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Godkännande av genomförandestudie för 
pendlingscykelbana Annedalsmotet-
Götaplatsen 
Förslag till beslut 
I trafiknämnden 

1. Trafiknämnden godkänner genomförandestudie för pendlingscykelbana 
Annedalsmotet-Götaplatsen. 

2. Trafiknämnden beslutar att genomföra ”pendlingscykelbana Annedalsmotet – 
Götaplatsen” i enlighet med trafikkontorets tjänsteutlåtande. 

Sammanfattning 
Trafiknämndens arbetsutskott godkände i april 2019 skedesbeslut för en 
genomförandestudie för pendlingscykelbana Annedalsmotet-Götaplatsen (2019-04-11, 
§37)  

Trafikkontoret har färdigställt genomförandestudie för pendlingscykelbana 
Annedalsmotet-Götaplatsen. Genomförandestudien utreder möjligheten att utföra en 
pendlingscykelbana längs sträckan Annedalsmotet-Götaplatsen. Pendlingscykelbanan 
ingår som en åtgärd i Ramavtal 7 storstad Göteborg (Sverigeförhandlingen).  

Åtgärden har enligt genomförandestudien en bedömd totalkostnad för samtliga skeden 
om cirka 33,5 miljoner kronor (2020-års prisnivå). Kostnad för projektering och 
byggnation beräknas i genomförandestudien till cirka 31,8 miljoner kronor (2020-års 
prisnivå).  

Då åtgärden har en bedömd totalkostnad för samtliga skeden överstigande 10 miljoner 
kronor ska, enligt gällande beslutsordning, trafiknämnden fatta beslut om godkännande 
av genomförandestudien samt genomförandebeslut. 

Trafikkontoret bedömer att åtgärden ligger väl i linje med trafikstrategins och 
cykelprogrammets mål. Önskvärd standard för pendlingscykelbanor uppnås inte längs 
hela sträckan. Överlag innebär ändock åtgärden att utrymmet för både gående och 
cyklister ökar på sträckan. 

Åtgärden bedöms ha positiva effekter utifrån den sociala dimensionen. Ur ett 
miljöperspektiv bedömer kontoret att åtgärden har begränsade negativa konsekvenser då 
området redan är exploaterat samtidigt som sträckan är utsatt för buller och 
luftföroreningar. En utbyggd pendlingscykelbana bedöms därtill ge goda förutsättningar 
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för en ökad cykeltrafik. De risker som har identifierats bedöms kunna hanteras inom 
ramen för projektet. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Åtgärden återfinns i Investeringsplan för trafiknämnden under investeringsområde 
Cykeltrafikstaden (investeringsplan 2016–2019) respektive Resor med cykel 
(investeringsplan 2021–2025 version 2021). 

Total kostnad för skedena genomförandestudie, projektering samt byggnation beräknas i 
aktuell genomförandestudie till cirka 33,5 miljoner kronor (2020-års prisnivå) varav 
kostnad för projektering och byggnation beräknas till cirka 31,8 miljoner kronor (2020-
års prisnivå). Bedömd totalkostnad för skedena genomförandestudie, projektering samt 
byggnation angavs i skedesbeslut från april 2019 till 28 miljoner kronor (2016-års 
prisnivå). Denna summa motsvarar i 2020-års prisnivå cirka 30 miljoner kronor.  

Med anledning av att den bedömda kostnaden för åtgärden överskrider den inom 
Sverigeförhandlingen avtalade kostnaden, föreslår trafikkontoret kostnadsreducerande 
åtgärder på sträckan norr om hållplats Medicinaregatan fram till korsningen med Doktor 
Saléns gata. I korthet innebär detta att den smala sektionen vid hållplats Medicinaregatan 
samt korsningen vid Doktor Saléns gata byggs om. Sträckan bedöms ha förhållandevis 
god standard breddmässigt, god orienterbarhet (sikten är god, rak linjeföring) och god 
standard på ytskikt, då den förhållandevis nyligen byggdes om. Det aktuella förslaget 
skulle innebära en bedömd kostnadsreducering om 2,5 miljoner kronor vilket skulle ge en 
bedömd totalkostnad om cirka 29,3 miljoner kronor för skedena projektering och 
byggnation (2020-års prisnivå). Bedömd totalkostnad för skedena genomförandestudie, 
projektering samt byggnation beräknas enligt detta förslag till cirka 31 miljoner kronor. 
Överskjutande kostnad avses finansieras inom ramen för resor med cykel, enligt 
Trafiknämndens investeringsplan 2021 - 2025 version 2021 genom ännu ej fördelade 
medel. 

Åtgärden finansieras till del genom Sverigeförhandlingen. Den statliga medfinansieringen 
uppgår till 25 procent av avtalad budget motsvarande 7 miljoner kronor, beräknat på en 
bedömd totalkostnad om 28 miljoner kronor. Kostnadsbedömningen för åtgärden är 
angiven i 2016-års prisnivå och ska räknas om med hänsyn till förändringen i KPI. 

För att få fram en uppskattad årlig driftkostnad har en schablonmässig kostnad om 2% av 
kalkylerad totalkostnad antagits inom ramen för genomförandestudien. Framtida 
driftskostnad bedöms därmed till cirka 640 000 kronor/år. 

Eventuella kostnader för hantering av förorenade massor finansieras genom 
kommunbidraget. 

Trafiknämndens arbetsutskott fattar, i enlighet med gällande delegationsordning, 
skedesbeslut för åtgärden. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Den aktuella sträckan präglas av fordonstrafik som medför utsläpp av både partiklar och 
växthusgaser. Miljökvalitetsnormerna (MKN) överskrids i pendlingscykelbanans område. 
Även om exponeringen vid en enstaka cykeltur är kortvarig kan man inte bortse från att 
den sammanvägda (kumulativa) exponeringen vid dagligt cykelpendlande tillsammans 
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med övrig vistelse i luftföroreningspåverkad stadsmiljö skulle kunna innebära hälsorisker. 
En standardhöjning stödjer ett minskat användande av bil till förmån för resor med cykel 
och resor till fots. Detta ger positiva miljökonsekvenser i form av minskade utsläpp och 
biltrafikflöden, vilket i sin tur medför en förbättring ur luftkvalitetssynpunkt. Om 
människor väljer cykeln eller att transportera sig till fots istället för bilen påverkas även 
folkhälsan positivt. 

Trafikförslaget i sin helhet bedöms innebära begränsade konsekvenser för miljö och hälsa 
då området redan är exploaterat. Trafikförslaget bedöms inte innebära någon konflikt med 
de riksintressen för kulturmiljö och kommunikationer som finns i området. Befintlig 
fornlämning i form av en hällristning bedöms inte påverkas av en breddning av 
cykelbanan men samråd med Länsstyrelsen planeras enligt 2 kap. 10 § KML.  

På några platser längs med sträckan medför breddningen intrång i naturmark eller 
påverkan på träd. Samråd planeras i sammanhanget med Park- och naturförvaltningen och 
i förekommande fall ska ansökan om dispens ansökas hos Länsstyrelsen. I de fall träd tas 
bort påverkas inte bara stadsbilden visuellt utan även den biologiska mångfalden. Träd 
utgör habitat för insekter, fåglar och däggdjur och fungerar även som ljuddämpare. Om 
aktuella träd av någon anledning inte kan tas ned kommer detta innebära en lokal 
avsmalning av pendlingscykelbanan.  

Påverkan på miljön och människors hälsa under byggskedet är kortvarig men kan 
upplevas som störande. Omfattningen av denna påverkan är svår att uppskatta innan helt 
färdigställda handlingar tagits fram. Byggnationen kommer exempelvis innebära 
transporter av material till och eventuellt från projektet samtidigt som anläggningsarbetet 
till viss grad medför störningar i form av buller, vibrationer, damning, tillgänglighet samt 
begränsningar i markanvändning. Arbetet bör därför anpassas så att inte bullernivåer och 
vibrationer som överstiger Naturvårdsverkets gällande riktvärden för byggarbetsplatser 
(NFS 2004:15) uppkommer. Åtgärder för att minimera störningar på grund av damning 
bör beaktas.  

Under byggnation kan köbildningen öka och medföra längre tomgångskörning. 

Eventuell förekomst av förorenad asfalt med höga halter av PAH:er i den befintliga 
asfalten kräver särskild hantering. Likaså kräver eventuell förekomst av sexvärt krom i 
befintliga betongkonstruktioner en särskild hantering. 

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

Bedömning ur social dimension 
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 cykelbanor är en naturlig länk mellan 
dessa och centrum. De är även en viktig länk mellan centrum och Sahlgrenska, Göteborgs 
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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.  

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.  

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 cykeltrafiken är separerad sinsemellan samt att 
oskyddade trafikanter är separerade från biltrafiken i möjligaste mån. Det är även viktigt 
att dämpa hastigheten på sträckor med cykling 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.  

Framkomligheten, tryggheten, trafiksäkerheten, orienterbarheten och tillgängligheten för 
alla oskyddade trafikanter och framförallt för äldre, barn samt personer med 
funktionsvariationer ökar längs med sträckan genom föreslagen breddning, separering av 
fotgängare och cyklister med flera hastighetssänkande åtgärder.  

Längs sträckan finns flera skolor och förskolor, 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 berörda barn och ungdomar säkrare 
och mer tillgängliga. I trafikförslaget föreslås även åtgärder på befintliga passager vilka 
också bidrar till säkrare skolvägar. 

Närheten till Avenyn och Götaplatsen genererar höga gångflöden, både av göteborgare 
och turister. Landala torg attraherar människor i närområdet och längs Amund 
Grefwegatan ligger Landala äldreboende med tillhörande parkering. Likaså genereras 
stora flöden av fotgängare och cyklister i områdena kring Chalmers, Sveriges geologiska 
undersökning, Sahlgrenska Universitetssjukhuset med flera områden. 

Sträckan längs Guldhedsgatan, mellan Sahlgrenska och Wavrinskys plats, ligger i en 
relativt brant uppförsbacke. Likaså är rampen i anslutning till gång- och cykelbanan längs 
Dag Hammarskjöldsleden relativt brant vilket kan försvåra möjligheten för barn, äldre 
samt personer med rörelsehinder att använda gång- och cykelbanan. 

Förhållande till styrande dokument 
Trafikstrategi för en nära storstad respektive Cykelprogram för en nära storstad 2015 – 
2025 föreskriver att  

• minst 35 % av resorna i Göteborg sker till fots eller med cykel år 2035 
(Trafikstrategi), 

• tre av fyra göteborgare ska tycka att Göteborg är en cykelvänlig stad år 2025 
(Cykelprogram), 
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• antalet cykelresor år 2025 ska vara tre gånger så många som år 2011 
(Cykelprogram). 

Projektet bidrar till trafikstrategins och cykelprogrammets mål genom att det understödjer 
invånarnas aktiva val av cykel som transportmedel. Projektet har potential att stödja målet 
om en tredubbling av antalet cyklister till 2025.  

 

Bilagor 
1. Genomförandestudie Cykelväg Annedalsmotet – Götaplatsen (2020-11-20)  
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Ärendet  
Trafikkontoret har färdigställt genomförandestudie för pendlingscykelbana 
Annedalsmotet-Götaplatsen, i enlighet med fattat skedesbeslut från april 2019. (TNAU 
2019-04-11, § 37) Då åtgärden har en bedömd totalkostnad för samtliga skeden 
överstigande 10 miljoner kronor ska, enligt gällande beslutsordning, trafiknämnden fatta 
beslut om godkännande av genomförandestudien. 

Beskrivning av ärendet 
Annedalsmotet-Götaplatsen är inom ramen för cykelprogrammet, identifierad som en 
sträcka som bör byggas ut till en pendlingscykelbana där så är möjligt i syfte att öka 
framkomligheten och tillgängligheten samt skapa en säkrare trafiksituation för cyklister. 
Längs stora delar av sträckan finns en befintlig gång- och cykelbana. Den befintliga 
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. 

Sträckning 
Pendlingscykelbanan ingår som en åtgärd i Ramavtal 7 storstad Göteborg 
(Sverigeförhandlingen) med utpekad sträckning enligt figur 1 nedan. 

 

Figur 1. Utpekad sträckning för pendlingscykelbanan i Sverigeförhandlingen.  
 

I det inledande utredningsarbetet fastslogs att det är olämpligt att anlägga en 
pendlingscykelbana längs Aschebergsgatan mellan hållplats Kapellplatsen och hållplats 
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Chalmers. Idag finns en kombinerad gång- och cykelbana på gatans västra sida, från 
korsningen med Amund Grefwegatan tills 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 valdes bort i 
utredningsarbetet. 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 längs Per 
Dubbsgatan på sträckan öster om Annedalsmotet (se figur 2). Samtliga alternativ valdes 
bort på grund av att de skulle innebära stora omvägar och för 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 
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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. I utredningsarbetet 
har hänsyn tagits till 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 
av gatorna.  

Mot bakgrund av genomfört utredningsarbete föreslås sträckningen för 
pendlingscykelbanan mellan Götaplatsen och Annedalsmotet gå via Viktor 
Rydbergsgatan, Läraregatan, Amund Grefwegatan, Landalagatan, Aschebergsgatan, 
Guldhedsgatan och Per Dubbsgatan. Sträckor som ingår i 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), föreslås behandlas 
inom ramen för dessa detaljplaner.  

Trafikförslag 
Trafikförslaget innebär i korthet utförande av enkelriktade cykelbanor från Götaplatsen 
längs vardera sida Viktor Rydbergsgatan, Läraregatan och Amund Grefwegatan. På 
resterande sträcka föreslås utförande av en dubbelriktad cykelbana. Standard för 
pendlingscykelnät för 501–1 000 cyklister/maxtimma uppnås till största delen med 
aktuellt trafikförslag. 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 föreslår flytt av ett antal belysningsstolpar i syfte att frigöra utrymme för 
pendlingscykelbanan. Utöver detta bedöms inte befintlig belysning påverkas.  

Trafikförslaget innebär med något undantag cykelöverfarter vid längsgående passager 
samt vid korsande gator. Samtliga passager för fotgängare och övergångställen föreslås 
tillgänglighetsanpassas och flera av dem föreslås hastighetssäkras.  

På vissa sträckor innebär trafikförslaget att bilkörfälten smalnas av för att frigöra 
utrymme för pendlingscykelbanan. I höjd med Doktor Saléns gata föreslås exempelvis 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.  

I syfte att frigöra utrymme för pendlingscykelbanan föreslås även att svängkörfält tas 
bort/kortas på några ställen. Detta bedöms mer eller mindre påverka kapaciteten för 
fordonstrafik i berörda korsningar. I förekommande fall innebär trafikförslaget att 
svängande fordonstrafik hänvisas till en signalreglerad korsningen vilket ger att de 



 

Göteborgs Stad Trafikkontoret, tjänsteutlåtande 9 (11) 
   
   

behöver anpassa sig till den norrgående kollektivtrafikens framkomlighet på 
Guldhedsgatan.  

Trafikförslaget innebär att ett hållplatsläge vid Kapellplatsen flyttas några meter åt öster 
och att hållplatsläget anläggs som en tillgänglighetsanpassad körbanehållplats med 
cykelbanan bakom väntkuren. Likaså innebär trafikförslaget att en hållplats vid 
Medicinaregatan görs om från en fickhållplats till en körbanehållplats vilket ger 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 enligt trafikförslaget cirka 20 
cykelparkeringar. Ytterligare fem cykelparkeringar föreslås tas bort på södra sidan 
Amund Grefwegatan vid korsningen med Aschebergsgatan. Förslag till alternativa 
lokaliseringar av dessa parkeringar bör enligt trafikförslaget utredas vidare. 

I trafik- och utformningsförslaget har ställning inte tagits till hur gång- och 
cykeltrafikanter ska separeras sinsemellan.  

Trafikförslag har inte tagits fram för sträckan mellan Holtermansgatan och 
Aschebergsgatan. Denna sträcka ingår i detaljplan för f.d. Holtermanska sjukhuset och 
utformningen hanteras inom denna detaljplan. Trafikförslag har heller inte tagits fram för 
stora delar av sträckan längs Per Dubbsgatan. Ett trafikförslag för denna sträcka tas fram 
inom ramen för genomförandestudie allmän plats för detaljplan för vård och forskning 
vid Per Dubbsgatan. Utformningsalternativ för sträckan mellan Apotekaregatan och 
Annedalsmotet, har studerats inom ramen för aktuell genomförandestudie men valts bort.  

Risker 

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. Behov av 
markförvärv eller detaljplan avses i förekommande fall omhändertas i det fortsatta 
genomförandet av åtgärden. Aktuell bedömning är att det inte föreligger behov av 
detaljplan för åtgärden. Åtgärden bedöms heller inte stå i konflikt med pågående 
detaljplaner. 

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

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. 

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.  
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All asfalt på befintliga cykelbanor föreslås tas bort varefter ny asfalt föreslås läggas. 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. 

Eventuella behov av förstärkningsåtgärder i form av t.ex. tryckbank eller stödmur som 
föranleds av aktuellt trafikförslag, behöver utredas i kommande skede. 

Trafiksäkerhet 

Ett utdrag har av Göteborg Stad gjorts från Transportstyrelsens databas för trafikolyckor i 
Sverige, STRADA, för samtliga delsträckor under perioden 2015-01-01 till 2019-12-31. 
Uttaget är begränsat till befintliga gång- och cykelbanor samt till olyckor som involverar 
oskyddade trafikanter 

Totalt har 62 olyckor registrerats inom avgränsningen för uttaget. 43 av de registrerade 
olyckorna 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. 

Förvaltningens bedömning 
Trafikkontoret bedömer att en byggnation av pendlingscykelbanan på sträckan 
Annedalsmotet-Götaplatsen ligger väl i linje med trafikstrategins och cykelprogrammets 
mål. Trafikförslaget bedöms bidra till att uppnå målet att bygga en sammanhängande och 
väl utformad cykelinfrastruktur i Göteborg genom att bland annat knyta samman start- 
och målpunkter. 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.  

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.  

Åtgärden bedöms inte påverka stadskaraktären nämnvärt. Gestaltningen av 
pendlingscykelbanan kommer att anpassas efter omgivningens karaktär. Detta görs bland 
annat genom olika, anpassade typer av beläggning, platt- och stensättning samt 
separeringsformer. 

Framkomligheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter bedöms öka längs med 
sträckan genom den breddning som föreslås samt genom andra standardhöjningar som till 
exempel cykelöverfarter och förhöjda passager. Den önskvärda bredden om 3,6 meter 
uppnås till största delen utmed sträckan. 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 dock inte möjligt att uppnå standard för pendlingscykelnät längs hela sträckan. 
Exempelvis är sektionen under Egnahemsbron fortsatt smal då utrymme för en breddning 
av gång- och cykelbana saknas. Detta bedöms ge inskränkningar i framkomligheten.  
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Figur 3. Vald sträckning för pendlingscykelbanan med angivande av aktuella bredder.  
 

Åtgärden bedöms ha positiva effekter utifrån den sociala dimensionen såtillvida att 
åtgärden leder till en ökad tillgänglighet, framkomlighet samt orienterbarhet för 
oskyddade trafikanter.  

Trafikförslaget i sin helhet bedöms innebära begränsade negativa konsekvenser för miljön 
då området redan är exploaterat samtidigt som sträckan är utsatt för buller och 
luftföroreningar. Framkomligheten för fordonstrafik bedöms dock påverkas negativt 
jämfört med dagens situation då svängfält och mittrefuger föreslås tas bort på några 
platser. Kollektivtrafiken bedöms påverkas i något mindre utsträckning. En utbyggd 
pendlingscykelbana bedöms ge goda förutsättningar för en ökad cykeltrafik vilket på 
längre sikt möjliggör att fler väljer cykling framför transport med motorfordon. 

I trafikförslaget identifierade risker bedöms kunna hanteras inom ramen för åtgärden. 
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