Utredning och analys
Förbindelse Mejerigatan – Lackarebäcksmotet

Dnr: 1615/15

2016-03-02

Utredning och analys
Förbindelse Mejerigatan Lackarebäcksmotet

Dnr: 1615/15

Medverkande:

Beställare:

Trafikkontoret Göteborgs Stad
Box 2403
403 16 GÖTEBORG
Vxl 031-368 00 00

Kontaktperson:

Markus Jansson

Konsult:

COWI AB
Box 2403
402 41 Göteborg
010-850 10 00

Uppdragsansvarig:

Henriette Rudhag

Handläggare:

Åsa Landström, Caroline Lindström

Innehållsförteckning
Bakgrund och syfte .............................................................................. 4
Förutsättningar .................................................................................... 5
Projektmål ............................................................................................. 7
Samhällspåverkande faktorer ................................................................ 7
2.2.1

Stadskaraktär ................................................................................. 7

2.2.2

Trafiksystem................................................................................... 7

2.2.3

Trafikdata ....................................................................................... 8

2.2.4

Tillgänglighet och framkomlighet .................................................... 9

2.2.5

Trygghet ....................................................................................... 10

Tekniska faktorer ................................................................................. 10
2.3.1

Geoteknik ..................................................................................... 10

Beskrivning och analys av alternativ .................................................. 11
Trafikförslag ....................................................................................... 12
Konsekvenser av trafikförslag............................................................ 16
Samhällspåverkande faktorer .............................................................. 16
Tekniska faktorer ................................................................................. 17

Kostnader .......................................................................................... 18
Bilagor ............................................................................................... 18

2016-03-02

Utredning och analys

Dnr: 1615/15

\\cowi.net\projects\A075000\A078427\LEV\Slutleverans\PM001 Förbindelse.docx

3

Bakgrund och syfte
Ett program för möjlig utbyggnad av bostäder och service i Kallebäck har
initierats av stadsbyggnadskontoret i Göteborg. Idag bor ca 3700 personer i
Kallebäck och Göteborgs stad planerar för att området kan komma att växa med
ca 3000 nya bostäder till år 2035. Programmet är ett underlag för kommande
detaljplaneprojekt och för utveckling av gång- cykel- och kollektivtrafik och skall
identifiera hur Kallebäck kan kopplas ihop med övriga delar av Göteborg samt hur
området kan förtätas.
Trafikanterna som ska till Kallebäck idag använder i huvudsak St. Sigfridsgatan i
norra delen av området. I sydost finns även en infart under väg 40 som dock
används sparsamt. Då Kallebäck planeras att exploateras har behovet av
ytterligare en förbindelse till området uppmärksammats. En lokalgata med
tillhörande gång- och cykelväg mellan Kallebäck och Lackarebäcksmotet i östra
Mölndal omnämns bl.a. i Översiktsplan för Göteborg och Mölndal – fördjupad för
Mölndalsåns dalgång (2013).
På uppdrag av Trafikkontoret, Göteborgs stad har COWI AB utrett hur en
vägförbindelse kan anläggas för att möjliggöra för gång-, cykel-, och fordonstrafik
mellan Kallebäck och Lackarebäcksmotet. Som komplement till detta har även en
gång- och cykelbro över E6/E20 och järnvägen studerats, Utredning och analys
Kallebäck GC-bro.
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Förutsättningar
Programområdet för Kallebäck är beläget söder om Kallebäcksmotet mellan
E6/E20 och väg 40 i sydöstra Göteborg, se Figur 1.

Figur 1. Programområde för Kallebäck. (www.goteborg.se 2016-02-12)

Området för utredning av en förbindelse mellan Mejerigatan och
Lackarebäcksmotet sträcker sig från programområdets sydvästra delar och söderut
mot Mölndal, se Figur 2. Inom programområdet för Kallebäck och längs med
Mejerigatan, ligger Arlas gamla lokaler där en detaljplan är under framtagande.

Figur 2. Markeringen visar ungefärligt utredningsområde för förbindelse mellan Kallebäck och
Lackarebäcksmotet. (Eniro.se 2016-01-04)
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Utredningen har baserats på underlag tillhandahållet av Trafikkontoret, Göteborgs
stad. Utredningen har tagit hänsyn till pågående detaljplanearbete inom
programområdet. Bland annat pågår upprättande av en detaljplan vars syfte är att
pröva möjligheten att exploatera med blandad stadsbebyggelse vid Arlas tomt vid
Mejerigatan.
Parallellt med föreliggande utredning utför COWI AB även en utredning för en
gång- och cykelbro mellan Arla-mejeriets tomt i Kallebäck och ICA Maxi väster
om E6/E20. Även den utredningen utförs på uppdrag av Trafikkontoret,
Göteborgs stad. Dessa två förbindelser kan tillsammans möjliggöra ett
sammanhängande gång- och cykelstråk från Mölndalsåns dalgång till den västra
sidan om E6/20 och Krokslättsområdet.
Ytterligare en viktig förutsättning för utredningen är Trafikverkets planerade
utbyggnad av dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Göteborg och Borås. I
förstudien för delsträckan Almedal-Mölnlycke identifieras alternativa sträckningar
för den nya järnvägen, varav samtliga gränsar till utredningsområdet för en möjlig
förbindelse mellan Lackarebäck och Kallebäck, se Figur 3. Föreliggande
utredning har i den utsträckning som varit möjligt tagit hänsyn till de alternativa
sträckningarna och avstämning har skett med projektet.

Figur 3. Utredningskorridorer delen Almedal – Mölnlycke, höghastighetsjärnväg Göteborg – Borås.
http://www.trafikverket.se/nara-dig/Vastra-gotaland/projekt-i-vastra-gotalandslan/GoteborgBoras/delen-am-myk/ (2016-02-10).
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Projektmål
Målet med föreliggande utredning är att utreda möjligheterna för en förbindelse
mellan Kallebäck och Lackarebäcksmotet. Förbindelsen ska öka tillgängligheten
för gång-, cykel-, och fordonstrafik mellan Kallebäck och östra Mölndal men även
möjliggöra för kollektivtrafik. Förbindelsen ska bestå av en tvåfilig väg samt
dubbelriktad gång-och cykelbana.

Samhällspåverkande faktorer
2.2.1 Stadskaraktär
I västra delen av programområdet för Kallebäck finns industrilokaler medan
bostadshus finns i områdets östra del.
Söder om planområdet går kommungränsen mellan Göteborg och Mölndal och
här finns ett brant bergs- och skogsområde med en flackare del som angränsar mot
E6/E20, där även Kust till kustbanan går fram. Längs med Flöjelbergsgatan öster
om E6/E20 och ned till Lackarebäcksmotet finns ett verksamhetsområde med ett
flertal industribyggnader.

2.2.2 Trafiksystem
Programområdet gränsar i öst till väg 40. E6/E20 möter riksväg 40 vid
Kallebäcksmotet. Båda vägarna används för såväl godstransporter som långväga
personresor men även för daglig pendling inom Göteborgsregionen. Där vägarna
angränsar till Kallebäck är skyltad hastighet 80km/h.
Från programområdet nås E6/E20, väg 40 och övriga staden via Mejerigatan,
Sankt Sigfridsgatan och Kallebäcksmotet. En gång- och cykelväg på Sankt
Sigfridsgatan nås via trappor från Mejerigatan som är försedd med gångbana på
båda sidor. Mejerigatan övergår i den östra delen till Smörgatan, som är försedd
med gångbana på gatans västra del. Smörgatan fortsätter sedan österut och
övergår till Kallebäck källväg där den passerar under väg 40 och går vidare mot
Delsjöområdet.
Målpunkter som påverkar trafikflödet till och från området är Saab Ericsson
Space, Delsjöområdet på östra sidan av väg 40, samt befintliga bostäder längs
med Mejerigatan och Smörgatan.
I Mölndal finns flera verksamheter längs med Flöjelbergsgatan. Trafiken ansluter
till detta område från Krokslättsområdet, väster om E6/E20 via Flöjelbergsgatan
men även via Lackarebäcksmotet.
Hastighetsbegränsningen på lokalgatorna är 50km/h.
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2.2.3 Trafikdata
Trafikmängderna per årsmedelvardagsdygn (ÅMVD) på vägar i området återges
nedan (se även Figur 4).


Väg 40, Kallebäcksmotet – Delsjömotet: 58 500 (år 2011)



E6/E20, Kallebäcksmotet – Kommungränsen: 88 200 (år 2011) och
Kommungränsen – Lackarebäcksmotet: 87 300 (år 2011)



Sankt Sigfridsgatan, Kallebäcksmotet – Mejerigatan: 34 400 (år 2012) och
Mejerigatan – Mölndalsvägen: 21 400 (år 2012)



Mejerigatan: 3600 (år 2012)

Figur 4. ÅMVD år 2012 (E6/E20 år 2011) på vägar i anslutning till utredningsområdet för
förbindelsen. Trafikmängderna skildrar båda körriktningarna. Blå markering visar
utredningsområdet.
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2.2.4 Tillgänglighet och framkomlighet
Inom programområdets gränser finns hållplatserna Gräddgatan och
Smörkärnaregatan på Mejerigatan samt hållplats Kallebäck på Smörgatan. Från
dessa hållplatser går buss 50 mot Frölunda torg var femte minut. På gator inom
programområdet, exempelvis Mejerigatan, hänvisas cyklister till blandtrafik och
leds via Sankt Sigfridsgatan för att nå stadens övergripande cykelvägnät, se Figur
5.
I Smörgatans förlängning finns en passage som leder gång-, cykel-, och
fordonstrafik österut och till b.la. Delsjöområdet på andra sidan väg 40.

Figur 5. Röda markeringar visar det övergripande cykelvägnätet i Göteborgs stad. Blå markering
visar ungefärligt utredningsområde. http://www.trafiken.nu/goteborg/cykelreseplanerare
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2.2.5 Trygghet
Belysning finns längs med Mejerigatan. Flerbostadshusen med parkeringar samt
busshållplatserna med bussar som avgår med jämna mellanrum, gör att människor
ständigt är i rörelse längs med Mejerigatan. Området på Mejerigatans västra sida
med Arla mejeris gamla industrilokaler inger en viss otrygghet.

Tekniska faktorer
2.3.1 Geoteknik
Geoteknisk undersökning för området närmast Arla mejeri finns sedan april 2015
framtagen inom ramen för pågående detaljplanearbete. Ingen särskild geoteknisk
utredning har genomförts inom ramen för aktuell utredning.
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Beskrivning och analys av alternativ
För förbindelse mellan Mejerigatan och Lackarebäcksmotet har två passager vid
Kust till Kustbanan studerats. Alternativet som innebär en passage under Kust till
Kustbanan har studerats vidare och beskrivs närmare i kapitel 4 nedan.
Det andra studerade alternativet innebar att den nya vägen anlades över Kust till
Kustbanans spår. Detta alternativ skulle innebära anläggande av en omfattande
brokonstruktion. Brokonstruktionen bedömdes därtill medföra kraftiga lutningar
på vägen. Vid jämförelse med valt alternativ ansågs alternativet med anläggning
över Kust till Kustbanan innebära en mer komplicerad och mer kostnadskrävande
konstruktion. Alternativet bedömdes även på grund av dess branta lutning ha
negativ inverkan på framkomligheten, särskilt för fotgängare och cyklister. På
grund av beskrivna konsekvenser redovisas inte detta alternativ.
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Trafikförslag
En huvudgata enligt klass 5 i Teknisk handbok föreslås mellan Mejerigatan och
Flöjelbergsgatan. Föreslagen hastighetsgräns på vägen är 30 km/h närmast
bostäderna vid Mejerigatan samt 50 km/h på sträckan längs med E6/E20.
Dimensionerande fordon är LBn, motsvarande normalbuss, i körsätt A.
Föreslagen sektion har en total bredd på 13 m, se Figur 6. Körbanan är 7 m bred
med vägren och räcke mot E6/E20. Gång- och cykelbanan är placerad på den
östra sidan med en total bredd på 5 m, varav 0,3 m föreslås som skiljeremsa i
avvikande material, exempelvis en plattrad. Cykelbanan är dubbelriktad med
bredden 3 m.

Figur 6. Förslag till sektionsindelning.

Ett kritiskt avsnitt är passagen under Kust till Kustbanan där hänsyn måste tas till
brostöd, se Figur 7, 8 och 9. På denna sträcka föreslås att gång- och cykelbanan
smalnas av till en total bredd om 3 m. Separering mellan gående och cyklister bör
upphöra på denna sträcka.

Figur 7. Passage under Kust till Kustbanan med avsmalning av GC-väg. Cirklarna visar brostödens
placering.
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Figur 8. Passage under Kust till Kustbanan. E6/E20 till vänster. Marknivån kommer att behöva
sänkas för att klara fri höjd.

Figur 9. Passage under Kust till Kustbanan. E6/E20 till höger.
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För att klara fri höjd behöver marknivån under bron sänkas betydligt, se
illustration i Figur 10.
Illustration av ny
marknivå under
järnvägsbro

4,7 m

Figur 10. Illustration av sänkning av marknivå vid passage under Kust till Kustbanan. Utsnitt från
ritning hämtad i BaTMan.

På grund av stora intrång på östra sidan av skärningen föreslås stödmur med
släntlutning 5:1 alternativt en trågkonstruktion med pålning som inte behöver
förankring bakåt, detta för att skydda släntkonen från järnvägen samt bankpålar,
se Figur 11.

Figur 11. Röda partier markerar de bankpålar samt släntkon som i största möjliga mån behöver tas
hänsyn till. Utsnitt från ritning hämtad i BaTMan.
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Där förbindelsen passerar byggnaderna vid Flöjelbergsgatan föreslås en
separering av vägen där gång- och cykelvägen leds mellan byggnaderna istället
för längs med E6/E20, se Figur 12. Detta på grund av att sektion mellan
byggnaderna och E6/E20 är smal och inte inrymmer GC-väg och körbana.

Figur 12. Separering av GC-väg och körbana.

Förslaget uppfyller projektmålen då det visar på möjligheten att anlägga en
vägförbindelse mellan Mejerigatan och Lackarebäcksmotet, med anslutning till
Flöjelbergsgatan. Tillgängligheten ökar för gång-, cykel-, och fordonstrafik
mellan Kallebäck och östra Mölndal och möjliggör även för kollektivtrafik.
Förbindelsen består av en tvåfilig väg samt dubbelriktad gång- och cykelbana.
Se ritningar 1615/15-0200 - 1615/15-0203 för plan, 1615/15-0204 för profil och
1615/15-0205, 1615/15-0206 och 1615/15-0214 för sektion.
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Konsekvenser av trafikförslag
Samhällspåverkande faktorer
En utbyggnad av förbindelse mellan Mejerigatan och Lackarebäcksmotet
förändrar inte stadskaraktären i området.
Förbindelsen mellan Mejerigatan och Flöjelbergsgatan möjliggör för fordons-,
gång-, och cykeltrafik mellan Kallebäcksområdet och östra Mölndal
(Lackarebäck). Förbindelsen möjliggör även för kollektivtrafik. Tillgängligheten
mellan Lackarebäck och Delsjöområdet förbättras, särskilt för gång- och
cykeltrafikanter som får en genare väg. Med förbindelsen skapas ett
sammanhängande gång- och cykelstråk stråk mellan Kallebäck, Lackarebäck och
det övergripande cykelvägnätet i Göteborg, se Figur 5, kapitel 2.2.4.
Resväg för gång- och cykel utan respektive med förbindelsen:


Nuläge, utan förbindelse: Norra Flöjelbergsgatan – detaljplaneområde Arla
tomten = ca 2,3 km



Med förbindelse: Norra Flöjelbergsgatan – detaljplaneområde Arla tomten
= ca 950 m



Nuläge, utan förbindelse: Norra Flöjelbergsgatan – Delsjöområdet = ca 3,5
km



Med förbindelse: Norra Flöjelbergsgatan - Delsjöområdet = ca 2 km

Den planerade utbyggnaden av Kallebäck med ca 3000 tillkommande bostäder
innebär en ökad efterfrågan av transporter till och från Kallebäck. Trafikalstringen
av 3000 bostäder beräknas enligt Trafikkontorets alstringstal till ca 6000 bilresor
per dag.
De resor som utförs mellan Lackarebäck och områdena Kallebäck och
Delsjöområdet idag sker via E6/E20 och även väg 40. Den nya förbindelsen
mellan Mejerigatan och Flöjelbergsgatan möjliggör för lokala resor mellan
områdena. För bedömning av omfördelning av trafik krävs fördjupad utredning
som inte utförts inom ramen för detta uppdrag.
Avsmalningen av gång- och cykelbanan vid passage av Kust till Kustbanan kan
innebära viss konflikt mellan gående och cyklister, särskilt som bropelarna
eventuellt kan ge försämrade siktförhållanden. Bredden uppfyller dock kraven på
en oseparerad gång- och cykelbana enligt Teknisk Handbok.
Sträckan har en flack profil med en maxlutning på mindre än 5 %, vilket är
positivt vad gäller framkomlighet och tillgänglighet för icke-bilburna trafikanter.
Vägens placering, inklämd mellan bergpartiet och E6/E20 samt under en bro kan
dock upplevas öde och därmed något otryggt. Belysning bör finnas längs med
hela sträckan för att öka trafiksäkerheten och tryggheten.
Säkerhetsaspekten med att lägga en lokalgata på nära avstånd till E6/E20 har inte
studerats. Risken för bländning av mötande fordon (mellan föreslagen lokalväg
och E6/E20) måste studeras vidare.
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Tekniska faktorer
Eventuell påverkan på VA och ledningar har i inte beaktats.
Geoteknisk utredning har inte genomförts inom ramen för uppdraget.

2016-03-02

Utredning och analys

Dnr: 1615/15

\\cowi.net\projects\A075000\A078427\LEV\Slutleverans\PM001 Förbindelse.docx

17

Kostnader
Den totala kostnaden för föreslagen förbindelse mellan Mejerigatan och
Flöjelbergsgatan är beräknad till ca 81 Mkr.
Fältundersökningar i form av inmätning samt geotekniska undersökningar inte har
ingått inom ramen för uppdraget. Detaljutformning av eventuella bländningsskydd
och räcken vid E6/E20 närhet har inte studerats och är därför inte medräknade i
kostnadsbedömningen. Ytterligare kostnader kan tillkomma vid mer detaljerad
utredning av förslaget.

Bilagor
Bilaga 1 Ritning 1615/15-0200 – 1615/15-0206, 1615/15-0214
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Bakgrund och syfte
Ett program för möjlig utbyggnad av bostäder och service i Kallebäck har
initierats av Stadsbyggnadskontoret i Göteborg. Programmet är ett underlag för
kommande detaljplaneprojekt och för utveckling av gång- cykel- och
kollektivtrafik och ska identifiera hur Kallebäck kan kopplas ihop med övriga
delar av Göteborg samt hur området kan förtätas.
Idag sker transporter mellan Kallebäck och Krokslättsområdet i huvudsak via
Sankt Sigfridsgatan i norra delen av området. Även gång- och cykeltrafik leds via
denna passage. Då Kallebäck utvecklas och fler bostäder tillkommer finns det
anledning att se över hur tillgängligheten kan tillgodoses för cyklister och
fotgängare att ta sig mellan Kallebäck och Krokslättsområdet.
På uppdrag av Göteborgs stad, Trafikkontoret har COWI AB utrett hur en gångoch cykelbro kan anläggas från Kallebäck över till ICA Maxi på västra sidan av
E6/E20 och järnvägen.
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Förutsättningar
Programområdet för Kallebäck är beläget söder om Kallebäcksmotet mellan
E6/E20 och riksväg 40 i sydöstra Göteborg, se Figur 1.

Figur 1. Programområde för Kallebäck. (www.goteborg.se 2016-02-12)

Området för föreliggande utredning sträcker sig mellan Kallebäck i öst och
Krokslätt i väst. se Figur 2. Inom programområdet för Kallebäck och längs med
Mejerigatan, ligger Arlas gamla lokaler där en detaljplan är under framtagande.

Figur 2. Markeringen visar ungefärligt utredningsområde för GC-bron. (Eniro.se 2016-01-04)
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Utredningen har baserats på underlag tillhandahållet av Trafikkontoret, Göteborgs
stad. Utredningen har tagit hänsyn till pågående detaljplanearbete inom
programområdet. Bland annat pågår upprättande av en detaljplan vars syfte är att
pröva möjligheten att exploatera med blandad stadsbebyggelse vid Arla-mejeriets
gamla tomt.
Parallellt med föreliggande utredning utför COWI AB även en utredning för
förbindelse mellan Mejerigatan och Lackarebäcksmotet. Även den utredningen
utförs på uppdrag av Trafikkontoret, Göteborgs stad. Dessa två förbindelser kan
tillsammans möjliggöra ett sammanhängande gång- och cykelstråk från Kallebäck
till den västra sidan om E6 och Krokslättsområdet.
Ytterligare en viktig förutsättning för utredningen är Trafikverkets planerade
utbyggnad av dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Göteborg och Borås. I
förstudien för delsträckan Almedal-Mölnlycke identifieras alternativa sträckningar
för den nya järnvägen, varav samtliga gränsar till utredningsområdet för en GCbro i Kallebäck, se Figur 3. Föreliggande utredning har i den utsträckning som
varit möjligt tagit hänsyn till de alternativa sträckningarna och avstämning har
skett med projektet.

Figur 3. Utredningskorridorer delen Almedal – Mölnlycke, höghastighetsjärnväg Göteborg – Borås.
http://www.trafikverket.se/nara-dig/Vastra-gotaland/projekt-i-vastra-gotalandslan/GoteborgBoras/delen-am-myk/ (2016-02-10).
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Projektmål
Målet med föreliggande utredning är att utreda möjligheterna för en gång- och
cykelbro mellan Mejerigatan och Grafiska vägen i väster. Målet med förbindelsen
är att underlätta för gång- och cykeltrafikanter att ta sig från programområdet i
Kallebäck till Krokslättsområdet i väst. Gång- och cykelbron ska synliggöras väl
och ha ett strategiskt läge för att utgöra ett attraktivt val för fotgängare och
cyklister.

Samhällspåverkande faktorer
2.2.1 Stadskaraktär
I västra delen av programområdet för Kallebäck finns industrilokaler medan
bostadshus finns i områdets östra del.
På västra sidan av E6/E20 finns ett verksamhetstätt område med bland annat ICA
Maxi och flera bilhandlare.

2.2.2 Trafiksystem
Programområdet gränsar i öst till väg 40. E6/E20 möter riksväg 40 vid
Kallebäcksmotet. Båda vägarna används för såväl godstransporter som långväga
personresor men även för daglig pendling inom Göteborgsregionen. Där vägarna
gränsar till Kallebäck är skyltad hastighet 80km/h.
Från programområdet nås E6/E20, väg 40 och övriga staden via Mejerigatan,
Sankt Sigfridsgatan och Kallebäcksmotet. En gång- och cykelväg på Sankt
Sigfridsgatan nås via trappor från Mejerigatan som är försedd med gångbana på
båda sidor. Mejerigatan övergår i den östra delen till Smörgatan, som är försedd
med gångbana på västra sidan. Smörgatan fortsätter sedan österut och övergår till
Kallebäcks källväg där den passerar under väg 40 och går vidare mot
Delsjöområdet.
På västra sidan E6/E20 finns Mölndalsvägen som har gång- och cykelväg, såväl i
riktning in mot centrala Göteborg som mot Mölndal. På Mölndalsvägen finns
också spårvagnshållplatsen Varbergsgatan som är en viktig målpunkt för
kollektivtrafikresenärer. Parallellt med Mölndalsvägen går Grafiska vägen som
ansluter till Sankt Sigfridsgatan. Längs med Grafiska vägens östra del finns en
gångbana. Från Grafiska vägen nås ICA Maxi samt ett antal verksamheter som är
viktiga målpunkter.
Målpunkter i programområdet för Kallebäck är Saab Ericsson Space samt
befintliga bostäder längs med Mejerigatan och Smörgatan. Övriga målpunkter är
Delsjöområdet på östra sidan av väg 40.
Hastigheten på gatorna inom programområdet är 50km/h.

2.2.3 Trafikdata
Mätningar av befintliga cykelflöden har inte funnits att tillgå.
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2.2.4 Tillgänglighet och framkomlighet
På gator inom programområdet, exempelvis Mejerigatan, hänvisas cyklister till
blandtrafik och leds via Sankt Sigfridsgatan för att nå stadens övergripande
cykelvägnät, se Figur 4. I Smörgatans förlängning finns en passage som leder
gång-, cykel-, och fordonstrafik österut och till b.la. Delsjöområdet på andra sidan
väg 40.
På västra sidan av E6/E20 finns gång- och cykelvägar utmed Mölndalsvägen.

Figur 4. Röda markeringar visar det övergripande cykelvägnätet i Göteborgs stad. Blå markering
visar utredningsområde. http://www.trafiken.nu/goteborg/cykelreseplanerare
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2.2.5 Trafiksäkerhet
Trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter, särskilt för barn, äldre och
funktionshindrade, är inom programområdet till viss del begränsad. Cyklister
hänvisas till blandtrafik längs med Mejerigatan och riskerar därmed att komma i
konflikt med fordonstrafiken.
2.2.6 Trygghet
Belysning finns längs med Mejerigatan. Flerbostadshusen med parkeringar samt
busshållplatserna med bussar som avgår kontinuerligt, gör att människor ständigt
är i rörelse längs med Mejerigatan. Området på Mejerigatans västra sida med
Arla-mejeris gamla industrilokaler inger en viss otrygghet.
Även i området vid ICA Maxi är människor i rörelse, särskilt under öppettiderna
för ICA Maxi (kl. 07-22). Närheten till Mölndalsvägen samt tillgång till
spårvagnshållplatser ger också ett ökat rörelsemönster i området.

Tekniska faktorer
2.3.1 Geoteknik
Geoteknisk undersökning för området närmast Arla-mejeriet finns sedan april
2015 framtagen inom ramen för pågående detaljplanearbete. Ingen särskild
geoteknisk utredning har genomförts inom ramen för aktuell utredning.
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Trafikförslag
Två alternativ av en gång- och cykelbro har utretts. En beskrivning av dessa
återges nedan. De båda alternativen uppfyller målen om att utreda möjligheten för
en GC-bro. Tillgängligheten mellan Kallebäck och Krokslättsområdet ökar i
enlighet med de uppsatta målen då resvägen blir kortare. Bron är synlig i de båda
alternativen då den anläggs intill det planerade bostads- och verksamhetsområdet
inom detaljplanen för Arlatomten samt intill ICA Maxi.
GC-bron föreslås i båda alternativen vara 4 meter bred samt vara väderskyddad,
se Figur 5. Väderskyddet ger, förutom skydd mot vind och väta, även en bra
avskärmning vid passage över E6/E20 samt järnväg med elektrifierade ledningar.

Figur 5. Föreslagen sektion GC-bro.

GC-bron läggs så att fri höjd över järnväg, E6 samt infart till fastighet vid
vändplats på Mejerigatan uppfylls. Konstruktionshöjden är satt till 0,5 m vilket
antas motsvara en stålkonstruktion. De värden på fri höjd som använts är 4,7 m
för väg och 6,5 m för bana.
Alternativ 1
I alternativ 1 föreslås gång- och cykelbanan anläggas på den befintliga vägen som
leder från Mejerigatan till lastzonerna för Arla och verksamheten på motsatt sida.
En stigning av GC-banan sker genom en brokonstruktion över E6/E20 och
järnvägen för att ansluta till det sydöstra hörnet på taket till ICA Maxis planerade
parkeringshus, se Figur 6. I det redovisade förslaget ansluter gång- och cykelbron
till + 12 m vilket är våning 2 på parkeringsdäcket. Bron fortsätter sedan längs med
parkeringshusets östra sida och rundar det nordöstra hörnet för att sedan slutta
nedåt från parkeringshuset till gatustrukturen på marknivå. Möjliga lägen för
trappor finns såväl i det sydöstra hörnet som i det nordöstra hörnet.
Den väderskyddade delen är sträckan över E6/E20 och järnvägen fram till ICA
Maxis planerade parkeringshus.
Lutningen från Mejerigatan till höjdpunkten över järnvägen blir ca 3 %. Från
höjdpunkten ner mot parkeringsgaraget blir lutningen ca 8,5 %. Runt
parkeringsgaraget måste lutningen anpassas till bland annat infarten till garaget.
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P-hus

ICA Maxi

Figur 6. Alternativ 1 - GC-bro Kallebäck med angöring i parkeringshusets sydöstra hörn. Röda
cirklar visar möjliga lägen för trappor.

En alternativ anslutningspunkt i parkeringsgaraget är på våning 3 (+15 m) om
ICA gör lösningen möjlig. Denna utformning gör att gång-och cykelvägen från
marknivå runt parkeringshuset får en lutning på cirka 7,5 % på en sträcka om
cirka 180 meter. Utformningen och lutningen runt parkeringsgaraget måste dock
anpassas bland annat till parkeringsgaragets infart. Från höjdpunkten över
järnvägen blir lutningen cirka 3,6 % ner till parkeringsgaraget vid anslutning på
våning 3 (+15 m).
Se ritningar 1615/15-0207 och 1615/15-0208 för plan, 1615/15-0211 för profil
och 1615/15-0213 för typsektion.

Alternativ 2
I alternativ 2 föreslås gång- och cykelbanan anläggas på den befintliga vägen som
leder in från Mejerigatan till lastzonerna vid Arlamejeriet och verksamheten på
motsatt sida. En stigning av GC-banan sker genom en brokonstruktion över
E6/E20 och järnvägen för att ansluta till det nordöstra hörnet på taket till ICA
Maxis planerade parkeringshus, se Figur 7. I det nordöstra hörnet finns ett möjligt
läge för en trappa från GC-bron ned till marknivå. Bron fortsätter sedan nedåt från
parkeringshuset till gatustrukturen på marknivå.
Den väderskyddade delen är sträckan över E6/E20 och järnvägen fram till ICA
Maxis planerade parkeringshus.
Lutningen från Mejerigatan till höjdpunkten över E6 blir ca 2,5 %. Från
höjdpunkten ner mot parkeringsgaraget och marknivå blir lutningen ca 7,5 %.
Runt parkeringsgaraget måste lutningen anpassas till bland annat infarten till
garaget.
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P-hus

ICA Maxi

Figur 7. Alternativ 2. GC-bro Kallebäck med angöring i parkeringshusets nordöstra hörn. Röd cirkel
visar möjligt läge för trappa.

Se ritningar 1615/15-0209 och 1615/15-0210 för plan, 1615/15-0212 för profil
och 1615/15-0213 för typsektion.
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Konsekvenser av trafikförslag
Nedan återges en övergripande bedömning av konsekvenserna av en GC-bro
mellan Kallebäck och Grafiska vägen. De få konsekvenser som skiljer alternativ 1
och alternativ 2 åt återges löpande i texten.
Samhällspåverkande faktorer
En GC-bro mellan Kallebäck och Grafiska vägen har begränsad påverkan på
stadskaraktären inom programområdet och för de planerade bostäderna och
verksamheterna inom detaljplanen för Arlatomten. Bron blir ett synligt element
men har ingen betydande barriäreffekt inom området.
En GC-bro kompletterar det övergripande gång- och cykelvägnätet. Det blir
genare att som fotgängare och cyklist att ta sig mellan Kallebäck och
Krokslättsområdet, men skapar även en genare förbindelse för gång- och
cykeltrafikanter från Krokslätt till Delsjöområdet öster om Kallebäck och väg 40.
Resväg för gång- och cykel utan respektive med GC-bro:


Nuläge, utan bro: Detaljplanen vid Arlatomten – ICA Maxi = ca 1,5 km



Med bro: Detaljplanen vid Arlatomten – ICA Maxi = ca 550 m



Nuläge, utan bro: Krokslättsområdet – Delsjöområdet = ca 2,8 km



Med bro: Krokslättsområdet – Delsjöområdet = ca 2 km

I den västra delen av GC-bron innebär alternativ 2 en något mindre brant lutning
(7,5 %) i jämförelse med alternativ 1 som har en maxlutning på ca 8,5 %, dock på
en kortare sträcka än i alternativ 2. Det är fri höjd över järnvägen i kombination
med relativ kort sträcka från bana till P-hus som medför de branta lutningarna.
Trafiksäkerheten förbättras för oskyddade trafikanter som genom en gång- och
cykelbro undkommer att vistas i blandtrafik längs med Mejerigatan för att färdas
till och från Krokslättsområdet.
Tryggheten i området förändras inte i jämförelse med nuläget men däremot bör
trygghetsaspekten beaktas vid detaljerad utformning av GC-bron. Sådana aspekter
kan vara att beakta att sikten på bron är god, att belysningen är god och att bron
synliggörs som en allmän plats.
Genom förbättrad tillgänglighet finns potential för att öka gång- och cykeltrafiken
mellan områdena. För bedömning av omfördelning mellan trafikslag krävs
fördjupad utredning som inte utförts inom ramen för detta uppdrag.

Tekniska faktorer
Eventuell påverkan på VA och ledningar har inte utretts.
Geoteknisk utredning har inte genomförts inom ramen för uppdraget.
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Kostnader
Den totala kostnaden för Alternativ 1 beräknad till ca 46 Mkr och för Alternativ 2
ca 43 Mkr.

Bilagor
Bilaga 1 Ritning 1615/15-0207 - 1615/15-0213
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