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1 Bakgrund och syfte 
Det aktuella trafikförslaget tillhör detaljplanen DP0 - Gator vid Backaplan. 
Detaljplanen möjliggör för ett övergripande gatunät för biltrafik, gående och 
cyklister, busstrafik, framtida spårväg, framtida pendeltågstation på Bohusbanan 
och ett nytt trafikmot på Lundbyleden. Detta PM beskriver det trafikförslag som 
tagits fram som underlag för detaljplanen. 
Arbetet samordnas med Trafikverket som tar fram väg- och järnvägsplan för det 
nya trafikmotet, Kvillemotet, och delar av Bohusbanan. Arbetet med att ta fram 
väg- och järnvägsplanen har skett parallellt med planarbetet. Information om väg- 
och järnvägsplanen Lundbyleden, delen Brantingsmotet-Ringömotet samt aktuella 
handlingar finns på Trafikverkets hemsida.  

 
Figur 1 Avgränsning av trafikförlaget visas i ljusblått. Gula och mörkblå delar motsvarar 
Trafikverkets väg- och järnvägsplan. 

Detaljplanen syftar till att minska trafikbelastningen på Gustav Dahlénsgatan, att 
skapa möjligheter för en framtida pendeltågstation, att möjliggöra kopplingar till 
lokal kollektivtrafik samt att bidra till att utveckla området Backaplan/Brunnsbo.  
Vid utformning av trafikmiljön och de angränsande ytorna eftersträvas 
trafiksäkerhet, god gestaltning, tillgänglighet, trygghet och orienterbarhet. 
Hållbarhetsaspekterna i utformningen är också en viktig del, där god gestaltning 
och kvalitet går hand i hand med ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.  



 

2018-02-23 Östra Backaplan - Kvilleleden Dnr: 0967/14 

6 

2  Förutsättningar 
Området för föreliggande trafikförslag ligger cirka tre kilometer norr om 
Göteborgs centrum. Området ligger mellan Brunnsbo och Backaplan, se Figur 2.  

 
Figur 2 Översiktskarta (Källa: Detaljplanens granskningshandling, 2016) 

Området som omfattas av trafikförslaget redovisas i Figur 1 i ljusblått. 

2.1 Projektmål 
Följande mål finns för trafikförslaget. Målen har tagits fram i samråd med 
Trafikverket.  

• Minska trafikbelastningen på Gustav Dahlénsgatan 

• Bidra till attraktiv och effektiv kollektivtrafik och möjliggöra för framtida 
funktioner i form av pendelstation och spårväg (tryggt, väderskyddat, 
säkert, korta avstånd, tillförlitlighet, tillgänglighet, gestaltat med omsorg) 

• Knyta samman Brunnsbo och Backaplan 

• Möjliggöra för effektivt markutnyttjande 

• Skapa en attraktiv miljö för boende, handel, kontor, resenärer. 
Slutprodukten skall ha en stadsmässig sammanhållen utformning 

• Bidra till en långsiktigt hållbar utformning avseende drift och underhåll, 
materialval och dagvattenhantering 

• Säkerställa att utformningen klarar framtida trafikflöden på Lundbyleden 
 

2.2 Samhällspåverkande faktorer 

2.2.1 Stadskaraktär 
Planområdet utgörs till största del av trafikområden. Viss del består av obebyggd 
mark som antingen nyttjas till väg- och upplagsytor alternativt står utan 
användning. En mindre del utgör industrimark med befintliga byggnader. 
Området gränsar till Backaplan i väster och till bostadsområden i öster och norr. 
Backaplan är ett före detta industriområde som gradvis omvandlats till ett externt 
handelsområde med stora parkeringsytor, trafikbarriärer och lågt markutnyttjande.  
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2.2.2 Trafiksystem 
 
Biltrafik 
Samtliga vägar inom området har hastighetsbegränsningen 50 kilometer/timme. 
Bohusbanan korsar både Backavägen och Mineslundsvägen inom området. 
Korsningarna med Bohusbanan är plankorsningar som ljusregleras med bommar. 
Målpunkter som påverkar trafikflödet genom området är framförallt handel vid 
Backaplan, Brunnsbo torg och kollektivtrafikknutpunkten Hjalmar 
Brantingsplatsen. Även målpunkter längre åt nordväst, exempelvis Torslanda, ger 
upphov till trafik genom och förbi området. I norra delen av området finns 
bostäder i form av villor på östra sidan av Lillhagsvägen, dessa nås via 
Lillhagsvägen. Det finns också ett bostadsområde vid Brunnsbo som kan nås via 
Anekdotgatan som ansluter till Lillhagsvägen.  
Sydost om området finns Lundbyleden som är hårt trafikerad och är en 
transportled för farligt gods. Idag utgörs kopplingarna mellan det aktuella området 
och Lundbyleden av Brunnsbomotet och Leråkersmotet. Brantingsmotet finns 
sydväst om det aktuella området. 

 
Figur 3 Befintlig situation  

Öster om området finns Gustaf Dahlénsgatan som nås via Brantingsmotet och 
Vågmästareplatsen. Gustaf Dahlénsgatan har idag höga trafikmängder, cirka 
16000 fordon/dygn (ÅMVD). Gustav Dahlénsgatans sektion är smal då denna väg 
har byggts om för att skapa en mer stadsmässig karaktär. 
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Kollektivtrafik 
Inom området finns tre busshållplatser, Tingstadsvass på Backavägen och 
Anekdotgatan och Kvillängen på Lillhagsvägen. Linje 40 och 45 trafikerar 
Tingstadsvass och Anekdotgatan. Buss 52 som är en stombuss trafikerar 
Anekdotgatan och Kvillägen. Bohusbanan passerar genom området i nordväst-
sydöstlig riktning, men har ingen station. 

 
Figur 4 Busshållplatser i området 
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Gång- och cykeltrafik 
Gång- och cykelvägnätet inom området är av blandad karaktär. Gång- och 
cykelväg finns utmed Minelundsvägen, Lillhagsvägen och Backavägen/Västra 
Magårdsvägen. Gång- och cykelvägarna längs Backavägen och Minelundsvägen 
korsar Bohusbanan i plan, korsningarna regleras med bommar. 
Längs övriga vägar finns smala gångytor för gående medan cyklister är hänvisade 
till blandtrafik. 

 
Figur 5 Befintliga gång- och cykelvägar  
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2.2.3 Trafikdata 
Senast uppmätta trafikmängder redovisas nedan. Mätningarna är utförda av 
Göteborgs Stad år 2015 och redovisas som total trafik och tung trafik, ÅMVD 
(årsmedelvärde för vardagsdygn). Mätningen på Lundbyleden är utförd av 
Trafikverket år 2015 och har räknats om från ÅDT (årsdygnstrafik) till ÅMVD, 
genom att dividera med en faktor 0,9. 

 
Figur 6 Senast uppmätta trafikmängder i området redovisade som total trafik, tung trafik ÅMVD. 
Mätningarna utfördes år 2015. 

 

2.2.4 Tillgänglighet och framkomlighet 
Tillgängligheten och framkomligheten för gående och cyklister är mindre god då 
det saknas länkar och standarden varierar. För biltrafiken är tillgängligheten och 
framkomligheten god inom området. Detta gäller även för kollektivtrafiken. 
Framkomligheten vid de två passagerna över Bohusbanan är delvis begränsad då  
korsningarna är utformade som planpassager.  
Av de tre busshållplatser som finns inom området hållplatsen Tingstadsvass fullt 
tillgänglighetsanpassad. Befintliga övergångställen inom området är till viss del 
tillgänglighetsanpassade.  
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Det finns ingen gatuparkering utmed de aktuella vägarna inom området, parkering 
finns istället inom respektive fastighet. Parkeringsfrågor ingår således inte i detta 
trafikförslag. 
 

2.2.5 Trafiksäkerhet 
Projektet har inte initierats med hänsyn till trafiksäkerhet, utan framkomlighet. 
Olycksuttag från STRADA, konfliktpunkter och siktförhållanden beskrivs därmed 
inte i detta PM.  
 

2.2.6 Trygghet 
Social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys har genomförts för 
detaljplanen vilket finns beskrivet i detaljplanens planbeskrivning (Göteborgs 
Stad, 2016).  
Det aktuella området omfattar främst trafikområden. Området kan upplevas som 
otryggt av oskyddade trafikanter på grund av stora öppna ytor, barriärer och lågt 
markutnyttjande. Den upplevda tryggheten för oskyddade trafikanter är låg då 
sammanhängande gång- och cykelnät saknas. Allmän gatubelysning finns i 
området. 
Ingen trygghetsvandring har genomförts under arbetet med trafikförslaget eller 
detaljplanen. 
 

2.2.7 Miljö 
Förutsättningar för följande miljöaspekter beskrivs i detaljplanens 
planbeskrivning: naturmiljö, markmiljö, fornlämningar, kulturhistoria, buller och 
luftkvalitet. 
Det konstateras i detaljplanens planbeskrivning (Göteborgs Stad, 2016) att det 
idag inte finns någon bullerproblematik för bostäder eller verksamheter inom 
planområdet men att trafikbuller alstras inom området. En separat bullerutredning 
PM Buller Lundbyleden, Kvilleleden, Bohusbanan har tagits från för hela 
projektet.  
 

2.3 Tekniska faktorer 

2.3.1 Geoteknik 
Området är idag bebyggt och utgörs till huvudsaklig del av lokalgator, befintlig 
järnvägsbank samt grönytor med gräs, enstaka träd och buskage. Området är 
flackt och markytans nivå ligger på ca +3. Området angränsar till ett höjdområde i 
nordost, där markytans nivå uppgår till ca +45 till +65.  
Området vid Östra Backaplan har historiskt använts som deponi av 
fyllnadsmassor. Fyllnadsarbetena påbörjades, enligt uppgift, under 1940-talet. 
Utfyllningen har även syftat till att plangöra ytor inom området.  
De geotekniska förhållandena varierar inom området, men jordlagerföljden utgörs 
huvudsakligen av fyllning ovan lera vilken är avsatt på friktionsjord ovan berg, se 
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Figur 7. Lerans mäktighet varierar längs sträckan och uppgår som mest till ca 55-
65 m.  

 
Figur 7 Jordartskarta för området 

Nedan beskrivs de geotekniska förhållandena vid respektive gata, utifrån det 
framtida trafiknätet. 
Backavägen 
Jordlagerföljden består av fyllning ovan lera vilken är avsatt på friktionsjord ovan 
berg. Fyllningens tjocklek uppgår till ca 1-3 m och består av en varierande 
sammansättning av mulljord, sten, grus, sand, silt och lera, men även trä- och 
tegelrester har påträffats. Inom befintliga gator av består fyllningen av 
vägöverbyggnad. Lerans mäktighet varierar mellan ca 15 och 60 m där 
lermäktigheten ökar åt söder. Friktionsjorden under leran har en tjocklek 
varierande mellan 5 och 15 m. 
Kvilleleden 
Jordlagerföljden består av fyllning ovan lera vilken är avsatt på friktionsjord ovan 
berg. Fyllningens tjocklek uppgår till ca 2-3 m och består av en varierande 
sammansättning av mulljord, sten, grus, sand, silt och lera, men även trä- och 
tegelrester har påträffats. Lerans mäktighet varierar mellan ca 15 och 60 m där 
lermäktigheten ökar åt sydost. Friktionsjorden under leran har en tjocklek 
varierande mellan 5 och 15 m. 
Lillhagsvägen 
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Jordlagerföljden består av fyllning ovan lera vilken är avsatt på friktionsjord ovan 
berg. Fyllningens tjocklek uppgår till ca 1-2 m och består av en varierande 
sammansättning av mulljord, sten, grus, sand, silt och lera, men även trä- och 
tegelrester har påträffats. Inom befintliga gator utgörs fyllningen av 
vägöverbyggnad. Lerans mäktighet varierar mellan ca 15 och 25 m och 
friktionsjorden under leran har en tjocklek varierande mellan 2 och 5 m. 
Vid befintlig järnvägsöverfart vid korsningen Lillhagsvägen – Minelundsvägen är 
befintliga gator grundlagda på bankpålar av trä. Väster om järnvägen är 
Minelundsvägen kompensationsgrundlagd med lättfyllning. 
Minelundsvägen 
Jordlagerföljden består av fyllning ovan lera vilken är avsatt på friktionsjord ovan 
berg. Fyllningens tjocklek uppgår till ca 1-2 m och består av vägöverbyggnad 
inom befintliga gator. Inom övriga områden består fyllningen av en varierande 
sammansättning av mulljord, sten, grus, sand, silt och lera men även trä- och 
tegelrester har påträffats. Lerans mäktighet varierar mellan ca 15 och 25 m och 
friktionsjorden under leran har en tjocklek varierande mellan 2 och 5 m. 
Lilla Deltavägen och Norra Deltavägen 
Jordlagerföljden består av fyllning ovan lera vilken är avsatt på friktionsjord ovan 
berg. Fyllningens tjocklek uppgår till ca 1-3 m och består av vägöverbyggnad 
inom befintliga gator. Inom övriga områden består fyllningen av en varierande 
sammansättning av mulljord, sten, grus, sand, silt och lera men även trä- och 
tegelrester har påträffats. Tidigare utförda undersökningar längs de planerade 
gatorna visar på lermäktigheter som uppgår till över 35-40 m. 
En mer ingående geoteknisk beskrivning för aktuellt område återfinns i den 
geotekniska utredning som har genomförts i samband med framtagande av 
Trafikverkets väg- och järnvägsplan. 
 

2.3.2 Kablar och ledningar samt belysning 
Befintliga ledningsstråk för vatten och avlopp, fjärrvärme och kommunikation 
finns inom området. Delar av dessa ingår i det så kallade kritiska nätet. Detta 
innebär bland annat att de har central betydelse för försörjningen av ett större 
område inom staden. Befintlig belysning inom planområdet består av 
stolpbelysning av äldre typ. 
Vatten och avlopp 
I Berättelsegatan och Författaregatan ligger de vatten- och avloppsledningar som 
går genom området i öst-västlig riktning i Backavägen. Dessa ledningar fortsätter 
i nordvästlig riktning och ansluter i Lillhagsvägen och Backavägen.  
Mellan Lillhagsvägen och Backavägen ligger en spillvattenledning av större 
dimension. 
Centralt och i sydvästra delen av området det vill säga Norra Deltavägen och 
Deltavägen finns ett mindre antal avloppsledningar som berörs i mindre 
omfattning av ombyggnaden. 
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I norra delen av området, Minelundsvägen- Lillhagsvägen finns det ett mindre 
antal avloppsledningar som kommer beröras av ombyggnaden. 
Fjärrvärme 
Ett större stråk med fjärrvärmeledning går i öst- västlig riktning genom området 
från Författaregatan i öster och i Backavägen väster ut. Ett befintligt servisstråk i 
nordvästlig riktning från ny cirkulationsplats i Backavägen för anslutning till 
fastigheter i Aröds Industriområde. I norra delen av området finns 
försörjningssystem av fjärrvärme till bostadsområde på östra sidan av 
Lillhagsvägen. 
Kablar 
Befintliga ledningsstråk för el, tele och opto finns inom planområdet. Följande 
större ledningsstråk finns att finna i samlingskartan och påverkas: 

• Ledningsstråk med 10kV kablar från Brunnsbo ner mot Backavägen/Norra 
Deltavägen som ingår i Göteborg Energi slingnät  

• Ledningsstråk med 10kV kablar från Norra Deltavägen mot 
Minelundsvägen som ingår i Göteborg Energi slingnät 

• Ledningsstråk för lågspänning inklusive kabelskåp från Brunnsbo ner mot 
Backavägen/Norra Deltavägen  

• Göteborg Energi nätstation vid Norra Deltavägen  

• Privat nätstation vid Norra Deltavägen 

• Östra telestråket från Brunnsbo 

• Opto-stråk från Minelundsvägen mot Norra Deltavägen 
 

2.3.3 Markfrågor 
Merparten av trafikområdena inom området är kommunal mark. Några mindre 
ytor ägs av privata markägare och tomträttshavare. Kommunen har upplåtit del av 
området med arrende/nyttjanderätt. 
I området finns ett antal befintliga stadsplaner/detaljplaner vilka redogörs kort för 
nedan. Området berörs även av områden som saknar detaljplan.   

1. SPL/F3576 – utvidgning av stadsplan inom stadsdelarna Backa och Tuve 
från år 1981 med avsikt att nyttja området som industrimark. Resterande 
delar reserveras som trafikområde och allmän plats.  

2. SPL/F3449 – stadsplan för Backa och Tingstadsvassen från år 1975 med 
avsikt att nyttja området för handels- och industriverksamhet samt 
anpassning till planerade trafiklösningar inom området. 

3. DP/4456 – detaljplan för handel och verksamheter öster om Backavägen 
inom stadsdelarna Backa och Tingstadsvassen i Göteborg 1999 

4. SPL/F2963 – stadsplan för del av stadsdelen Backa från år 1960 med 
avsikt att nyttja området för bostadsbebyggelse.  
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5. APL/E1919, APL/E1928, APL/E1923, APL/E1936 är planer från 20- och 
30-talet för bland annat avstyckning av mark och föreslagna 
byggnadskvarter. 

6. SPL/3047 – förslag till ändring av stadsplanen för del av stadsdelen Backa 
från år 1962 med ändrad utformning av huskropparna inom området.  

 
Figur 8 SBK bestämmelsekarta 

Trafikverket tar för närvarande fram en kombinerad väg- och järnvägsplan för 
framtida dubbelspår på Bohusbanan vid Brunnsbo och ny trafikplats på 
Lundbyleden. Arbetet med väg- och järnvägsplanen samordnas med arbetet med 
detaljplanen DP0 - Gator vid Backaplan. 
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3 Beskrivning och förändringar av tidigare studerat 
alternativ 

Ett tidigare trafikförslag har tagits fram för området (Göteborgs Stad, 2014).  

 
Figur 9 Tidigare framtaget trafikförslag 

Det tidigare framtagna trafikförslaget innebar bland annat: 

• Kollektivtrafikstråk med sträckning Deltavägen-Västra Magårdsvägen-
Backavägen. Kollektivtrafikfält mellan motriktade bilkörfält längs 
Deltavägen och på södra sidan om bilkörfälten längs Västra Magårdsvägen  
och Backavägen. 

• Huvudvägnät med fyra körfält längs hela Kvilleleden och 
Minelundsvägen. Lokalvägnät med två körfält. 

• Gång- och cykelvägar utmed gatorna i området. 
 

Efter detaljplanens samråd (perioden maj-juni 2014) har trafikförslaget 
omarbetats. Följande större förändringar av trafikförslaget har genomförts: 

• Kollektivtrafikstråk för buss och möjlighet till spårvagn förläggs i mitten 
av Backavägen, på både västra och östra sidan av Kvilleleden. 
Kollektivtrafikfälten placeras mellan motriktade bilkörfält. Förändringen 
är i linje med den tänkta spårvagnssträckning som redovisas i "Struktur 
och färdplan för Backaplan" (2015). Denna dragning ger möjlighet till 
bättre anslutning till befintliga spår vid Hjalmar Brantingsplatsen, och ger 
möjlighet att undvika skarpa kurvor mellan Deltavägen, Västra 
Magårdsvägen och Backavägen.  
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• En generell översyn av gång- och cykelvägnätet har gjorts, för ökad 
framkomlighet och trafiksäkerhet.  

• Passagerna under järnvägen har breddats jämfört med det tidigare förslaget 
för att skapa en tryggare och öppnare miljö för oskyddade trafikanter.  
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4 Trafikförslag 
Det framtagna trafikförslaget utgörs av ett huvudvägnät och ett lokalvägnät. 
Gående och cyklister separeras från biltrafik. Det nya gång- och cykelnätet följer 
vägnätet och kopplar till befintliga gång- och cykelstråk. Korsningarna inom 
trafikförslaget utformas som cirkulationsplatser av kapacitets- och 
trafiksäkerhetsskäl. Samtliga vägar som omfattas av trafikförslaget har förutsatts 
ha hastighetsbegränsningen 50 kilometer/timme. Trafikförslaget omfattar två 
planskilda korsningar varav den ena med Bohusbanan och den andra med både 
Bohusbanan och Kvilleleden. 
Trafikförslaget redovisas i Bilaga 2. Förslaget redovisas i plan på ritningar 0967-
14-0221, 0967-14-0222 och 0967-14-0223.  
Sektioner samt översiktskarta med sektionsmarkeringar redovisas i Bilaga 3. 

 
Figur 10 Illustrationsbild över framtaget trafikförslag  

4.1 Väg-, gång- och cykelnät 

4.1.1 Huvudvägväg 
Huvudvägnätet förbinder trafik mellan olika stadsdelar. Huvudgatorna 
karaktäriseras av ett storskaligt gaturum med en tydlig karaktär i stadslandskapet.  
Kvilleleden 
Kvilleleden leder trafiken från Lundbyleden och in i stadsdelen. Delen fram till 
cirkulationsplatsen Kvilleleden/Lilla Deltavägen utformas med fyra körfält. 
Denna del ingår i Trafikverkets väg- och järnvägsplan och omfattas därmed inte 
av trafikförslaget. Delen norr om cirkulationsplatsen Kvilleleden/Lilla Deltavägen 
utformas även den med två körfält i vardera riktningen. Utmed denna del av 
Kvilleleden finns gång- och cykelväg på västra sidan. 
Kvilleledens profil redovisas i Bilaga 2, ritning 0967-14-2003.   
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Figur 11 Sektion Kvilleleden 

Minelundsvägen 
Minelundsvägen utgör kopplingen från Kvilleleden och vidare västerut. 
Minelundsvägen utformas med två körfält i vardera riktningen. Gång- och 
cykelvägar finns på båda sidor om Minelundsvägen. 
Minelundsvägens profil redovisas i Bilaga 2, ritning 0967-14-2009. 

 
Figur 12 Sektion Minelundsvägen 
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Backavägen 
Backavägen utgör en viktig koppling mellan olika stadsdelar. Backavägen och 
intilliggande gång- och cykelvägar passerar planskilt under både Kvilleleden och 
Bohusbanan. Gång- och cykelvägar finns på båda sidor om Backavägen, dessa 
utformas med extra bredd vid passagen under Kvilleleden och Bohusbanan. Ett 
nytt kollektivtrafikstråk för buss och på sikt möjlighet till spårvagn förläggs i 
mitten av Backavägen. De två kollektivtrafikfälten placeras mellan de motriktade 
bilkörfälten.  
Den anslutning som tidigare fanns till bostadsområdet i Brunnsbo, via 
Anekdotgatan, försvinner. En ny koppling tillkommer istället inom 
bostadsområdet, för att nå byggnaderna längst åt väster.  
Backavägens profil redovisas i Bilaga 2, ritning 0967-14-2001. Intilliggande 
gång- och cykelvägars profiler redovisas i Bilaga 2, ritningar 0967-14-2010 och 
0967-14-2011. 

 
Figur 13 Sektion Backavägen 
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Figur 14 Sektion Backavägen 

 

4.1.2 Lokalvägnät 
Lillhagsvägen 
Lillhagsvägen och intilliggande gång- och cykelväg passerar planskilt under 
Bohusbanan. Norr om korsningen med Bohusbanan ansluter den nya 
Lillhagsvägen till befintlig Lillhagsväg, som får funktionen av uppsamlingsgata 
för de fastigheter som finns kring Andra och Tredje Kvillängsvägen. 
Fastigheterna i norra delen av området kommer även fortsättningsvis ha utfart 
direkt på Lillhagsvägen. 
Nuvarande Lillhagsvägens sträckning öster om Bohusbanan får funktionen som 
gång- och cykelväg, se Figur 10.  
Lillhagsvägens profil redovisas i Bilaga 2, ritning 0967-14-2006. Profil för 
intilliggande gång- och cykelväg redovisas i Bilaga 2, ritningar 0967-14-2012. 



 

2018-02-23 Östra Backaplan - Kvilleleden Dnr: 0967/14 

22 

 
Figur 15 Sektion Lillhagsvägen 

Lilla Deltavägen 
Den västra delen av Lilla Deltavägen blir en bussgata med intilliggande gång- och 
cykelväg på norra sidan. Öster om korsningen med Norra Deltavägen ligger gång- 
och cykelvägen på norra sidan av vägen, avskilt med en grönyta. Lilla Deltavägen 
ansluter till Kvilleleden via en cirkulationsplats.  
 

 
Figur 16 Sektion Lilla Deltavägen, öster om korsningen med Norra Deltavägen 

Norra Deltavägen 
Den norra delen av Norra Deltavägen behåller sin nuvarande utformning och 
ingår inte i trafikförslaget. Södra delen av Norra Deltavägen, med intilliggande 
gång- och cykelväg, löper parallellt med Kvilleleden mellan två 
cirkulationsplatser. 
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Figur 17 Sektion Norra Deltavägen 

Aröds industriväg 
Den södra delen av Aröds industriväg får en ny sträckning och ansluts till 
befintlig cirkulationsplats på Minelundsvägen. Gång- och cykelväg finns på östra 
sidan av vägen. Befintlig Aröds industriväg rivs på södra delen. 

 
Figur 18 Sektion Aröds industriväg 

 
  



 

2018-02-23 Östra Backaplan - Kvilleleden Dnr: 0967/14 

24 

4.1.3 Cirkulationsplatser 
Trafikförslaget omfattar fem cirkulationsplatser.  
Kvilleleden/Lilla Deltavägen 
Kvilleleden/Lilla Deltavägen är en trebent cirkulationsplats. Samtliga tillfarter 
utformas med två körfält. Södra tillfarten utformas med ett fält för fordon som ska 
rakt fram och ett fält för vänstersvängande fordon samt fordon som ska rakt fram. 
I västra tillfarten finns ett fält för högersvängande och ett fält för 
vänstersvängande. Norra tillfarten utformas med ett fält för fordon som ska rakt 
fram och ett fält för högersvängande och rakt fram. Gång- och cykelväg finns 
utmed norra sidan av Lilla Deltavägen och utmed västra sidan av Kvilleden, norr 
om cirkulationen. Oskyddade trafikanter korsar inte någon av bilvägarna i denna 
cirkulationsplats.  

 
Figur 19 Cirkulationsplats Kvilleleden/Lilla Deltavägen 

 
Kvilleleden/Lillhagsvägen/Minelundsvägen 
Kvilleleden/Lillhagsvägen/Minelundsvägen är en trebent cirkulationsplats. 
Tillfarterna från Kvilleleden och Minelundsvägen utformas med två körfält, ett 
rakt fram och ett rakt fram/höger respektive rakt fram/vänster. Tillfarten från 
Lillhagsvägen utformas med ett körfält. Övergångsställe och cykelöverfart finns 
på två ställen, på Kvilleleden och på Lillhagsvägen. Refuger finns i samtliga 
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tillfarter. Refugerna ger korsande oskyddade trafikanter möjligheten att dela upp 
passagen genom att korsa ett körfält åt gången. 

 
Figur 20 Cirkulationsplats Kvilleleden/Lillhagsvägen/Minelundsvägen 
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Norra Deltavägen/Lilla Deltavägen 
Norra Deltavägen/Lilla Deltavägen är en fyrbent cirkulationsplats. Samtliga 
tillfarter utformas med ett körfält. Övergångsställe och cykelöverfart finns på Lilla 
Deltavägen väster om korsningen och Norra Deltavägen norr om korsningen. 
Refuger finns i samtliga tillfarter. Refugerna ger korsande oskyddade trafikanter 
möjligheten att dela upp passagen i två delar. 

 
Figur 21 Cirkulationsplats Norra Deltavägen/Lilla Deltavägen 
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Backavägen/Norra Deltavägen 
Backavägen /Norra Deltavägen är en fyrbent cirkulationsplats. Den östra 
anslutningen leder till parkeringsplatsen utanför Biltema och Blomsterlandet. 
Backavägens tillfarter har två körfält i vardera riktningen, varav ett för enbart 
kollektivtrafik. Kollektivtrafikfälten är genomgående genom cirkulationen. 
Korsningen är signalreglerad för att ge företräde till kollektivtrafiken. 
Övergångsställe och cykelöverfart finns på samtliga sidor av korsningen. På 
Backavägen finns refuger mellan kollektivtrafikfälten och bilkörfälten i båda 
riktningar vilket ger gående och cyklister möjlighet att passera passagen stegvis. 

 
Figur 22 Cirkulationsplats Backavägen/Norra Deltavägen  
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Minelundsvägen/Aröds industriväg/Norra Deltavägen 
Minelundsvägen/Aröds industriväg/Norra Deltavägen är en fyrbent 
cirkulationsplats som delvis omfattas av trafikförslaget. Den befintliga 
cirkulationsplatsen får en ny anslutning i norr, Aröds industriväg, och 
anslutningen från öster, Minelundsvägen, förändras. Gång- och cykelväg finns 
utmed båda sidor av Minelundsvägen samt utmed östra sidan av Aröds 
industriväg. Övergångsställe och cykelöverfart finns på Aröds industriväg och 
Minelundsvägen öster om korsningen. Minelundsvägens östra tillfart utformas 
med två körfält, ett fält för fordon som ska svänga höger och rakt fram och ett för 
vänstersvängande. Refug finns mellan samtliga körfält i den östra anslutningen 
vilket ger korsande oskyddade trafikanter möjligheten att dela upp passagen i fyra 
delar. 
Busshållplats finns i anslutning till cirkulationsplatsen. 

 
Figur 23 Cirkulationsplats Minelundsvägen/Aröds industriväg/Norra Deltavägen 

4.1.4 Underfarter/broar 
Det finns två stycken underfarter/broar inom området, dels vid Backavägen och 
dels vid Lillhagsvägen. Dessa planskilda korsningar innebär att höjdsättningen av 
gatustrukturen förändras relativt mycket jämfört med idag. 
Backavägen går under de två broarna för Kvilleleden och Bohusbanan. Miljön har 
utformats med långa brospann för att ge en luftig och överskådlig miljö för främst 
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oskyddade trafikanter. Bredden på gång- och cykelvägarna under broarna har 
breddats från 4,5 meter till 7 meter.  
Lillhagsvägen går under bron för Bohusbanan. Även denna passage är utformad 
med långa brospann och breddad gång- och cykelväg för att få en överskådlig 
miljö med bra siktlinjer. 

 
Figur 24 Lillhagsvägens bromiljö 

 

4.2 Oskyddade trafikanter 
Cyklister och fotgängare är prioriterade och får en tydlig plats i området genom 
skapandet av attraktiva stråk med god framkomlighet. Alla gång- och cykelvägar 
har utformats med avsikt att bjuda in människor att röra sig i en vacker och trygg 
miljö under såväl natt som dag. Längs Backavägen finns extra fokus på gående då 
gångytorna är extra breda.  
Övergångsställen och cykelpassager hastighetssäkras med hjälp av upphöjning. 

Utöver de övergångsställen och cykelpassager som finns i anslutning till ovan 
beskrivna korsningar finns övergångsställe och cykelpassager på Backavägen i 
östra delen av det område som omfattas av trafikförslaget. Övergångsställe finns 
också på Lillhagsvägen, i anslutning till busshållplatsen. Där gång- och 
cykelvägen som går utmed gamla Lillhagsvägen korsar uppsamlingsgatan för 
fastigheterna kring Kvillängsgatorna finns övergångsställe och cykelpassage. Där 
gång- och cykelvägen korsar Kvillängsgatorna finns cykelpassager.  
Tillgänglighetsanpassning av gång- och cykelbanor följer Teknisk Handbok.  

4.3 Kollektivtrafik 
Trafikförslaget omfattar ett nytt kollektivtrafikstråk mellan Brunnsbo och Hjalmar 
Brantingsplatsen. Stråket kommer till en början att trafikeras av buss men på sikt 
finns möjlighet till utbyggnad av spårväg. Kollektivtrafikstråket förläggs i mitten 
av Backavägen. De två kollektivtrafikfälten placeras mellan de motriktade 
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bilkörfälten. Kollektivtrafikfälten är genomgående i cirkulationen mellan 
Backavägen och Norra Deltavägen, och korsningen är signalreglerad för att ge 
företräde åt kollektivtrafiken. 
Den fria höjden under broarna för Bohusbanan och Kvilleleden är anpassad för 
möjlighet till utbyggnad av spårväg, liksom kollektivtrafikfältens bredd. 
Backavägens sektion är också anpassad för att möjliggöra utrymme för 
kontaktledningsstolpar.  
Den västra delen av Lilla Deltavägen utformas som bussgata för de bussar som 
kommer från Hjalmer Brantingsplatsen och ska vidare norrut på Lillhagsvägen, 
eller tvärt om.  
Busshållplatser kommer att finnas på Minelundsvägen, Lillhagsvägen och 
Backavägen. Hållplatsen på Backavägen ligger utanför det område som omfattas 
av detta trafikförslag. Befintlig hållplats på Anekdotgatan utgår. 
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatserna följer Teknisk Handbok. 

   
Figur 25 Busshållplatser vid Lillhagsvägen och Minelundsvägen 

  
Trafikverket planerar för en framtida pendeltågstation på Bohusbanan. Framtida 
pendeltågstation har beaktats genom att möjliggöra utrymme för upp- och 
nedgångar till stationen vid passagen under järnvägsbron, där gångbanorna är 
extra breda. 

4.4 Avsteg från Teknisk handbok 
Trafikförslaget har utformats i enlighet med teknisk handbok. Följande avsteg 
från Teknisk handbok är gjorda: 

• Avstånd C (långsträckt hinder) enligt standardritning 363/93-3582 rev F 
2,4 m exklusive kurvtillägg.  
I projektet: Avstånd C = 1,83 m med kurvtillägg 0,07 m. Gäller insida 
(vänster sida vagn) mot mittbarriär. 

• Vertikalradier gatuspår Krav enligt Banstandard/TH 3000 m.  
I projektet: Minsta vertikalradie 1500 m. 

• Lutningar på gatuspår krav enligt Banstandard/TH normalvärde 2% 
absolut gränsvärde 4%.  
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I projektet: Största lutning 4%. 

• Horisontalradie gatuspår Krav enligt Banstandard minst radie 100 m. I 
projektet: Minsta horisontalradie genom cirkulationsplats i Backavägen, 
radie 70 m. 

• Lutningar för GC god standard enligt TH <2,5%. Mindre god standard 2,5-
4%.  
I projektet: Lutningar som används för GC där mindre god standard 
tillåtits är: Lillhagsvägen 3,9 %, Backavägen norra sidan 2,85%. Övriga 
GC-banor följer god standard. 

• Separering mellan gående och cyklister enligt TH: ”Separering bör helst 
ske med en 0,5-2,0 m bred yta med avvikande material, ….” ” Vid trånga 
sektioner bör en grund ränndal (cirka 0,25 meter bred) separera gående 
och cyklister.” 
I projektet: Aröds Industriväg: Målad linje, Uppsamling Kvillängsvägarna: 
grund ränndal ca 0,3 m, GC längs gamla Lillhagsvägen: grund ränndal ca 
0,3 m, GC längs Bussgatan: ingen separering. Övriga gång- och 
cykelvägar: Separering genom olika markbeläggning asfalt och 
betongmarksten. 
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5 Måluppfyllelse 
Nedan redovisas hur målen har beaktats: 
 
Minska trafikbelastningen på Gustav Dahlénsgatan 

• Trafikförslagets genomförande bidrar till att avlasta Gustav Dahlénsgatan 
genom en överflyttning av trafik till Kvilleleden. 
 

Bidra till attraktiv och effektiv kollektivtrafik och möjliggöra för framtida 
funktioner i form av pendelstation och spårväg (tryggt, väderskyddat, säkert, 
korta avstånd, tillförlitlighet, tillgänglighet, gestaltat med omsorg) 

• Yta förberedd för cykelparkering under järnvägsbron vid Backavägen. 

• Beaktat möjlighet för attraktiva och tillgänglighetanpassade anslutningar 
till framtida pendeltågsstation för Bohusbanan. 

• Busshållplatser tillgänglighetsanpassas och får väderskydd. 
 

Knyta samman Brunnsbo och Backaplan 

• Långa brospann vid Backavägens passage under Bohusbanan och 
Kvilleleden bidrar till minskad upplevd barriäreffekt.  

• Särskild fokus på oskyddade trafikanter genom extra breda gång- och 
cykelbanor på båda sidor av Backavägen. 

• Prioriterad kollektivtrafik längs Backavägen med busskörfält i båda 
riktningarna.  
 

Möjliggöra för effektivt markutnyttjande 

• Gatusektionerna har anpassats för att hålla nere intrång, men med full 
framkomlighet. 

• Cirkulationsplatsen Backavägen/Norra Deltavägen har flyttats mot öster 
för att möjliggöra mer effektiv exploatering av bostäder. 

• Gång- och cykelbana flyttad för att minska intrång i fastighet 166:4. 
Passage vid cirkulationsplats Lilla Deltavägen/Norra Deltavägen läggs på 
västra sidan. 
 

Skapa en attraktiv miljö för boende, handel, kontor och resenärer. Slutprodukten 
skall ha en stadsmässig sammanhållen utformning  

• Ett separat gestaltningsprogram tas fram med syfte att nå en stadsmässig 
utformning på rätt nivå och av hög kvalitet. 

• Öppen lösning har valts under broar med fokus på belysning och goda 
siktförhållanden utan dolda hörn. 

• Samordnad gestaltning från Lundbyleden till Kvilleleden, med fokus på 
stadsmässiga sidoområden. 
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Bidra till en långsiktigt hållbar utformning avseende drift och underhåll, 
materialval och dagvattenhantering 

• Materialval har gjorts med hänsyn till hållbarhet ur både 
tillverkningssynpunkt och driftshänseende. Materialen kommer att 
beskrivas närmare i det gestaltningsprogram som är under framtagande. 

• Naturlig rening med grästäckta makadamdiken för rening och fördröjning 
av dagvatten. 
 

Säkerställa att utformningen klarar framtida trafikflöden på Lundbyleden 

• Kvilleleden och cirkulationsplatserna Kvilleleden/Lilla Deltavägen samt 
Kvilleleden/Lillhagsvägen/Minelundsvägen är utformade för att klara 
framtida trafik från Lundbyleden, se kapitel 6.1.3.  
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6 Konsekvenser av trafikförslag  
6.1 Samhällspåverkande faktorer 

6.1.1 Stadskaraktär 
Trafikförslaget har tagits fram med ambitionen att skapa en stadsmässig 
sammanhållen utformning där gröna inslag och belysning är viktigt. Området har 
utformats med avsikt att bjuda in människor till att vara en del av att levande 
stadsrum.  

6.1.2 Trafikdata 
Ett separat trafikprognos-PM, Trafikprognos Backaplan och Frihamnen, har tagits 
fram, se Bilaga 4. I PM:et redovisas trafikprognoser för år 2035. Då det finns en 
stor osäkerhet i trafikalstringen för handelsområden redovisas två olika scenarion, 
hög och låg. Trafikalstringen från verksamheterna i området detaljstuderats 
ytterligare i andra detaljplaneprojekt i området. 
Inga prognoser för gång- och cykeltrafik har tagits fram. Antalet gående och 
cyklister i området kan dock antas öka i och med genomförande av trafikförslaget.  

 

6.1.3 Tillgänglighet och framkomlighet 
Gång- och cykel 

Tillgängligheten och framkomligheten för oskyddade trafikanter förbättras 
eftersom förslaget innebär sammanhängande gång- och cykelstråk i området. 
Framkomligheten tvärs Bohusbanan ökar då passager sker planskilt istället för i 
plan. Detta gäller även upplevd tillgänglighet, som syftar på orienterbarhet, 
överblickbarhet och trygghet.  
Gång- och cykelbanor, övergångsställen och hållplatser tillgänglighetsanpassas.  
Biltrafik 

Kapacitetsberäkningar har utförts för de två cirkulationsplatserna 
Kvilleleden/Lilla Deltavägen och Kvilleleden/Minelundsvägen/Lillhagsvägen för 
scenariot med två körfält i tillfarten från Kvilleleden österifrån men i övrigt ett 
körfält i övriga tillfarter. Beräkningarna visar inte några framkomlighetsproblem i 
korsningarna för detta scenario och föreslagen utformning, med två körfält i 
vardera riktningen längs Minelundsvägen, ger en än högre kapacitet.  

 

Figur 26 Belastningsgrader och kölängder i cirkulation Kvilleleden/Norra Deltavägen 
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Figur 27 Belastningsgrader och kölängder i cirkulation Kvilleleden/Minelundsvägen/Lillhagsvägen 

 
Kapacitetsberäkning för cirkulationsplatsen Norra Deltavägen/Backavägen har 
inte utförts inom arbetet med aktuellt trafikförslag. I denna korsning har 
framkomlighet för kollektivtrafik prioriterats. 

Kapaciteten har inte studerats för cirkulationsplatserna Minelundsvägen/Aröds 
Industriväg/Norra Deltavägen och Lilla Deltavägen/Norra Deltavägen. 

De planskilda korsningarna under Bohusbanan gör att framkomligheten för 
biltrafik ökar vid dessa passager jämfört med dagens situation. Idag uppstår köer 
vid plankorsningarna när tåg passerar.   

Kollektivtrafik 
Framkomligheten för busstrafik ökar med kollektivtrafikfält på Backavägen. 
Busstrafiken får en gen koppling mellan Brunnsbo och Backaplan, med god 
framkomlighet. Busstrafiken får också genomgående körfält i cirkulationsplatsen 
Backavägen/Norra Deltavägen, vilket ytterligare ökar framkomligheten.  
 

6.1.4 Trafiksäkerhet  
Trafikförslaget bidrar till ökad trafiksäkerhet eftersom dagens plankorsningar med 
Bohusbanan försvinner och ersätts med planskilda korsningar. Detta ger ökad 
trafiksäkerhet för samtliga trafikantgrupper. 
Till- och frånfarter i cirkulationsplatserna förses med refuger mellan samtliga 
körfält där det finns övergångsställen och cykelpassager. Detta höjer 
trafiksäkerheten eftersom korsandet kan ske i flera steg. Övergångsställen och 
cykelöverfarter har hastighetssäkrats med hjälp av upphöjning, vilket ger ökad 
trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter. 
 

6.1.5 Trygghet 
Hela området har utformats med avsikt att bjuda in människor till att vara en del 
av ett levande stadsrum. När människor trivs i sin miljö och väljer att vara där så 
skapas en tryggare miljö med folk som rör sig i området. Orientbarheten i området 
förstärkes genom plantering och materialval som hjälper att ge tydlighet och 
riktning. 
Belysning spelar stor roll för både orienterbarhet och trygghet, varför såväl 
allmän- som effektbelysning ska finnas i området. Områdets belysning kommer 
att beskrivs mer ingående i det gestaltningsprogram som är under framtagande för 
området. 
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Figur 28 Illustrationsplan för funktions- och effektbelysning  

Broarna under Kvilleleden och Bohusbanan är utformade med långa brospann för 
att skapa en överskådlig miljö med stort fokus på trygghet. Siktlinjerna är goda 
och dolda hörn har undvikts. 
Social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys 
I den sociala konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys som gjorts för 
detaljplanen konstateras att det är positivt med ökad tillgänglighet in i området 
och förbättrade kommunikationer avseende kollektivtrafiken. Det är också positivt 
med minskade barriäreffekter. Indirekt är trafikförslaget också en förutsättning för 
genomförandet av ett nytt Backaplan, med blandstaden som förebild, och kan 
därför anses bidra till en förbättrad social miljö.  
 

6.1.6 Miljö 
Gällande buller innebär trafikförslaget ändring av trafikströmmar och 
trafikbelastning. Bullersituationen är relativt komplex då det kan bli aktuellt med 
buller från väg-, spår- och tågtrafik. Det trafikalstrade bullret bedöms öka 
marginellt efter ombyggnaden av Lundbyleden. Med de i bullerutredningen 
föreslagna bullerreducerande åtgärderna beräknas ljudnivån inom planens 
influensområde inte komma att öka jämfört med dagens situation. Konsekvenser 
för buller beskrivs mer ingående i detaljplanens planbeskrivning (Göteborgs Stad, 
2016) och den fullständiga bullerutredningen i underlagsmaterialet till 
detaljplanen (Trafikverket/ÅF, 2016).  
Resultat av luftkvalitetsberäkningar visar att luftens partikelinnehåll förblir 
relativt oförändrat efter ombyggnationen jämfört med både dagens situation och 
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nollalternativet. Konsekvenser för luftkvalitet beskrivs mer ingående i 
detaljplanens planbeskrivning (Göteborgs Stad, 2016). 
Trafikförslaget medför ett behov av anmälan för vattenverksamhet eftersom 
befintligt dike längs Minelundsvägen behöver anpassas till de nya förhållandena.  
Behov av biotopskyddsdispans utreds.  
Det finns risk att bergsprängning i mindre omfattning kommer att krävas för nya 
ledningsstråk.  
Ingen klimatkalkyl är utförd inom arbetet med trafikförslaget.  

6.2 Tekniska faktorer 

6.2.1 Geoteknik 
I anslutning till de båda skärningarna vid Backavägen och Lillhagsvägen erfordras 
geotekniska förstärkningsåtgärder ur stabilitetssynpunkt. I samband med 
framtagande av väg- och järnvägsplan rekommenderas att kalkcementpelare 
installeras i skärningsslänterna och broarna grundläggs på pålar till fast botten. 
Kvilleleden går på bank från anslutningen till Lundbyleden och fram till 
cirkulationsplatsen vid Lilla Deltavägen varför sättningsreducerande åtgärder 
krävs för denna del. Vid anslutningen till den stödpålade bron pågår idag 
sättningar på grund av tidigare utförd utfyllnad. I detta område krävs åtgärder för 
att reducera sättningsdifferenser mellan bro och vägbank.  
Enligt trafikförslaget går Backavägen, Minelundsvägen, Lillhagsvägen, Lilla 
Deltavägen och Norra Deltavägen i skärning alternativt på låg bank varför inga 
sättningsreducerande åtgärder krävs. 
 

6.2.2 Kablar och ledningar samt belysning 
Omläggning vatten och avloppsledningar 
I norra delen av området, Lillhagsvägen, läggs ett mindre antal dagvattenledningar 
om. Den största delen av ledningsarbetena i detta område föranleds av 
dagvattenhantering och fördröjning av dagvatten.  
Anslutande vatten och avloppsledningar från Berättelsegatan-Författaregatan 
läggs i ett nytt läge i ett stråk norr om broarna över Backavägen, tillsammans med 
el, tele och fjärrvärme. Efter nytt läge norr om broar görs avstick av 
spillvattenledning nordväst ut för anslutning till befintligt system i södra delen av 
Aröds industriområde. 
I den nordöstra delen i Lillhagsvägen från korsningen Berättelsegatan-
Författaregatan i söder och ca 270 meter nordväst läggs vatten- och 
avloppsledningar om i ett läge längre öster ut. 
Mindre omläggning av avloppsledningar kommer att göras i Deltavägen och i 
Norra Deltavägen 
Omläggning av fjärrvärmeledningar 
Befintliga fjärrvärmeledningarna ligger i läge för nya väg- och järnvägsbroar och 
underfart för vägtrafik. Men anledning av detta kommer fjärrvärmeledningarna 
läggas om i stråk norr om broarna över Backavägen med avstick i Nordvästlig 
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riktning. Mindre omläggning av fjärrvärmeledningar väster om cirkulationsplats 
Minelundsvägen-Lillhagsvägen. 
Omläggningar av kablar 
Generellt sker omläggning av el/tele/opto i gång- och cykelvägar för på så sätt 
skapa flexibilitet utan att i framtiden behöva göra för stora ingrepp i planlösningen 
i gatumiljön såsom belysning och träd. 
Nedanstående större ledningsstråk för el, tele och opto påverkas: 

• Ledningsstråk med 10kV kablar från Brunnsbo ner mot Backavägen/Norra 
Deltavägen som ingår i Göteborg Energi slingnät kommer att behöva 
läggas om. De läggs om i nytt stråk väster om Backavägen ner mot 
cirkulationsplats Backavägen/Norra Deltavägen. 

• Ledningsstråk med 10kV kablar från Norra Deltavägen mot 
Minelundsvägen som ingår i Göteborg Energi slingnät kommer att behöva 
läggas om. Nytt stråk förläggs i gång- och cykelväg. 

• Ledningsstråk för lågspänning inklusive kabelskåp från Brunnsbo ner mot 
Backavägen/Norra Deltavägen kommer att behöva läggas om. Nytt stråk 
förläggs i ny gång- och cykelväg utmed Backavägen. 

• Göteborg Energi nätstation vid Norra Deltavägen kommer att behöva 
flyttas. Ny station placeras i E-område anpassad efter planlösning. 

• Privat nätstation vid Norra Deltavägen kommer att behöva flyttas. Station 
utgår och omläggning av ledningar sker i gång- och cykelväg från 
Göteborg Energi nätstation. 

• Östra telestråket från Brunnsbo kommer att behöva läggas om. Läggs om i 
nytt stråk väster om Backavägen ner mot cirkulationsplats 
Backavägen/Norra Deltavägen. 

• Opto-stråk från Minelundsvägen mot Norra Deltavägen kommer att 
behöva läggas om. Stråk läggs om i ny gång- och cykelväg. 

Belysning  
Nya belysningsstolpar samt effektbelysning ersätter ett belysningsnät bestående 
av framförallt äldre stolpbelysning. Gatubelysningens syfte och betydelse kan 
sammanfattas som: 

• Den skall skapa god orientering och trygghet för invånarna och alla 
trafikanter.  

• Den skall bidra till trafiksäkerhet och framkomlighet genom att ge 
tillräckligt goda synbetingelser där trafikanter ska kunna observera 
oskyddade trafikanter och andra hinder.  

• Den skall ge nattupplevelse och även dagtid ge ett tillskott till stadsmiljön 
så att de estetiska kvaliteterna som stadsmiljön skapar tas tillvara.  

• Den skall vara driftsäker, ekonomisk och miljövänlig.  
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6.2.3 Markfrågor 
Det framtagna trafikförslaget möjliggörs till största del genom ny detaljplan DP0 - 
Gator vid Backaplan. De delar av trafikförslaget som ligger utanför detta 
detaljplaneområde kan genomföras inom ramen för befintliga stads-/detaljplaner 
samt genom överenskommelser/avtalsskrivningar. 
Till följd av föreslagen utformning sker markintrång på ett flertal angränsande 
fastigheter. Enligt plan- och bygglagen, PBL 2010:900 har kommunen, i egenskap 
av huvudman för allmän plats, en rättighet och skyldighet att lösa in mark som 
skall utgöra allmän plats. De fastigheter som berörs av detta och som ej är 
kommunägda framgår av detaljplanens planbeskrivning (Göteborgs Stad, 2016) 
De samråd som hållits under arbetet med trafikförslaget, efter detaljplanens 
samråd (perioden maj-juni 2014), redovisas i Bilaga 1.  
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Samrådslista till Trafikutredningar 

Följande samråd har hållits under arbetet med trafikförslaget, efter detaljplanens samråd 

(perioden maj-juni 2014): 

 

 

Organisation 

Kontaktperson 

Telefon 

E-mail 

Anmärkning 

 

- Datum för kontakt 

- Kortfattat kring ärende och beslut. 

Trafiknämnden - 
Beslut 2014-06-12 att tillstyrka detaljplanen i 

samrådsskedet.  

Trafikverket 
Lennart Olsson, 

077-1921921 

Löpande möten under 2014-2017 för 

informationsutbyte med Trafikverket samt 

samordning med Trafikverkets väg- och 

järnvägsplan.  

Västtrafik 

Magnus Lorentzon,  

031-629200, 

magnus.lorentzon@vasttrafik.se 

Löpande under 2015-2016. Ett flertal 

samordningsmöten har ägt rum. Lilla 

Deltavägen dedikeras till bussgata och 

hållplatslägen inom området beslutades. 

Hållplats på Anedotgatan utgår. Lösningar för 

att minimera påverkan på bussdepån Kville. 

Privata 

fastighetsägare 

Blomsterlandet, Biltema, 

Bostadsbolaget, Palmung/Mellin, 

KF fastigheter, Balder, två 

privatbostäder 

2015-2016. Justeringar av trafikförslag med 

hänsyn till befintliga förhållanden och 

verksamheter i området.  

Trafiksamråd - 

2015-02-25. Förslaget har varit uppe vid 

trafiksamrådet där utformningen har stämts av. 

Vid samrådet deltog representanter för olika 

teknikområden från trafikkontoret, 

räddningstjänst och polis. Samrådet föranledde 

inga förändringar i utformning.  
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TIDPLAN 

Har någon etappuppdelning gjorts av projektet? Hur? 

 

Finns tidplan? Redogör för tidplanen så noga som möjligt (gärna i punktform). Redogör även 

för tidplan för intilliggande projekt. 

 

 
Stadsbyggnads

kontoret  

Therése Radeklev, 

031-3650000 

Våren 2015. Löpande mötesserie om 

stadsbyggnadsstudie för området runt 

Bohusbanan med fokus på gestaltning och 

järnvägens barriäreffekt. 

Trafikkontoret 
Raja Ilijason, 

031-3650000 

Möte under våren 2015. Genomgång av 

Trafikkontorets granskning. Fokus på 

oskyddade trafikanter (trafiksäkerhet och 

trygghet) vilket föranledde bredare gång- och 

cykelbanor samt en översyn av gång- och 

cykelnätet med avseende på kontinuitet.  

Trafikkontoret 
Raja Ilijason, 

031-3650000 

Möte under hösten 2015. Framkomlighet för 

biltrafik på Kvilleleden. Föranledde förändring 

från fyra till två/tre körfält norr om 

cirkulationsplats Lilla Deltavägen/Kvilleleden. 

Trafikkontoret 
Lena Dübeck 

031-3650000 

Tre möten 2015-2016 med fokus på stadsmiljö 

och gestaltning. Efter mötena ökades 

stadsmässigheten vid skärningen vid 

Backavägen genom att arbeta in gröna ytor i 

form av träd och buskar. 

Trafikkontoret 
Lars-Erik Lundin 

031-3650000 

Möte våren 2016 med fokus på gång och cykel. 

Föranledde förändrad sektionsindelning mellan 

gång och cykel, upphöjda GC-passager vid alla 

övergångsställen och genomgående upphöjd 

GC-väg längs uppsamlingsgatan för 

Kvillängsgatorna.  

Trafiknämnden - 
Beslut 2016-05-20 att tillstyrka detaljplanen i 

granskningsskedet.  

Tidplan och eventuell etappindelning hanteras i projekteringsfasen. 

Se ovan. 
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Trafikprognos Backaplan och Frihamnen 

1 Trafikalstring 

1.1 Backaplan 
För trafikalstringen i Backaplan har markanvändningen delats upp i följande 
kategorier: 

• Bostäder 
• Kontor 
• Handel 
• Offentlig verksamhet 

Antagande 

Bostäder 

1 st lägenhet antas vara 100 kvadratmeter och skapa 1 st 
fordonsrörelse/dygn. 

Kontor 

Antal anställda antas vara 40 st/1000 kvadratmeter och att 15 % av alla 
arbetare tar bilen fram och tillbaka till arbetsplatsen. Besökstrafiken antas vara 
10 % av den totala kontorstrafiken. 

Handel 

Det finns stor osäkerhet i trafikalstring av handel så på grund av det har två 
scenarier analyserats, Låg och Hög. I båda scenarierna har följande 
antaganden gjorts: 

• 80 % av parkeringsplatserna är belagda 
• Varje parkeringsplats omsätts var 45:e minut 
• Maxtimmen är 11 % av dygnstrafiken 

I scenario Hög är antalet parkeringsplatser beräknat utifrån p-talet för City 
som är 12 parkeringsplatser/1000 kvadratmeter handelsyta. I scenariot Lågt 
förutsätts att handeln skapar samma mängd fordonsrörelser som det är idag. 
Det innebär 60 % utav parkeringsplatserna i scenariot Hög eller ett p-tal på 
7,2 parkeringsplatser/1000 kvadratmeter handelsyta.  

Offentlig verksamhet 

För Offentlig verksamhet beräknas antalet parkeringsplatser utifrån p-talet för 
City som är 12 parkeringsplatser/1000 kvadratmeter och att varje 
parkeringsplats omsätter 6 st fordonsrörelser/dygn.  
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1.2 Frihamnen 
För trafikalstringen i Frihamnen har information hämtats från dokumentet Del av 
Trafik- och mobilitetsplan för Frihamnen: Utkast till Analys och målsättning, samt 
Bruttolista. I dokumentet framgår att det planeras för 18 000 boende och 15 000 
arbetsplatser. Med 2012 års nivå på bilinnehav i centrum (24 %) förväntas 4 300 av 
boende i Frihamnen äga en bil/parkeringsplats. 15 % av arbetare tar bilen fram och 
tillbaka till arbetsplatsen och det skulle krävas 2 200 parkeringsplatser. Kategorin 
övrig anses vara besöksparkering, trafik till Jubileumsparken och sjukhuset. 

Antagande 

Den totala trafikalstringen för Frihamnen är 27 300 fordonsrörelser/dygn med 
följande antagande: 

• Totalt 7 500 parkeringsplatser jämt fördelat i 3 st parkeringsanläggningar 
o 4 300 för boende 
o 2 200 för arbetare  
o 1 000 för övrig trafik 

• En boendeparkering skapar 3 st fordonsrörelser/dygn 
• En arbetsplatsparkering skapar 2 st fordonsrörelser/dygn 
• En övrig parkering skapar 10 st fordonsrörelser/dygn 

1.3 Total trafikalstring 
Tabellen redovisar den totala trafikalstringen som är inlagd i modellen. Fördelningen 
av trafik till och från Backaplan/Frihamnen antas följa samma resmönster som 
tidigare. 

Tabell 1 Fordonsrörelser per dygn 

Markanvändning Scenario Låg 
Backaplan / Frihamnen 

Scenario Hög 
Backaplan / Frihamnen 

Bostäder 5 700 / 12 900 5 700 / 12 900 
Kontor 4 400 / 4 400 4 400 / 4 400 
Handel (övrigt) 30 500 / 10 000 50 800 / 10 000 
Offentlig verksamhet 500 / 0 500 / 0 
Totalt 68 400 88 700 

 

Trafikalstringen från Backaplan har fördelats jämnt mellan 3 stycken 
parkeringsanläggningar som är utplacerade i området. Två stycken ligger utmed 
nuvarande Backavägen och en ligger utmed nuvarande Deltavägen. 

Trafikalstringen från Frihamnen har fördelats jämnt mellan 3 stycken 
parkeringsanläggningar som är utplacerade i området. Två stycken ligger utmed 
förlängningen av Hisingsbron och en utmed nuvarande Lundby Hamngata. 
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2 Resultat 
 

2.1 Trafikmängder 
På Lundbyleden går det mellan 60 000 – 89 000 fordon/dygn i scenario Låg och mellan 
60 000 – 95 000 fordon/dygn i scenario Hög. 

Kvillemotet får 22 000 respektive 27 500 fordon/dygn i scenarierna Låg och Hög.  

Leråkermotet får 24 500 respektive 28 700 fordon/dygn i scenarierna Låg och Hög. 

Se figur 1 och 2 för trafikmängder för hela området. Figur 3 visar skillnaden på 
trafikmängderna mellan scenarierna.  

För Lundbyleden har trafikmängder hämtats från Trafikverkets Vägtrafikflödeskarta. 
Trafikmängderna har omvandlats från årsmedeldygn (ÅDT) till årsmedelvardagsdygn 
(ÅMVD) för att vara jämförbart med modellresultatet. För trafikuppräkning till år 2035 
har Trafikverkets dokument Trafikuppräkningstal för EVA 2010-2030-2050, daterat 
2015-03-19 använts.  

Tabell 2 - Trafikmängder i ÅMVD på Lundbyleden 

Vägsnitt Trafikräkning 
(år 2014/15) 

Trafikprognos 
(år 2035) 

Scenario 
Låg 

Scenario 
Hög 

Leråkermotet - 
Kvillemotet 

53 800 67 300 67 400 69 400 

Söder om 
Brantingmotet 

43 600 55 000 53 400 53 500 

 

2.2 Ruttval 
Resultatet visar att Leråkersmotet (24 500 f/d) hanterar mer trafik än Kvillemotet 
(22 000 f/d). Modellen visar att all genomfartstrafik använder sig av Kvillemotet 
medan Leråkersmotet används endast av trafik till och från Backaplan. Att några 
vägarlänkar i det lokala vägnätet inte används beror på modellens begränsningar att 
hantera ruttval där korsningskapaciteter inte tas hänsyn till.  

 

2.3 Känslighetsanalys 
För att kontrollera hur modellen reagerar på förändrad kapacitet har de vägsnitt med 
flera växlingssträckor på Lundbyleden sänkts från 4 000 fordon/h ner till 3 000 
fordon/h i scenariot Låg. På Lundbyleden minskar det som mest med 9 000 
fordon/dygn och med en viss omfördelning av trafiken till Lillhagsvägen och 
Ringögatan.   
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Figur 1 - Dygnstrafik (åmvd) Scenario Låg 
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Figur 2 - Dygnstrafik (åmvd) Scenario Hög 
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Figur 3 - Differens (åmvd) mellan scenario Låg och Hög
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3 Slutsats 
 

Trafikalstringen baseras på flera antaganden som i förhållande till varandra skapar en 
osäkerhet. För att minimera osäkerheten krävs att mer platsspecifika mätningar 
genomförs.  

Modellen är begränsad för hantera kapaciteter i vägnätet så trafikmängderna kan 
förändras ifall mer hänsyn tas till korsningskapaciteter och växlingssträckor. Därför 
kan vissa vägsnitt i modellen ge orimliga trafikmängder, vilket syns tydligt i 
Kvillemotet. 

Fler väljer att använda Leråkersmotet än Kvillemotet trots att Kvillemotet är 
kapacitetsstarkare och kan hantera mer trafik. Detta beror främst på att det är mer 
fördelaktigt (restidsmässigt) för trafik till och från Backaplan att välja Leråkersmotet 
på grund av kortare vägsträcka för att ta sig till parkeringsanläggningarna.  

För att kompensera modellens begränsningar har en bedömd flödesbild tagits fram 
som tar mer hänsyn till korsningskapaciteterna vid Leråkersmotet. Den bedömda 
flödesbilen bygger på ett antagande att trafiken till/från söder om området fördelar sig 
lika mellan Leråkersmotet och Kvillemotet.  
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Figur 4 - Bedömd dygnstrafik (åmvd) Scenario Låg 
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Figur 5 – Bedömd dygnstrafik (åmvd) Scenario Hög 
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