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Sammanfattning
Syftet med denna trafikutredning är att utreda hur trafiksituationen kommer att
påverkas av en detaljplan innehållande flerbostadshus och en byggnad avsedd för
vård. Planområdet ligger i utkanterna av Hovås Villastad i södra Göteborg.
Detaljplanen beräknas generera ca 66-75 bilrörelser per dygn i tillägg till dagens
trafik vilket ungefär motsvarar en tillkommande bilrörelse var åttonde minut.
Nulägesbeskrivningen visar att trafiksituationen idag är i stort sett
tillfredsställande och ändamålsenligt med hänsyn till områdets karaktär.
Belastningen i vägnätet är låg och det finns endast ett fåtal olyckor registrerade i
STRADA de senaste tio åren. I dessa olyckor kan inget mönster skönjas som går
att koppla till trafiksituationen. Det råder inga problem med buller och luftkvalitet
i området.
Den planerade exploateringen bedöms inte ha någon signifikant effekt på någon
av de samhällspåverkande faktorer som undersökts i den här utredningen.
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1

Bakgrund och syfte

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att uppföra flerbostadshus, samt
en byggnad avsedd för vård.
Bebyggelsen ska utformas och placeras så att Gamla Säröbanans funktion för
gång- och cykeltrafik inte påverkas nämnvärt och så att viss utsiktsmöjlighet över
landskapet kvarstår från Gamla Säröbanan och omkringliggande bebyggelse.
Detaljplanen medger byggnation för vård- och bostadsändamål och innehåller
inga delar för allmän plats.
Syftet med denna utredning är att ta fram en nulägesbeskrivning av
trafiksituationen i området intill detaljplaneområdet, samt på anslutande vägar dit.
Därefter undersöks vad exploateringens trafikala konsekvenser blir. Målet är att
ha en bild av exploateringens konsekvenser för trafiken.

2

Förutsättningar

Det aktuella planområdet ligger i utkanterna av Hovås Villastad i södra delarna av
Göteborg, en översiktskarta över Hovås kan ses i Figur 1. Idag är planområdet en
obebyggd äng. Detaljplanen medger byggnation för vård- och bostadsändamål och
innehåller inga delar för allmän plats.

Figur 1. Översiktskarta över Hovås, detaljplaneområdets läge inringat med rött. De heldragna gröna
linjerna visar cykelbanor, medan de streckade gröna linjerna visar var sträckor där cyklister är
hänvisade till blandtrafik (utdrag infovisare (SBK)).

Planområdet är uppdelat i två delar, i den västra planeras bostäder och i den östra
en byggnad för vårdverksamhet. En skiss över exploateringen kan ses i Figur 2.
Bostadsdelen planeras för 1950 m2 och vårddelen 1700 m2.
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Figur 2. Skiss (granskningshandling) på exploateringen, bostäderna i västra delen och
vårdbyggnaden i den östra.

2.1 Samhällspåverkande faktorer
2.1.1

Stadskaraktär

Hovås är ett bostadsområde som nästan uteslutande består av fristående villor.
Karaktären i området påverkas av närheten till hav och natur och i närheten av
planområdet finns både badplats och småbåtshamn. Planområdet består idag av en
obebyggd äng som kan uppfattas som en ”grön lunga”. Precis väster om
planområdet ligger Hovåsvallen, som nyttjas av föreningar i området.
2.1.2

Trafiksystem

Planområdet nås med bil från väg 158 (Säröleden) avfart Hovåsmotet via
Hovåsvägen, Fjordvägen och slutligen Skepparevägen. I planområdets nordöstra
hörn möts Skepparevägen, Hovås Fasanstig, Fjordvägen, Hovås Arkitektväg, samt
gång- och cykelbanan på Säröbanans gamla banvall, se Figur 3. Skepparevägen är
återvändsgata som leder till Hovåsbadet, Hovåsvallen samt en småbåtshamn.
Hastighetsgränsen i området är 50 km/h. När man kör i området, vid förskolan,
finns dock en anvisningskylt för en rekommenderad lägre hastighet på 30 km/h.
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Figur 3. Karta som visar en översiktsbild av trafiksystemet kring planområdet (markerat med rött).1
Planområdet nås med bil lättast från Hovåsmotet (Säröleden), via Hovåsvägen och sedan
Fjordvägen och Skepparevägen.

Hovåsvägen ses som en huvudgata i området på vilken en antal bostadsgator
ansluter, vilka ofta är återvändsgator. Hovåsvägen är också något bredare än
resterande gator i området. Både Hovåsvägen och Skepparevägen lutar svagt
nedåt västerut Figur 4 och Figur 5 visar två översiktsbilder över gatorna.
I området varierar gatornas standard och bredd beroende på vad det är för karaktär
på gatan. Hovåsvägen och Fjordvägen förbi planområdet är de större vägarna i
planområdets influensområde. På dessa gator kan personbilar och lastbilar mötas
vilket är dimensioneringskravet som teknisk handbok föreskriver. På många
mindre gator i området där vägbredden understiger 5 m behöver fordon, särskilt
vid möte mellan personbil och lastbil, vara mer försiktiga och hitta platser t ex vid
infarter där det är möjligt att köra åt sidan lite.
Tabell 1 Gatubredder i planområdets influensområde

Gata

Bredd, m

Hovåsvägen

5,5-6

Hovåsvägen öster om Hovås Ekorrstig
Fjordvägen vid planområdet

5,5

Fjordvägen norr om Skepparevägen

3,5-4

Fjordvägen söder om Hovåsvägen

3,5-4

Skepparevägen vid planområdet

5

Hovås Fasanstig

1

8

3,5-4

©Openstreetmap Contributors
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Figur 4. Översiktsbild för Skepparevägen sett österut, planområdet till höger.

Figur 5. Översiktsbild över Hovåsvägen där två hastighetsdämpande åtgärder syns, sett västerut.

Den gamla banvallen på östra sidan om planområdet utnyttjas som gång- och
cykelväg, vilken har stor betydelse för tillgängligheten till havet och i stadsdelen,
se Figur 6 och Figur 7. I korsningen mellan Fjordvägen och Skepparevägen finns
en gång- och cykelpassage, som även den syns i figuren. Gång- och cykelvägen
ingår i stadens huvudcykelnät och är dessutom en del av Sverigeleden. På övriga
gator i anslutning till planområdet sker cykling i blandtrafik. Fotgängare kan
använda sig av gångbana längs Hovåsvägen och östra sidan av Fjordvägen, samt
den gamla banvallen. På trottoarerna längs Hovåsvägen och Fjordvägen får barn
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cykla till och med året de fyller 8 år. Längs Skepparevägen rör sig dock
fotgängare i blandtrafik.

Figur 6. Satellitfoto över området, där ängen som är tänkt att bebyggas tydligt syns. Gång- och
cykelbanan som går på Gamla Säröbanan är markerad med rött.2

Figur 7. Översiktsbild över den separerade gång- och cykelbanan. Planområdet till vänster i bild.

Närmsta kollektivtrafikhållplats, Hovås nedre, finns på Säröleden ca en kilometer
från planområdet. Hållplatsen har god turtäthet i högtrafik med avgångar ca var
10:e minut. In till Linnéplatsen tar det med expressbuss ca 15 minuter. Det saknas
cykelväg mellan planområdet och hållplatsen, dock finns gång- och cykelväg till
hållplatsen Askimsbadet något längre norrut.

2

https://www.google.com/maps/@57.6172956,11.9300421,144m/data=!3m1!1e3
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Allmän parkering i området finns vid Hovåsbadet (drygt 200 platser) och
småbåtshamnen (ca 120 platser) som båda förvaltas av Göteborgs Stads Parkering
AB. Parkeringen vid småbåtshamnen är stängd vintertid då den används för
förvarning av båtar. Ett mindre antal parkeringar (ca 5-6 st) finns även på
Fjordvägen intill korsningen mot Skepparevägen, vilka syns i Figur 7 ovan. I
övrigt sker parkering på tomtmark. På Skepparevägen finns en privat
parkeringsplats på fastigheten nära korsningen med Hovås Fasanstig, se Figur 8

Figur 8. Inringat i rött syns den privata parkeringsplatsen intill Skepparevägen. I förgrunden syns
även gång- och cykelpassagen.

Betydande målpunkter i närområdet är Hovåsbadet, Hovåsvallen och
småbåtshamnen som alla ligger nordväst om planområdet. Vid småbåtshamnen
finns också en restaurang. Söder om planområdet finns även en Golfbana.
Hovåsbadet genererar främst trafik under fina sommardagar. Småbåtshamnen
generar mest trafik under sommarhalvåret, speciellt på helger. Hovåsvallen är
mest populär kvällstid då föreningar har aktivitet, samt under evenemang på
helger.
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I området finns vägar där Askims vägförening har väghållningsansvar och andra
där Trafikkontoret har väghållningsansvaret. Hovåsvägen är en allmän väg medan
ansvaret för de flesta andra vägar ligger på Askims vägförening. Trafikkontoret
sköter driften på många dessa vägar men investeringsgärder och beslut i
regleringsfrågor står vägföreningen för.

Figur 9 Väghållningsansvar för vägar i planområdets närhet, röda streck symboliserar allmänna
vägar, gula streck innebär kommunalt huvudmannaskap, gröna är Askims vägförening men där
Trafikkontoret övertagit drift-och underhållsansvar, blåa är Askims vägförenings där Trafikkontoret
inte övertagit drift och underhållsansvaret, rosa är övriga vägföreningar/vägsamfälligheter där
Trafikkontoret inte övertagit drift- och underhållsansvaret.

2.1.3

Trafikdata

På Skepparevägen och Fjordvägen finns inga tidigare trafikräkningar. Två
trafikräkningar gjordes därför under eftermiddagen den 24:e och morgonen den
25:e oktober 2018. Trafiken räknades under 90 minuter varav den högst belastade
timmen valdes ut. Snitten där trafiken räknats syns i Figur 10, därefter följer
tabeller med de uppmätta flödena.
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Figur 10. Snitten där trafiken uppmäts.

Fjordvägen
Norrut (bilar/h) Söderut (bilar/h)
Maxtimme FM (7.15-8.15)
15
19
Maxtimme EM (16.30-17.30)
33
27

Skepparevägen
Österut (bilar/h) Västerut (bilar/h)
Maxtimme FM (7.15-8.15)
2
6
Maxtimme EM (16.30-17.30)
15
15

Hovås Fasanstig
Norrut (bilar/h)
Maxtimme FM (7.15-8.15)
Maxtimme EM (16.30-17.30)

Söderut (bilar/h)
5
3

6
3

Hovås Arkitektväg
Maxtimme FM (7.15-8.15)
Maxtimme EM (16.30-17.30)

Österut (bilar/h) Västerut (bilar/h)
1
6
11
8

Gamla Säröbanan
Cyklister/h
Maxtimme FM (7.15-8.15)
Maxtimme EM (16.30-17.30)

2018-10-31

Fotgängare/h
61
51

Fjordvägen

6
33
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Trafiken uppmätes även på Hovåsvägen, mellan Hovås Ekorrstig och
Doktorsvägen.
Hovåsvägen
Österut Västerut Cyklister/h Fotgängare/h
(bilar/h) (bilar/h) (båda rikt.) (båda rikt.)
Maxtimme FM (7.15-8.15)
95
43
13
5
Maxtimme EM (16.30-17.30)
62
102 Ingen data Ingen data

En tidigare mätning från 2013 finns på Hovåsvägen, mellan Hovåsmotet och
Hovås Ekorrstig3. Där var ÅMVD (årsmedelvardagsdygnstrafik) är ca 2500, andel
tung trafik 4 % och medianhastigheten 47 km/h. Under eftermiddagens maxtimme
var flödet 260 bilar/timme. Kapaciteten för ett körfält är beroende på trafikmiljö
1600-1800 fordon per timme. Kapaciteten på Hovåsvägen är därmed tillräcklig
med god marginal.
En kapacitetsberäkning har genomförts för korsningen Fjordvägen och
Skepparevägen. Beräkningen har genomförts i verktyget Capcal som följer
Trafikverkets beräkningsmetodik för kapacitetsberäkningar. Vid
trafikmätningstillfällena (2018) var observerade flöden lägre än räkningarna från
2013 men då trafiken endast räknades vid två tillfällen räknas trafiken upp med 60
% för att motsvara 2013 års nivå. Belastningsgraden i samtliga tillfarter
underskrider 0,05 vilket innebär att belastningen är mycket låg. Gränsvärdet för
godtagbar belastning i en korsning med väjningsplikt är 0,6.
Hovåsbadet och småbåtshamnen är populära målpunkter under fina dagar
sommartid vilket innebär högre trafikflöden under den perioden. Detta är dock
inte dimensionerade.
Enligt Teknisk Handbok4 är färdmedelsfördelningen i stadsdelen idag 60 % bil, 26
% kollektivtrafik och 14 % gång och cykel.
2.1.4

Tillgänglighet och framkomlighet

Fjordvägen anses ha god framkomlighet för gång och cykel i och med den tydligt
separerade gång- och cykelbanan på gamla Säröbanan. Skepparevägen saknar
dock både gång- och cykelbana och oskyddade trafikanter är hänvisade till
blandtrafik. Detta kan vara ett hinder för tillgängligheten men bedöms, särskilt för
cykeltrafik, inte utgöra ett hinder för framkomligheten. Dagar med mycket trafik
till Hovåsbadet eller småbåtshamnen kan blandtrafiken ge upphov till en känsla av
otrygghet.
Gång- och cykelpassagen över Skepparevägen är inte anpassad för personer med
synnedsättning, då det saknas markeringar/upphöjning som visar passagens början
och slut. Detta visas i Figur 11.

3

http://www.statistik.tkgbg.se/H/Hov%C3%A5sv%C3%A4gen.html
http://th.tkgbg.se/Portals/0/STARTFLIKEN/Program%20och%20policys/Framtida%20f%C3%A
4rdmedelsandelar_2016-09.pdf
4
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Figur 11. Gång- och cykelpassagen på Gamla Säröbanan. Passagen saknar markeringar som visar
passagens början och slut, se röda markeringar.

För biltrafik antas framkomligheten vara god utom under fina sommardagar då
Hovåsbadet och småbåtshamnen är populära målpunkter. Detta speciellt då bilar
letar parkeringsplatser och därför cirkulerar runt i området, samtidigt som det rör
sig mycket cyklister och fotgängare på Skepparevägen.
2.1.5

Trafiksäkerhet

Enligt Transportstyrelsens olycksdatasbas STRADA har det mellan 2008-01-01
och 2018-01-01 skett fyra olyckor i närheten av planområdet, se Figur 12. Av
dessa räknas en som alvarlig, en som måttlig och två som lindriga. Tre av
olyckorna var singelolyckor med cykel, som berodde på egen hantering av
fordonet eller dålig standard sannolikt som följd av sliten beläggning och
liknande. Den fjärde olyckan var en mopedolycka där orsaken var en konflikt med
bil, men där själva olyckan endast omfattade mopeden.
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Figur 12. Olycksstatistik utdraget från STRADA kring planområdet.

De olika trafikslagen är tydligt separerade på Fjordvägen/Gamla Säröbanan,
medan de inte är det på Skepparevägen.
Korsningen i planområdet nordöstra hörn kan upplevas som oklar. Detta eftersom
trafikanter möts från både Skepparevägen, gång- och cykelbanan på gamla
Säröbanan, Fjordvägen, Hovås Arkitektväg och Hovås Fasanstig. Detta har
påtalats vara ett extra stort problem under fina sommardagar då
parkeringsplatserna inte räcker till. Enligt STRADA har dock endast en olycka
rapporterats i korsningen, vilken var en singelolycka som inte berodde på
korsningen. Den upplevda oklarheten kan till och med vara positiv för
trafiksäkerheten, då trafikanterna på grund av osäkerhet håller låg hastighet och
visar hänsyn.
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Figur 13. Korsningen i planområdets nordöstra hörn.

Enligt STRADA har det de tio senaste åren skett fyra olyckor på Hovåsvägen.
Samtliga av dem skedde i korsningen med Hovåsmotet och Klåvavägen precis i
Hovåsvägens början, se Figur 14. Två av olyckorna var mopedolyckor, båda
måttliga, den ena singel och den andra i kollision med bil. De två andra olyckorna
var lindriga, den ena var en kollision mellan bil och cykel och den andra mellan
bil och fotgängare.

Figur 14. Rapporterade olyckor på Hovåsvägen, taget från STRADA.
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Motorfordonens hastighet i området antas förhållandevis låg då vägbanan är smal
och bilar behöver sakta in vid möte. Gång- och cykelpassagen i den tidigare
nämnda korsningen är upphöjd, vilket även det håller ner hastigheterna och ökar
bilisternas uppmärksamhet. Dessutom finns vägbulor och chikaner på
Hovåsvägen, i hastighetssänkande syfte. Vetskapen om att det rör sig oskyddade
trafikanter på gatan, främst på Skepparevägen, håller troligtvis också ner
hastigheterna.
Siktförhållandena på platsen anses acceptabla med tanke på områdets karaktär och
de låga hastigheterna.
2.1.6

Trygghet

Samtliga gator kring planområdet är upplysta med belysningsstolpar på ena sidan
av gatan, vilket ökar känslan av trygghet.
Det antas röra sig en del barn i området då det är ett villaområde och eftersom
fritidsaktiveter som bad, båtliv och fotboll bedrivs nära planområdet.
Fritidsaktiviteterna innebär också att det rör sig mer folk i området under
sommarhalvåret, både barn och vuxna.
Närmsta förskola finns precis finns på östra delen av Hovåsvägen (se Figur 1) och
grundskola finns på östra sidan av Säröleden. Då cykelbanor saknas på många
gator i Hovås Villastad, innebär det att cykelväg saknas till skolan. Det saknas
offentliga lekplatser i närområdet.
2.1.7

Miljö

Enligt Göteborgs Stad Miljöförvaltningens karttjänst5 finns inga problem med
luftkvaliteten i planområdet. Enligt samma kartjänst förekommer visst buller längs
Hovåsvägen men planområdet är inte påverkat av utbredningen av detta.

Figur 15 Trafikbuller utbredning, LAeq, från Miljöförvaltningens karttjänst

5

https://karta.miljoforvaltningen.goteborg.se/
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3

Konsekvensanalys

Figur 16 nedan visar en illustration av planförslaget.

Figur 16. Illustration över den planerade exploateringen ur fågelperspektiv. Bild tagen från
planbeskrivningen.

Nedan beskrivs exploateringens konsekvenser fördelat på samma
samhällspåverkande faktorer som beskrivits för nuläget.
Konsekvensbeskrivningen utgår från dagens utformning av trafiksystemet.
Eventuella åtgärder som rekommenderas beskrivs i respektive avsnitt.
3.1 Konsekvenser på samhällspåverkande faktorer
3.1.1

Stadskaraktär

Den framtida trafiksituationen väntas inte påverka stadskaraktären i området.
Dock kan själva detaljplanen påverka, då grönytor försvinner och ny typ av
bebyggelse uppförs.
3.1.2

Trafiksystem

En gemensam infart för biltrafik föreslås från Skepparevägen (se Figur 16 ovan).
Utmed resterande sträcka införs enligt planbeskrivningen utfartsförbud. För
fotgängare föreslås två anslutningar från Gamla Säröbanan, den ena nära övre
entrén till vårdbyggnaden och den andra nära dagvattenanläggningen.
Parkeringar, både för bil och cykel, kommer att ske på kvartersmark. Enligt
Mobilitets- och parkeringsutredningen som tidigare gjorts6 kommer 29 bilplatser

6

https://www5.goteborg.se/prod/fastighetskontoret/etjanst/planobygg.nsf/vyFiler/Askim%20%20V%C3%A5rd%20och%20bost%C3%A4der%20vid%20Fjordv%C3%A4genPlan%20ut%C3%B6kat%20f%C3%B6rfarande%20-%20granskning-Mobilitets%20och%20parkeringsutredning/$File/Mobilitets%20och%20parkeringutredning.pdf?OpenElement
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behövas, varav 16 för boende och 13 för besökare och anställda på
vårdverksamheten.
Trafik till och från planområdet bedöms i första hand trafikera Hovåsvägen och på
väg dit köra via Skepparevägen och Fjordvägen. Längs hela denna sträcka kan
fordon mötas. Längs Skepparevägen där bredden är 5 m kan lastbilar som möts
behöva iaktta försiktighet.
I övrigt påverkas inte det nuvarande trafiksystemet av exploateringen.
3.1.3

Trafikdata

Trafikkontorets Resekalkyl visar att exploateringen innebär att trafiken på
Skepparevägen och Fjordvägen bedöms öka med upp till ca 80 bilresor/dygn i
2035 års nivå med ett spann upp till 90 bilresor/dygn inklusive osäkerhet. 2035 års
nivå är Trafikkontorets dimensionerande nivå.
80-90 bilresor per dygn motsvarar 66-75 bilrörelser per dygn inklusive
samåkningsfaktor7 på 1,2. Under maxtimmen bedöms ökningen vara ca 7-8
bilrörelser/timme, vilket ungefär motsvarar en tillkommande bilrörelse var åttonde
minut.
Tabell 2 Beräkningsresultat från Trafikkontorets Resekalkyl, resor per dygn

Gång

Cykel

Kollektivtrafik Bil

13

8

30

40

Omsorg 14

9

30

41

Summa

17

60

81

Bostad

27

Den tunga trafiken antas öka något då vårdbyggnaden kräver olika typer av
leveranser/transporter som t.ex. hjälpmedel, tvätt, matvaror. Resekalkylen
bedömer antalet godstransporter till 2.1 per dag. Endast en mindre andel av dessa
per vecka bedöms vara tunga fordon.
3.1.4

Tillgänglighet och framkomlighet

Framkomligheten för något trafikslag bedöms inte förändras som en följd av
exploateringen och de något ökade trafikmängderna som redovisas i avsnitt 3.1.3.
Ur ett tillgänglighetsperspektiv kan en gångbana på Skepparevägen övervägas.
Det saknas redan idag och minskar tillgängligheten. Med ett ökat antal boende
längs gatan och i och med att ev. fler personer med funktionsnedsättningar
kommer röra sig i området (i och med vårdbyggnaden), kan behovet öka
ytterligare. Dock planeras för angöring till planområdet för fotgängare från gångoch cykelbanan på Gamla Säröbanan, vilket minskar behovet om det fastställs.
Viktigt att dessa görs tillgänglighetsanpassade i så fall. Detaljplanens utbyggnad

7

Samåkningsfaktorn tar hänsyn till att inte alla resor sker med en person i varje bil. I genomsnitt
antas 1,2 personer åka i varje bil.
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innebär att båda sidor av Skepparvägen kantas av bebyggelse vilket minskar den
yta som är tillgänglig för framtida utbyggnad av gångväg längs sträckan.
Problemet med att gång- och cykelpassagen över Skepparevägen inte är
tillgänglighetsanpassad kvarstår. Detta är inte en följd av planutbygganden, men
en åtgärd bör övervägas.
3.1.5

Trafiksäkerhet

Trafiksäkerheten förväntas inte påverkas av exploateringen och den något ökade
trafikmängden enligt 3.1.3.
Siktförhållandena kan komma att försämras som en följd de nya byggnaderna,
främst mellan bilister på Skepparevägen och oskyddade trafikanter på gång- och
cykelbanan på Säröbanan som är på väg att korsa gatan. Enligt Teknisk Handbok8
ska den fria sikten i korsningen vara 10 meter åt vart håll räknat från gång- och
cykelbanans korsning med gatan. Bebyggelse inom planen föreslås därför inte
tillåtas inom minst 10 m från Säröbanan. Det bör också beaktas i planeringen av
utemiljöerna så att sikten upprätthålls genom att t ex utforma planteringar med
hänsyn till sikt.
Vid planeringen av de anslutande gångvägarna från planområdet till gång- och
cykelbanan på Säröbanan bör sikten ut på densamma beaktas. Detta så att det inte
skapas konflikter mellan fotgängare och cyklister.
3.1.6

Trygghet

Att något fler personer kommer röra sig i området kan öka känslan av trygghet. I
övrigt väntas inte tryggheten i området förändras som en följd av exploateringen.
3.1.7

Miljö

Den något ökade dygnstrafiken i området förväntas inte nämnvärt påverka
dimensionerande nivåer av buller och luftkvalitet.

4

Slutsats

Sammanfattningsvis anses att exploateringen inte kommer att innebära någon
signifikant påverkan på trafiksituationen i området. Den ökade alstringen av trafik
på ca 66–75 bilar/dygn påverkar inte på ett sådant sätt att det skapar behov av
åtgärder.
Korsningen i planområdets nordöstra hörn anses oklar av trafikanter, men kan inte
objektivt sägas vara ett problem ur trafiksäkerhetssynpunkt. Ur
trafiksäkerhetssynpunkt är det viktigt att sikten upprätthålls när den planerade
exploateringen utförs.
Ur ett tillgänglighetsperspektiv bör det övervägas om det behövs en gångbana på
Skepparevägen. Dessutom bör gång- och cykelpassagen över samma väg
tillgänglighetsanpassas.

8
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