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 Bakgrund och syfte 1
Skanska har ansökt hos Stadsbyggnadskontoret om framtagning av ny detaljplan 
vid Grafiska vägen, stadsdelen Kallebäck. Detaljplanen berör en del av Skanskas 
fastighet Kallebäck 2:5 inom kvarteret Tändstickan. På fastigheten finns idag ett 
parkeringsgarage och en kontorsbyggnad, ”ÅF-huset”. I den nya planen önskar 
byggherren uppföra ytterligare kontor, hotell, bostäder, samt parkeringar. 

Syftet med föreliggande trafikförslag är att säkerställa att en planerad exploatering 
inom fastigheten görs i enlighet med trafiktekniska krav. Grafiska vägen behöver 
ses över vad gäller erforderligt utrymme för gata och gångbana, och 
siktförhållanden vid in- och utfarter behöver kontrolleras. Dessutom behöver 
korsningen mellan Grafiska vägen och Almedalsvägen ses över då strömmen av 
korsande fotgängare har ökat markant sedan ÅF-huset togs i bruk i början av 
2014. Utöver trafikförslaget utreds i detta PM ytterligare frågor utanför gränsen 
för detaljplaneområdet avseende möjligheten att skapa ett rekreationsstråk mellan 
Grafiska vägen och Mölndalsån, samt konsekvenser av Västlänkens utbredning 
vid Almedalsvägen. 

 Förutsättningar 2
Planområdet är beläget mellan Mölndalsån och Västkustbanan, knappt fyra 
kilometer söder om Göteborgs centrum.  

 
Figur 1: Översiktskarta och markering av aktuellt område. 
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Grafiska vägen löper utmed fastighetens västra sida och Almedalsvägen utmed 
norra och östra sidan, enligt kartbild nedan. 

 
Figur 2: Karta över området. Lila linjer avser fastighetsgränser.  

 Projektmål 2.1

Målet med projektet är att: 

• Ta fram ett trafikförslag som uppfyller de krav och råd som Trafikkontoret 
anger i Teknisk handbok 2014:2. Trafikförslaget baseras på de 
förutsättningar som beskrivs nedan. 

• Klarlägga vilka avgörande förutsättningar som påverkar möjligheten till ett 
rekreationsstråk.  

• Klarlägga vilken avgörande påverkan Västlänken har på Almedalsvägen 
och dess funktion för fastigheten. 

 Samhällspåverkande faktorer 2.2

2.2.1 Stadskaraktär 

Omgivande bebyggelse ligger i huvudsak väster om Mölndalsvägen, vilket gör att 
bebyggelsen vid aktuell fastighet upplevs som gles. Angränsande fastighet i söder 
hyser en obemannad bensinstation samt byggnader för Din Bil. 

Kallebäck 2:5 
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2.2.2 Trafiksystem och trafikdata 

 
Figur 3: Karta över området med gång- och cykelströmmar (streckad resp. heldragen grön linje). 

Grafiska vägen – allmänt 
Grafiska vägen är en uppsamlingsgata med 50 km/h som skyltad hastighet. 

I norr har Grafiska vägen en infart (nr 2 i figur 3) mot ÅF-huset och i söder utgör 
vägen en viktig entré till ICA Maxi. 

En typsektion visar att Grafiska vägens körbana är cirka 9,0 m bred inklusive en 
stödremsa vid ett vägräcke på västra sidan mot Mölndalsån. Vägräcket är gammalt 
och uppfyller inte dagens krav på standard. Vägen har en trottoar utmed östra 
sidan som till stor del är cirka 1,4 m bred, utom längst i norr närmast ÅF-huset där 
trottoaren har fått en ny beläggning och en bredd på 2,0 m. Vägen har ingen 
cykelbana, cyklister hänvisas till körbanan. 

Parkeringsförbud råder utmed Grafiska vägen. 

Grafiska vägen – trafikmängder 
Trafikmängderna på Grafiska vägen är ej uppmätta. Det finns dock några 
indikationer som diskuteras nedan: 

• En gammal prognos för år 2035 från Trafikkontoret som anger 3700 f/d. 

Kallebäck 2:5 
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• En studie gjord i tidigare detaljplanearbete vid ICA Maxi (SBK 
diarienummer BN0600/10), där WSP gjorde en trafikräkning på fredagen 
den 9/11 2012 kl. 16.15 till 17.15. 

• En ny, kortare räkning genomförd av ÅF den 13/5 2015 kl. 16.00-16.15. 
WSP:s räkning visade att ungefär hälften av alla fordon från ICAs parkering kör 
norrut på Grafiska vägen. I siffror körde totalt 351 fordon norrut på Grafiska 
vägen vid räkningens tidpunkt. De flesta kör förbi bensinstationen och Din Bil, 
med Sankt Sigfridsgatan som mål. Detta innebär att det i genomsnitt passerar ett 
fordon ungefär var tionde sekund i korsningen mellan Grafiska vägen och 
Almedalsvägen. 

Ett grovt överslag för årsdygnstrafiken på Grafiska vägen, baserat på WSP:s 
räkning, kan göras enligt följande. Cirka 700 fordon körde i båda riktningar på 
Grafiska vägen under högtrafiktimme. Detta antas motsvara ca 11 % av 
dygnsvärdet (i linje med Mölndalsvägen) varvid den totala trafikmängden på 
Grafiska vägen skulle vara ungefär 6400 f/d. Observera att detta är en bedömning 
som har skalats upp från en enskild räkning under en enda timme. 

ÅF:s räkning genomfördes för att få ytterligare en indikation på trafikmängderna. 
I ett snitt precis söder om korsningen med Almedalsvägen räknades under exakt 
15 minuter 92 fordon åt söder och 107 fordon åt norr, motsvarande cirka 800 
fordon på en timme. Detta antas vara rimligt då trafiken gav intryck av att vara 
lika intensiv även kl. 17, med köbildning på såväl Grafiska vägen som 
Almedalsvägen.  Om 800 fordon utgör ca 11 % av dygnsvärdet, blir den totala 
trafikmängden på Grafiska vägen ungefär 7300 f/d under en medelvardag. Om 
ÅDT kan antas vara ca 90 % av ÅMVD, blir ÅDT ca 6500 f/d. 

Slutsatsen av indikationerna kring trafikmängderna är att Grafiska vägen 
rimligtvis har ett ÅMVD-värde i storleksordningen 7000 f/d. 
Utöver nulägesbilden av trafiken på Grafiska vägen, kan en del tillkommande 
trafik förväntas till följd av exploatering enligt detaljplanen. Här har Ramböll 
gjort en studie för Skanska (2014-08-28) som visar följande uppskattningar för 
årsmedelvardagsdygnstrafik, ÅMVD: 

• 750 f/d vid in/utfart 1 Almedalsvägen (figur 3) 

• 150 f/d vid in/utfart 2 Grafiska vägen (figur 3) 

• 300 f/d vid in/utfart 3 Grafiska vägen (figur 3) 

• 1000 f/d vid ”Garage UT” Almedalsvägen (figur 3) 
Troligen kör alltså den stora majoriteten av dessa fordon på Almedalsvägen utan 
att belasta Grafiska vägen, då många har Sankt Sigfridsgatan som mål. 

Tung trafik på vägen utgörs främst av transporter till och från bensinstationen, 
Din Bil samt ICA. Andelen är okänd. 

Almedalsvägen – allmänt 
Almedalsvägen är en lokalgata som öster om ÅF-huset fortsätter dels söderut till 
en vändplats med utfart från parkeringsgaraget, dels norrut där vägen senare 
ansluter till Mölndalsvägen. Målpunkter vid vägen norrut är några verksamheter, 
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bland andra Assistanskåren, Bilia och Hertz. Från Almedalsvägen når man även 
parkeringsgaraget vid ÅF-huset genom markerad in/utfart (nr 1 i figur 3). 

Parkeringsförbud råder utmed Almedalsvägen. 

Almedalsvägen – trafikmängder 
Trafikmängden är låg. Trängselskattstationen på Almedalsvägen ger 1600 f/d 
(ÅMVD). Närmare korsningen med Grafiska vägen bör man även lägga till ett 
antal hundra fordonsrörelser till och från ÅF:s parkeringsgarage. 

2.2.3 Tillgänglighet och framkomlighet 

Bilister når fastigheten från Grafiska vägen eller Almedalsvägen, antingen från 
Mölndalsvägen i söder eller Sankt Sigfridsgatan i norr. Vid hög trafikbelastning 
bildas köer i båda dessa anslutningar. 

Tung trafik har ibland problem i korsningen mellan Grafiska vägen och 
Almedalsvägen. Långa fordon med trailers tvingas köra i fel körfält på grund av 
en refug. Korsningen behöver därför kontrolleras med körspårsimulering. 

Fotgängare når området via gångbanor enligt figur 3 ovan. Där ”Refug/passage” 
anges i figuren uppstår ibland konflikt mellan fotgängare och bilister då många 
fotgängare rör sig till och från ÅF-huset under högtrafiktimmarna. Skanska tog 
upp frågan hos Trafikkontoret om möjlighet till att anlägga ett övergångsställe. 
Trafikkontoret svarade (2014-03-14, dnr 0642/14) att önskemålet inte kunde 
bifallas av hänsyn till alltför få fotgängare och försämrad trafiksäkerhet. 

Cyklister ansluter från Mölndalsvägen eller Sankt Sigfridsgatan men saknar 
cykelbana den sista biten vid Grafiska vägen. Det är dock möjligt att nå 
Almedalsvägen på en cykelbana under bron som utgör Sankt Sigfridsgatan. 

Närmaste kollektivtrafikhållplats är Elisedal på Mölndalsvägen som ligger 
omkring 100 m från området. 

Tillgängligheten för funktionsnedsatta som kommer från hållplatsen är inte 
fullgod. Dels måste trafikanterna hantera den stora och komplexa korsningen 
mellan Mölndalsvägen och Sankt Sigfridsgatan, dels finns det som nämnt ovan 
risk för konflikt med bilister i korsningen mellan Almedalsvägen och Grafiska 
vägen. 

2.2.4 Trafiksäkerhet 

Olycksstatistik i STRADA har kontrollerats under den senaste 10-årsperioden. 
Enligt uttaget har ingen olycka inträffat utanför berörd fastighet eller i korsningen 
mellan Grafiska vägen och Almedalsvägen. 

En möjlig konfliktpunkt har dock nyligen uppstått enligt föregående avsnitt. 
Sedan ÅF-huset togs i bruk rör sig många fotgängare i korsningen vilket utgör en 
risk för framför allt oskyddade trafikanter. 

Någon hastighetsmätning har inte gjorts i denna trafikutredning, men en bred och 
rak väg såsom Grafiska vägen riskerar att bjuda in till höga hastigheter. 

Sikten från utfarterna har bedömts på plats. Utfart 1 (enligt figur 3) har god sikt, 
men utfarterna 2 och 3 kräver i nuläget att man kör helt fram till Grafiska vägens 
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väglinje för att kunna se förbi ett staket utmed trottoaren. Det är osäkert om 
måtten i sikttriangeln enligt Teknisk Handbok uppfylls i nuläget. Sikttriangeln har 
måtten 30 m respektive 3 m. 

2.2.5 Trygghet 

Trygghet är bland annat relaterat till hur väl befolkad en plats är, platsens 
belysning samt nivån på skötsel och underhåll. 

Under dagtid rör sig både bilar och människor frekvent på Grafiska vägen, då ÅF-
huset i norr och ICA Maxi i söder utgör viktiga målpunkter. Kvälls- och nattetid 
minskar trafiken vilket bidrar till upplevd otrygghet. 

Området mellan Almedalsvägen och Sankt Sigfridsgatan, främst där sistnämnda 
gata övergår i en brokonstruktion, brister i skötselnivå. Remsan mellan Grafiska 
vägen och Mölndalsån innehåller växtlighet som helt och hållet skär av kontakten 
med både ån och Mölndalsvägen. 

Positivt är att Grafiska vägen är belyst, och att Din Bil samt ICA Maxi har 
belysning omkring sina byggnader. Delar av fastigheten Kallebäck 2:5 är belyst, 
främst omkring ÅF-huset och garaget, men även den stora markparkeringen i 
södra delen. 

2.2.6 Miljö 

Miljöaspekter tas upp på en övergripande nivå i konsekvensbedömningen av 
trafikförslaget. 

 Tekniska faktorer 2.3

2.3.1 Geoteknik 

De geotekniska förutsättningarna svåra i vissa delar av området enligt Geoteknisk 
utredning för detaljplan Kv. Tändstickan 2, Göteborg daterad 2014-06-25 och 
upprättad av ÅF. Trafikområdet är sedan tidigare åtgärdat med hänsyn till 
stabilitet och sättningar. Se avsnitt 4.2.1 för geoteknisk beskrivning enligt text i 
plankartans bestämmelser samt bedömda konsekvenser av trafikförslaget. 

2.3.2 Kablar och ledningar samt belysning 

Befintliga kablar och ledningar vid Grafiska vägen och Almedalsvägen 
förekommer enligt följande som baseras på kartuttag Ledningskollen.se. 

Göteborg Energi har elkablar längs båda sidor av Grafiska vägen, och under vissa 
delar av vägen även gasledningar och optokablar. Under Almedalsvägen finns 
även fjärrvärmeledningar. 

Göteborgs Stad genom Kretslopp och vatten respektive Trafikkontoret har 
avloppsledningar för spillvatten och dagvatten samt vattenledningar. 

Skanova har jordkablar/kanalisation, främst under trottoaren på Grafiska vägen. 
Kablar förekommer i såväl säkra som osäkra lägen. 

TDC har kanalisation främst utmed västra sidan av Grafiska vägen. 

Befintlig gatubelysning består av belysningsstolpar längs vägens östra sida. 
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2.3.3 Markfrågor 

Grafiska vägen ligger till största delen på allmän mark. En liten del av vägen 
ligger dock inne på fastigheten Kallebäck 2:5. Justering av fastighetsgränsen 
behöver utföras så att nödvändig yta överförs till allmän platsmark för att 
säkerställa erforderlig yta för Grafiska vägen. 

 
Figur 4: Del av Grafiska vägen på fastigheten Kallebäck 2:5 med orange markering. 

Andra detaljplaner som kan påverka Grafiska vägen 
Det tidigare detaljplanearbetet vid ICA Maxi (SBK diarienummer BN0600/10) 
medger att en kontorsbyggnad och ett parkeringsgarage får uppföras inom den 
fastigheten, vilket i så fall genererar ett tillskott av trafik på Grafiska vägen söder 
ifrån. Det trafikförslag som togs fram för detaljplanen av ÅF Infrastructure (2014-
04-24 rev 2014-10-09, diarienummer 2683/11) kan efter genomförande också 
påverka trafikmängden på Grafiska vägen. Ett litet tillskott kan eventuellt uppstå 
på grund av nya lokaliseringsmärken för vägvisning, då trafikanter som skall åka 
från ICAs parkering till E6 kommer att hänvisas norrut på Grafiska vägen mot 
Sankt Sigfridsgatan. 

2.3.4 Byggnader 

Ritningar över möjliga lägen och former för nya byggnader inom fastigheten har 
tagits fram av Skanska. Samspelet mellan föreslagna byggnader och möjlighet till 
in- och utfarter behöver verifieras vid framtagning av trafikförslag. 

N 
 

 

 

 
S 

Kallebäck 2:5 
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Figur 5: Nya möjliga byggnader i rosa, befintliga byggnader i beige. 

 Trafikförslag 3
Två olika trafikförslag för Grafiska vägen har tagits fram och benämns som 
alternativ 1 och 2. Alternativen beskrivs översiktligt nedan och presenteras som 
ritningar i bilaga 4, ritningar 0522/12-0201 och 0522/12-0202. Det som skiljer 
alternativen åt är främst att olika gatusektioner har använts. 

 Sektion alternativ 1 3.1

Körbanans bredd på cirka 9,0 m lämnas oförändrad i trafikförslaget. Gångbanan 
som till stor del är cirka 1,4 m bred utökas till 2,0 m hela vägen från norr till 
utfarten från bensinstationen i söder. Utrustningszon görs 0,5 m bred. 

 Sektion alternativ 2 3.2

Körbanans bredd på cirka 9,0 m med stödremsa minskas till 7,0 m plus en ny 2,0 
m bred gångbana på västra sidan som fortsätter hela vägen till Din Bil. Hela 
gångbanan illustreras inte i ritning 0522/12-0202 men ingår i kostnadsbedömning. 
Den östra gångbanan breddas till 2,0 m och utrustningszonen görs 1,0 m bred. 
Körbanans minskade bredd medför att en lämplig övergång behöver göras i söder 
ungefär i höjd mellan Din Bil och ICA Maxi. Dessutom görs en mittremsa i 
körbanan av fem rader smågatsten (totalt 0,5 m) som sätts i en lätt välvd form. 
Ytan måste vara överkörningsbar av hänsyn till vänstersvängar till och från 

N 
 

 

 

 
S 
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fastigheterna. Mittremsan ger en avsmalnande karaktär med 3,25 m återstående 
utrymme åt vartdera körfältet. 

 Korsning Grafiska vägen och Almedalsvägen 3.3

Där Grafiska vägen ansluter till Almedalsvägen föreslås ett övergångsställe i båda 
alternativen, eftersom exploateringen markant kommer att öka fotgängarflödet till 
och från hållplatsen vid Mölndalsvägen. Här görs alltså en ny bedömning av 
framkomlighetsbehovet jämfört med Trafikkontorets tidigare skrivelse (2014-03-
14, dnr 0642/14), eftersom planerad exploatering ger nya förutsättningar. 

För att kunna utforma ett övergångsställe behöver den befintliga refugen göras 
cirka 0,6 m bredare och 1 m längre. Den kommer då att motsvara aktuella krav i 
Teknisk Handbok 2014:1. Någon form av hastighetssäkring såsom förhöjt 
övergångsställe bör också övervägas och utföras i projektering, men har i det här 
skedet inte ritats in i de två trafikförslagen. 

Korsningen kontrolleras med körspårsprogram i AutoCAD där dimensionerande 
fordon är typfordon Ls, 24 m långa lastbilar. Refugens placering skiljer sig en 
aning åt i de två alternativen på grund av anpassning till de olika sektionerna. 

 In- och utfarter vid fastigheten 3.4

Samma utformning gäller både alternativ 1 och 2. Den norra in- och utfarten vid 
Almedalsvägen (nummer 1 i figur 3) bedöms kunna lämnas oförändrad även efter 
genomförd exploatering inom fastigheten. En ny byggnad kan komma att få en 
infart till ett parkeringsgarage, vilket anpassas till infarten från Almedalsvägen. 

Befintlig in- och utfart strax innan Grafiska vägen möter Almedalsvägen (nummer 
2 i figur 3) behålls i sitt läge. Kantstödet behöver dock justeras då en kurvradie på 
6 m behövs för framkomligheten för tunga fordon. 

Nästa befintliga in- och utfart söderut (nummer 3 i figur 3), nära bensinstationen, 
görs förhöjd för att tydligt göra trottoaren överordnad. 

 Reglering 3.5

Samma reglering gäller både alternativ 1 och 2. Parkeringsförbuden utmed båda 
vägarna lämnas oförändrade. Vid norra utfarten (benämns som nr 2 ovan) mot 
Grafiska vägen föreslås regleringen väjningsplikt. Denna reglering gäller redan 
per automatik mellan tomtutfart och gata, men kan gärna förtydligas med 
vägmärke och väjningslinje. Detta föreslås eftersom trafikanter inte alltid kan 
avgöra skillnaden mellan en gata och en utfart som upplevs som en gata. 

 Utrustning 3.6

Belysningsstolpar sätts i nya lägen till följd av trottoarens nya bredd. I 
trafikförslagen har stolparna flyttats en aning. Man bör dock göra en ljusberäkning 
för optimal placering i förhållande till övergångsstället samt in- och utfarter. 

Då belysningsstolparna och armaturerna bedöms ha passerat mer än halva den 
teoretiska livslängden, ska de inte flyttas utan istället ersättas med nya. Anslutning 
kan göras vid en stolpe i högra delen av korsningen mellan Almedalsvägen och 
Sankt Sigfridsgatan. 
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Vägräcket behålls huvudsakligen i alternativ 1 förutom en mindre justering vid 
övergångsstället i norr. Vägräcket är inte nödvändigt att behålla i alternativ för 
körbanans skull enligt behovskriterier och säkerhetszon i Trafikverkets VGU 
avseende: 

• Oeftergivligt eller farligt föremål 

• Bankslänt 

• Vertikalt fall 

• Vatten 

• Oskyddade trafikanter 

• Risk- eller skyddsobjekt 
Däremot behöver den nya gångbanan väster om körbanan i alternativ 2 säkras 
med ett räcke av lämplig karaktär, exempelvis Flexi eller City från Smekab. Detta 
placeras i samma läge som det befintliga vägräcket. 

 Konsekvenser av trafikförslag 4
 Samhällspåverkande faktorer 4.1

4.1.1 Stadskaraktär 

Förändrad stadskaraktär kommer i första hand att uppstå på grund av exploatering 
inom fastigheten. 

Trafikförslag alternativ 1 bedöms inte leda till någon förändring av 
stadskaraktären, däremot kommer alternativ 2 att skapa bättre förutsättningar för 
att anlägga ett rekreationsstråk mellan Grafiska vägen och Mölndalsån, samt 
därtill en grönyta. Ett sådant stråk skulle betyda ett positivt tillskott till en 
stadskaraktär som i övrigt domineras av byggnader och trafik. 

4.1.2 Trafiksystem och trafikdata 

Samma gäller både alternativ 1 och 2. En ökad trafikmängd kan förväntas på 
Grafiska vägen och Almedalsvägen, som en följd av exploatering inom 
fastigheten i kombination med tillgänglighet via in- och utfarter. Totalt kan cirka 
2200 f/d väntas tillkomma, enligt fördelning som beskrivs i avsnitt 2.2.2. 

Ett nytt övergångsställe i korsningen mellan Grafiska vägen och Almedalsvägen 
medför att fordonstrafikanter behöver väja något oftare än annars. 

I övrigt bedöms trafikförslagen ge liten eller ingen förändring vid omgivningen 
vad gäller trafiksystem. 

4.1.3 Tillgänglighet och framkomlighet 

Det nya övergångsstället i trafikförslagen är en framkomlighetsåtgärd för 
fotgängare som väntas öka markant i antal. Möjligheten att röra sig mellan 
Mölndalsvägen och berörd fastighet, samt Grafiska vägen överhuvudtaget, 
förbättras. Funktionsnedsattas tillgänglighet ökar något genom att övergångsstället 

2015-05-20 Trafikförslag Grafiska vägen Dnr: 0522/12 
W:\598569 - TK A5_Grafiska vägen trafikförslag -40887-\14_Projektdokument\PM Trafikförslag Grafiska vägen 2015-05-20.docx 

14 



 

utformas i detalj enligt i Teknisk Handbok gällande principer avseende höjd och 
riktning på kantstöd. 

Cyklister får även fortsättningsvis cykla i blandtrafik. Detta bedöms vara 
acceptabelt eftersom stomcykelnätet löper utmed Mölndalsvägen på andra sidan 
av Mölndalsån. Därifrån når man målpunkterna på Grafiska vägen i norr eller 
söder via korsningspunkterna. Grafiska vägen är i jämförelse med de parallella 
stråken inte attraktiv att använda som genomfartsstråk för cyklister. 

Motorfordon får oförändrat god tillgänglighet in och ut från fastigheten. Tung 
trafik för leveranser, sophämtning, räddningstjänst och så vidare får en bättre 
infart från Grafiska vägen genom utformning med rätt kantstödsradie. Alternativ 
2, med en smalare körbana än alternativ 1, kan i vissa mötessituationer innebära 
att ett motorfordon får vänta med att köra om en cyklist tills det är fritt. 

Framkomlighet på Grafiska vägen för den dimensionerande fordonstyp som har 
störst sveparea, Lspec (19 m lastbil med trailer för leveranser till och från Din 
Bil), blir i princip oförändrad vid kritiska punkter såsom korsningen mellan 
Grafiska vägen och Almedalsvägen. Körspår framgår av bilaga 5, ritningar 
0522/12-0203 och 0522/12-0204. 

Parkering och angöring berörs inte i trafikförslagen. 

4.1.4 Trafiksäkerhet  

In- och utfarterna bedöms uppfylla säkerhetskraven då måtten i sikttriangeln med 
måtten 30 m respektive 3 m uppfylls, motsvarande ”Lokalgata / (Företagsutfarter, 
anslutningar till 1-3 hus)” för 50 km/h i Teknisk Handbok. Nya byggnader eller 
andra föremål på fastigheten Kallebäck 2:5 får inte finnas i detta siktfält. 

Vägräcket som i princip behålls i alternativ 1 ger ett skydd mot avåkning, även 
om det befintliga räcket inte uppfyller dagens krav på CE-märkning (2011-01-01) 
enligt Trafikverket. Nytt räcke enligt alternativ 2 ger ett bättre skydd. 

Övergångsstället är som tidigare nämnt en framkomlighetsåtgärd och bedöms inte 
öka trafiksäkerheten. Tvärtom föreligger generellt en ökad olycksrisknivå vid 
övergångsställen. Det är därför viktigt att överväga en hastighetssäkring såsom 
förhöjt övergångsställe. 

4.1.5 Trygghet 

Trafikförslagen bedöms ge en liten påverkan på tryggheten. Positivt i båda 
förslagen är dock att den bredare trottoaren ökar tryggheten för oskyddade 
trafikanter, som får ett lite större avstånd till motorfordon som passerar. 

Att belysningen byts ut väntas ge en förbättrad effekt på ljuset. Ljusbilden blir 
bättre anpassad efter Grafiska vägens nya funktion. 

Det är i övrigt främst den förändrade stadskaraktären som kommer att påverka 
tryggheten till följd av exploatering inom fastigheten. Mer liv och rörelse är 
positivt för den upplevda tryggheten. 
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4.1.6 Miljö 

Alternativ 1 ger minst påverkan på befintlig miljö då endast befintlig trottoar 
ändras. Alternativ två innebär mer anläggningsarbete vid vägens västra sida intill 
ån, vilket kan ge ökad miljöpåverkan. 

Ökade trafikmängder ger en negativ miljökonsekvens som härleds till planerad 
exploatering snarare än till trafikförslagen. 

 Tekniska faktorer 4.2

4.2.1 Geoteknik 

Åtgärder enligt trafikförslaget bygger på omdisponering av ytor som redan i dag 
utgör trafikområde/är belastade med trafik varför de bedöms kunna utföras utan 
särskilda åtgärder med hänsyn till geoteknik. Åtgärder relaterade till rekreation i 
Mölndalsåns dalgång måste däremot särskilt utredas ur geoteknisk aspekt. 

I planarbetet har diskussioner förts kring metodval för att uppnå önskad stabilitet i 
området. Ur den geotekniska utredningen har nedanstående textavsnitt lämnats till 
Stadsbyggnadskontoret som förslag till begränsning till plankartans bestämmelser. 

För att uppnå tillfredsställande säkerhet mot stabilitetsbrott inom planområdet ska 
marken närmast Grafiska vägen avlastas med minst 20 kPa, dvs. 1 m avschaktning 
till minst nivå +12,1. Avschaktning måste utföras längs hela planområdets västra 
gräns med en bredd på minst 8 m. Beräkningar redovisas i PM Geoteknisk 
utredning för detaljplan, framtagen av ÅF Infrastructure, 2014-05-08, Rev A 
2014-06-25. 

Baserat på de geotekniska utredningar som utförts i näraliggande planarbete för 
Grafiska vägen vid Varbergsbron och bedömningar av tidigare utförda 
lättfyllnadsåtgärder på nu aktuell gatusträcka bedöms stabiliteten i vägen vara 
tillräcklig. På grund konflikt med ledningar och kablar som ligger i vägen samt 
den trafikstörning som förstärkningsarbeten skulle innebära förordas därför en 
lösning som innebär att marken avlastas inom planområdet. Denna lösning är 
också kostnadseffektiv, eftersom exploatören avser att utföra de tillkommande 
byggnaderna med källare. 

4.2.2 Kablar och ledningar samt belysning 

Befintliga kablar och ledningar, som beskrivs i avsnitt 2.3.2, kan delvis påverkas 
av de gatuarbeten som trafikförslagen för med sig. En breddad trottoar och 
utrustningszon kräver ny underbyggnad för att klara trafiklaster från exempelvis 
snöröjningsfordon, vilket eventuellt påverkar ledningar i marken. Brunnar bedöms 
inte behöva flyttas till följd av trafikförslagen, men kommer att påverkas och 
kräva justering då gatuarbeten görs omkring. 

4.2.3 Markfrågor 

I båda trafikförslagen ingår en utrustningszon längs med trottoaren. Denna zon 
hamnar delvis innanför fastighetsgränsen vilket regleras i detaljplanen. 
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 Kostnader för trafikförslag 5
Kostnader för genomförande av något av trafikförslagen, alternativ 1 eller 2, 
framgår enligt bilagorna 1 och 2. I kostnadsbedömningarna ingår inte eventuell 
påverkan på de befintliga ledningar som nämns i avsnitt 2.3.2. 

För alternativ 2 förutsätter kostnadsbedömningen att den västra gångbanan dras 
ned till gränsen mellan Din Bil och ICA Maxi. Längre söderut kan gångbanan inte 
fortsätta utan att göra intrång i slänten ned mot Mölndalsån. Denna punkt måste 
studeras vidare för att kunna knyta ihop västra gångbanan med östra, till exempel 
genom någon slags passage. Detta kräver samordning med det tidigare 
detaljplanearbetet vid ICA Maxi (SBK diarienummer BN0600/10) där ÅF 
Infrastructure upprättade ett trafikförslag (2014-04-24 rev 2014-10-09, 
diarienummer 2683/11). 

Det trafikförslag som har kostnadsbedömts i bilaga 1b och 2b, är alltså alternativ 2 
såsom det har illustrerats på ritning 0522/12-0202, plus en 2,0 m bred gångbana 
inklusive räcke som fortsätter utanför ritningen. Principiell sträckning enligt figur 
6: 

 
Figur 6: Sträckning för gångbana i alternativ 2. 
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 Övriga frågor – gångstråk och nytt järnvägsområde 6
 Möjlighet till gångstråk längs Mölndalsån 6.1

6.1.1 Bakgrund till gångstråket 

Ett gångstråk för rekreation kan komma att anläggas mellan Grafiska vägen och 
Mölndalsån. Möjlig plats för ett gångstråk har i denna utredning studerats mycket 
grovt och främst i plan, med utgångspunkt i trafikförslag alternativ 2. Observera 
att denna studie gjordes i ett tidigare skede, november 2014, där alternativ 2 inte 
hade någon gångbana på västra sidan. Alternativ 2 syftade först (november 2014) 
till att maximera ytan som kan disponeras för ett gångstråk, men justerades sedan 
(maj 2015) till att innehålla en gångbana på västra sidan som möjliggör 
exempelvis grusade naturstigar eller anslutande gångbanor till någon slags 
bryggor vid Mölndalsån. 

6.1.2 Översiktlig studie i plan 

Genomförd studie i plan, se illustration i bilaga 6 (ritning 0522/12-0205), visar att 
ett gångstråk kan utgå i norr från trottoaren vid det föreslagna övergångsstället, på 
Grafiska vägens västra sida. Anslutning i söder har ej studerats. Vad gäller 
principsektion så kan stråket till exempel läggas 1,4 m från Mölndalsåns 
strandlinje (såsom den anges på grundkartan). 

Om stråket kan ligga 1,4 m från strandlinjen är avhängigt vilka markhöjder som 
råder och åns vattennivå. Vägens höjd, inom berört område, ligger i intervallet 
+2,7 till +2,9 m (RH2000). Åns vattennivå varierar i intervallet +1,2 till +1,8 m 
med ett medelvattenstånd på +1,5 m (omräknat till RH2000 baserat på geoteknisk 
utredning av COWI). Det skiljer alltså ungefär en meter i höjd mellan vägens nivå 
och högvattenstånd. 

6.1.3 Frågeställningar i fortsatt arbete 

Viktiga frågor att studera vidare är bland andra följande: 

• Andra planer i området. En ny gång- och cykelbro från Kallebäck till 
Grafiska vägen vid Din Bil och ICA Maxi har tagits upp i Fördjupad 
översiktsplan för Mölndalsåns dalgång (samrådshandling november 
2013). GC-bron tas upp i perspektivet ”kort sikt, 5-7 år”. Fortsatt planering 
av denna bro behöver beaktas i ett helhetsgrepp om Grafiska vägen vid 
Din Bil och ICA Maxi, alltså söder om aktuellt trafikförslag. Den 
fördjupade översiktsplanen nämner dessutom nya förbindelser över 
Mölndalsån, dock troligen inte vid Grafiska vägen. 

• Samordning mellan skisser på rekreationsstråk och en ny gångbana längs 
Grafiska vägen. 

• Hur nära ån kan stråket ligga utan att svämmas över vid högvattenstånd, 
hur pass exakt är strandlinjen i grundkartan? 

• Hur skall området längs med Mölndalsån belysas? 
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 Planerat järnvägsområde vid Almedalsvägen 6.2

Västlänken kommer enligt uppgift från Trafikverket att påverka miljön vid 
Almedalsvägen, såväl under byggtiden som efter byggtiden. 

6.2.1 Område under byggtiden samt konsekvenser 

Ett järnvägsområde skapas och kommer under planerad byggtid, cirka 2018-2022, 
delvis att ta hela Almedalsvägen i anspråk i höjd med Skanskas fastighet 
Kallebäck 2:5, enligt Trafikverkets ritning JPSH2-01-113-00_016. Ytan anges 
ända fram till det befintliga parkeringsgaraget och avser tillfällig nyttjanderätt för 
byggnation, etablering, upplag, samt arbets- och transportväg. 

 
Figur 7: Del av Trafikverkets ritning JPSH2-01-113-00_016. Illustration av tillfällig nyttjanderätt 
under byggtid.  
Under byggtiden kan inte parkeringsgaragets södra utfart användas. Utfart får 
istället kombineras med befintlig infart i norr, eller på kvartersgata åt väster som 
mynnar ut tvärs den förhöjda gångbanan utmed Grafiska vägen.  

6.2.2 Område efter byggtiden samt konsekvenser 

Ett järnvägsområde med servitutsrätt för så kallad ovanjordsanläggning skapas 
och tar stora delar av Almedalsvägen i anspråk, enligt Trafikverkets ritning 
JPSH2-01-112-00_016.  

Illustration i bilaga 6 (ritning 0522/12-0205) visar ungefärlig utbredning av 
järnvägsområdet och vilken plats som kvarstår för Almedalsvägen utmed östra 
sidan av fastigheten Kallebäck 2:5. I princip finns cirka 8 m korridor att disponera 
för en väg varav 2 m föreslås bli trottoar utmed parkeringshuset och 6 m föreslås 
utgöra körbana. Detta räcker för möte mellan två stora fordon i låg hastighet. 
Några träd måste tas bort, och någonstans behöver även belysningsstolpar få plats.  
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Figur 8: Del av Trafikverkets ritning JPSH2-01-112-00_016. Illustration av servitutsrätt. 
I det sydöstra hörnet av fastigheten, där parkeringsgaraget idag har en utfart, är 
det redan idag trångt då det är cirka 6,1 m mellan garagets fasad och ett staket 
som utgör gränsen till grannfastigheten. Detta rör visserligen mark som ligger 
innanför fastighetsgränsen till Kallebäck 2:5, men bör studeras närmare då 
Almedalsvägens nya läge skall anslutas till berörd kvartersgata. Här behöver ett 
fordon av typen LBn, lastbil 12 m, kunna svänga runt. Detta är möjligt om 
korsningen mellan Almedalsvägen och kvartersgatan utformas ungefär enligt 
ritning 0522/12-0203, men det kräver att fordonet får svepa över motsatt körfält. 

6.2.3 Ytterligare påverkan från järnväg på trafik i området 

Utöver Västlänken väntas även en ny dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och 
Borås kunna påverka området enligt Trafikverket. Det projektet kommer troligen 
att ta mark i anspråk vid fastigheten söder om Kallebäck 2:5 i höjd med Din Bil. 
Detta, i kombination med Västlänkens järnvägsområde, kan innebära att 
Almedalsvägen får begränsade eller inga möjligheter att till exempel få en utökad 
funktion för tung trafik såsom transporter till och från ICA Maxi. Grafiska vägens 
nuvarande funktion som uppsamlingsgata kommer därmed att vara oförändrat 
viktig även i framtiden då någon större omläggning av trafiksystemet blir svår att 
genomföra. 

En förstudie kring möjliga sträckningar från Almedal har gjorts av dåvarande 
Banverket, men ritningar eller illustrationer för möjligt markanspråk vid Din Bil 
finns ännu inte tillgängliga. 

 Referenser 7
GEOTEKNISK UTREDNING – ICA Maxi vid Grafiska vägen, detaljplan för två 
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