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A. Sammanfattning 
Omfattning  

Föreliggande genomförandestudie omfattar trafikförslag för detaljplan för Lisebergs 

utvidgning öster om Nellickevägen. Utöver detaljplaneområdet och dess omedelbara 

närhet ingår Vörtgatans sträckning väster om Mölndalsån samt södra delen av 

Sofierogatans förlängning parallellt med Mölndalsån, för att säkerställa samordning och 

anslutning till omgivande områden.  

Syfte 

Genomförandestudien syftar till att säkerställa möjligheten att realisera trafikförslaget 

samt belysa de svårigheter, risker och kostnader som kan uppstå. En fungerande och 

genomförbar trafikstruktur ska presenteras som möjliggör den nya bebyggelsen. God 

tillgänglighet, framkomlighet och trafiksäkerhet ska säkerställas för samtliga trafikslag. 

Projektmål 

Preciserade mål i genomförandestudiens första del är att: 

 

• presentera lösning för rening och fördröjning av vägdagvatten 

• säkerställa att nödvändiga ledningar får plats  

• ge förslag på en fungerande höjdsättning av planområdet.  

 

Mål för genomförandestudiens andra del är att:  

• presentera en genomförbar etapputbyggnad av offentlig infrastruktur 

med hänsyn till exploatörernas planering av utbyggnadsordning 

• upprätta en kalkyl för utbyggnad av allmän platsmark 

 

Konsekvenser 

Tas fram i GFS del 2.  

Måluppfyllelse 

Genomförandestudien presenterar en utformning och genomförande för 

utbyggnaden av allmän plats i detaljplanen samt delar för att ansluta gator och 

cykelstråk till omgivande strukturer.  

 

Lösning för rening och fördröjning av vägdagvatten presenteras med 

hänsyn till Miljöförvaltningens krav på rening samt aktuell skyfallsproblematik. 

 

Samråd har utförts med aktuella ledningsägare för att säkerställa att nödvändiga 

ledningar får plats i allmän plats. 

 

Förslag till höjdsättning av planområdet har tagits fram och kommunicerats med 

aktuella aktörer såsom exploatörer samt Kretslopp och vatten.  

 

Kostnader 

Tas fram i GFS del 2.  
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B. Bakgrund  
Göteborgs Stads Stadsbyggnadskontor leder ett pågående arbete med en detaljplan för 

Lisebergs utbyggnad öster om Nellickevägen. Syftet med detaljplanen är att skapa 

förutsättningar för att utvidga Lisebergs verksamhet på lång sikt, att möjliggöra ett 

besökscenter för Volvo samt att skapa en attraktiv offentlig miljö och vattenmiljö utmed 

Mölndalsån. Syftet är även att möjliggöra en utveckling av Rundqvists fastighet. 

B.1 Brister, problem och syfte 

Trafikkontoret har inte genomfört någon åtgärdsvalsstudie i samband med projektet, 

däremot har ett trafikförslag tagits fram vid arbetet med detaljplanen.  

Exploatörernas arbete har kommit olika långt varför framtida effektbehov och önskemål 

om dimensioner är grova uppskattningar och till viss del baserat på antaganden från 

liknande verksamheter.  

B.2 Aktualitet och geografisk avgränsning 

Genomförandestudiens första del har utförts under perioden mellan detaljplanens samråd- 

och granskningsskede i syfte att sammanlänka trafikförslaget och detaljprojekteringen.  

Genomförandestudiens andra del kommer i huvudsak att genomföras under 

antagandeskedet.  

Förutom detaljplanen och dess direkta närhet omfattar projektet Vörtgatans sträckning 

väster om Mölndalsån samt södra delen av Sofierogatans förlängning parallellt med 

Mölndalsån, för att säkerställa samordning och anslutning till omgivande områden.  

B.3 Projektmål 

Genomförandestudien syftar till att säkerställa möjligheten att realisera 

trafikförslaget samt belysa de svårigheter, risker och kostnader som kan uppstå. 

Detta görs genom översiktliga utredningar inom berörda teknikområden och mer 

fördjupade utredningar på de delar som bedöms mest relevanta. 

 

Preciserade mål i genomförandestudiens första del är att: 

 

• presentera lösning för rening och fördröjning av vägdagvatten 

• säkerställa att nödvändiga ledningar får plats 

• ge förslag på en fungerande höjdsättning av planområdet  

 

Mål för genomförandestudiens andra del är att:  

• presentera en genomförbar etapputbyggnad av offentlig infrastruktur 

med hänsyn till exploatörernas planering av utbyggnadsordning 

• upprätta en kalkyl för utbyggnad av allmän platsmark 

 

B.4 Underlag för GFS 

Denna GFS baserar sig på Teknisk Handbok, version 2019:2. 

B.5 Syfte med GFS:en 

Genomförandestudien syftar till att säkerställa möjligheten att realisera trafikförslaget 

samt belysa de svårigheter, risker och kostnader som kan uppstå. Detta görs genom 
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översiktliga utredningar inom berörda teknikområden och mer fördjupade utredningar på 

de delar som bedöms mest relevanta. 
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C. Befintliga förhållanden och utvecklingstrender 
Planområdet omfattar cirka 6 hektar och ligger i Krokslätt mellan Mölndalsån och E6 

direkt söder om nuvarande Lisebergsområdet, cirka 2 kilometer söder om Göteborgs 

centrum. Planområdets gränser är i väster Mölndalsån, i öster järnvägen och E6, i norr 

Sofierogatan och i söder kontor med mera inom före detta Lyckholms bryggeriområde, se 

Figur 1. 

 

Figur 1. Planområdets läge i förhållande till centrala Göteborg (bild från samrådshandling). 

Detaljplanen omfattar hotell och nöjespark norr om Vörtgatans förlängning, museum och 

mindre hotell inom Rundqvists tryckeris fastighet, ett besökscenter för Volvo i den södra 

delen ovanpå en parkeringsanläggning för cirka 1 600 parkeringsplatser, samt stödjande 

centrumverksamhet. Tolv befintliga platser för bussuppställning längs Mölndalsvägen ska 

ersättas i den nya planen. 

C.1 Stadskaraktär 

I norr angränsar området till nöjesparken Liseberg. Inom själva området finns det dock få 

målpunkter och mötesplatser för allmänheten och det existerar inte något utbud av service 

eller andra aktiviteter. Den enda verksamhet som idag vänder sig till allmänheten är 

Rundqvists tryckeri som anordnar workshops och öppen verkstad. I övrigt karaktäriseras 

området framför allt av industrier och inhägnade miljöer.  

Området är bebyggt i nordvästra hörnet och i söder. I nordväst har Liseberg sina 

personallokaler och lagerbyggnader. I söder finns två industrilokaler, den norra används 

som lager av Liseberg och den södra används för parkering. Byggnaderna utmed E6 revs 

under hösten 2018. I övrigt utgörs området av hårdgjorda ytor och området saknar i stort 

sett helt växtlighet. Inom de öppna markytorna pågår just nu anläggande av en tillfällig 

markparkering som ersättning för markparkeringen väster om Mölndalsån.  

I väst angränsar området till Mölndalsån som av historiska skäl idag saknar växtlighet i 

strandzonen.  

I söder angränsar området till före detta Lyckholms bryggerier som idag omfattar kontor 

och verksamheter. 

C.2 Tillgänglighet och framkomlighet  

För beskrivning av framkomlighet för berörda trafikslag samt tillgänglighet, främst för 

medborgare med särskilda krav, i området, se Trafikförslaget. 
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C.3 Miljö, hälsa och säkerhet  

Enligt planbeskrivningen är området utsatt för risker i och med närhet till transporter av 

farligt gods, buller, luftföroreningar samt risk för översvämning av Mölndalsån. 

Mölndalsån  

Mölndalsån rinner genom hela Göteborg från Mölndal till Gullbergsvass och är en be-

fintlig blågrön struktur med både ekologiska och rekreativa värden.  

Vattenståndet i Mölndalsån är reglerat enligt vattendom från 1955 (Dom A47/1955), till 

att inte överstiga +1,5 m vid dämmet i Gårda. Tillåten lägsta lågvattennivå är enligt 

vattendom (1955) +1,2. Högsta högvattennivå är +1,8.  

Nivån på åbotten ligger mellan ca -1 till ca -0,5 m. 

  

 

Figur 2. Normalsektion enligt vattendom 1955. 

 

Vid ett 200-årsflöde bedöms vattnet i ån kunna stiga till +3,4 meter, varför Nellickevägen 

som idag ligger på cirka +2 meter riskerar översvämning.  

Stadens rekommenderade planeringsnivå är inom området +3,6 meter över stadens 

nollplan för färdigt golv och minst +3,2 meter för gatorna för att klara evakuering och 

räddningstjänstens framkomlighet vid skyfall.  

Skyfallsmodellen som tagits fram av Göteborg Stad visar att planområdet riskerar att 

översvämmas främst i de västra delarna. Detta innebär att inga instängda områden bör 

skapas och att det ska vara möjligt att via ytliga vägar avleda dagvattnet mot Mölndalsån. 

Naturvärden 

Historiskt har Mölndalsån varit omgiven av industrier, vilket rätat ut vattendraget och 

tillåtit bebyggelse och markbearbetning nära strandkant. Resultatet har blivit att 

Mölndalsån till största del är tvåsidig, där ena sidan innehåller viss grönska medan 

motstående sida är hårdgjord. 

Hårdgjorda stränder förhindrar att växter kan etablera sig i strandzonen, vilket i sin tur 

innebär en utebliven kemisk rening av vattnet eller etablering av djurarter. Mölndalsåns 

ekologiska och kemiska status är inte tillfredsställande god i dagsläget. 
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Miljökvalitetsnormen (MKN) anger att vattenförekomsten Mölndalsån har måttlig 

ekologisk status på denna sträckan idag med målet att uppnå god ekologisk status 2021. I 

regelverket kring detta ingår att den ekologiska statusen inte får försämras jämfört med 

statusen år 2009. Anledningen till att status har klassats till måttlig är bland annat att det 

förekommer vattenkraftsverksamhet, att det finns kvicksilverföroreningar sedan gammalt, 

samt problem med övergödning. 

Buller och vibrationer 

Utvecklas eventuellt när komplett miljökonsekvensbeskrivning är framtagen.  

Luftkvalitet 

Utvecklas eventuellt när komplett miljökonsekvensbeskrivning är framtagen.  

Järnväg samt transport med farligt gods 

Planområdet är beläget intill leder för transporter av farligt gods (E6/E20 samt järnvägen 

Västkustbanan/Kust till kustbanan). En riskanalys har gjorts för detaljplanen som visar att 

riskreducerande åtgärder krävs. 

C.4 Trafik, gator och torg  

För beskrivning av befintliga trafiknäten, gatornas sektioner och trafikförhållanden, i 

området, se Trafikförslaget. 

C.5 Trafiksäkerhet  

För beskrivning av gatornas säkerhetsstandard i området, se Trafikförslaget. 

C.6 Trygghet 

För beskrivning av hur området upplevs utifrån ett trygghetsperspektiv, se den sociala 

konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys som genomförts inom ramen för 

detaljplanearbetet. 

C.7 Social- och barnperspektiv 

För redogörelse av sociala aspekter som berör området, se den sociala konsekvensanalys 

och barnkonsekvensanalys som genomförts inom ramen för detaljplanearbetet. 

C.8 Fastighetsägande 

Planområdet omfattar cirka 6 hektar och ägs till största del av Liseberg AB. En mindre 

fastighet ägs av Rundqvists boktryckeri. Befintlig gatumark ägs av kommunen. Utfarten 

längst i söder ägs av Peab.  
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D. Byggnadstekniska förutsättningar 
Område är bebyggt i nordväst, där Liseberg har sina personallokaler och lagerbyggnader, 

och i söder, där det finns två industrilokaler, den norra används som lager av Liseberg och 

den södra används för parkering. Byggnaderna utmed E6 revs under hösten 2018. I övrigt 

utgörs området av hårdgjorda ytor.  

I nordöst har en tillfällig markparkering anlagts som ersättning för markparkeringen 

väster om Mölndalsån.  

Markytans nivå i området ligger generellt omkring +2 till +3. Längst i nordöst ökar mark-

ytans nivå och ligger som högst på nivå ca +6. Området saknar i stort sett helt växtlighet. 

D.1 Anordningar 

Kajkonstruktion 

Vattenhastigheten i Mölndalsån är låg och ån är rak och relativt grund. Västra 

strandlinjen består i norr av en stenmur och söderut av en slänt ner mot ån.  

På östra sidan finns en kajkonstruktion som består av betong som vilar på en rustbädd 

grundlagd på träpålar. Konstruktionen utmed Mölndalsåns östra strand har inspekterats, 

(ÅF 180418). Konditionen på spont och murar är bitvis i dåligt skick och bristfällig i sin 

funktion. Inspektionsrapporten rekommenderar reparation och renoveringsåtgärder för att 

förhindra erosion. 

Utvecklas eventuellt vidare i GFS del 2 alternativt GFS PoNF.  

Ledningar 

I anslutande gatumark finns utbyggda allmänna ledningar för vatten, spillvatten och 

dagvatten, fjärrvärme, fjärrkyla och gas samt el-, tele och optokablar.  

Samtliga ledningar framgår av ledningsplanerna, bilaga 1.   

Dricksvatten 

Kretslopp och vatten försörjer området med dricksvatten med en äldre gjutjärnsledning 

som ligger i Nellickevägen parallellt med Mölndalsån. På delar av sträckan är ledningen 

utbytt till nyare segjärnsledning. Dimension på ledningen varierar mellan 150 mm och 

250 mm. Äldre gjutjärnsledningar är generellt känsliga mot slag, stötar och sättningar, 

vilket man behöver ta hänsyn till vid vibrationsalstrande arbeten såsom pålning och 

spontning. 

Kombinerad spillvattenledning – AK1500 

Kretslopp och vatten har en kombinerad spillvattenledning, dimension 1500 mm och 

material betong, som löper parallellt med Mölndalsån. Ledningen är äldre (troligen från 

början av 1930-talet) och har nyligen renoverats med infodring. Ledningen är stor och 

bedöms för kostsam att flytta. I norra delen (mellan bron vid Getebergsled till tryckeriet) 

ligger ledningen fastgjuten i kajkonstruktionen mot Mölndalsån. Konstruktionen är pålad 

till berg och har kringgjutning samt en kvarstående tätspont. 

Söder om tryckeriet ligger ledningen fritt från kajkonstruktionen. 
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Figur 3. I norr ligger ledningen inbyggd i kajkonstruktionen mot Mölndalsån medans den i söder ligger fritt 

ca fem meter från ån.  

 

Kretslopp och vatten avser att koppla bort dagvatten från ledningen så att den enbart 

nyttjas för spillvatten.  

El, tele och opto 

Elnätet i området ägs av Göteborg Energi Genab. Fem högspänningsledningar kommer in 

i området söderifrån längs Nellickevägen. Dessa kommer nyttjas för försörjning av såväl 

området öster som väster om Mölndalsån.  

Skanova, Gothnet och Tele2 har optoledningar i området. Skanova har ett stort stråk 

(8x3PV95) i norra delen av området, som dock inte berörs av planen. Gothnet har ett 

optostråk som ligger tillsammans med befintlig fjärrkylaledning. 

Fjärrvärme, fjärrkyla och gas 

Göteborg energi har fjärrvärme-, fjärrkyla- och gasledningar inom området.  

Befintlig fjärrvärme kommer in i området från Vörtgatan och viker av norrut i 

Nellickevägen parallellt med Mölndalsån. Göteborg Energi planerar att dimensionera upp 

kapaciteten på befintlig ledning.  

Befintlig fjärrkylaledning i området löper parallellt med E6 i Sofierogatans förlängning 

och viker av mot Nellickevägen i höjd med PEAB och fortsätter därefter söderut i 

Nellickevägen. 

Befintlig gas kommer in i området under Mölndalsån strax norr om Getebergsled och 

fortsätter i Sofierogatan norrut. 

Skyddsmur mot järnväg  

För beskrivning av skyddsmur mot järnväg, se PM Skyddsmur mor järnväg, bilaga 4. 

D.2 Miljöbelastning 

Inom detaljplanen planeras ett grön- och rekreationsstråk utmed Mölndalsåns östra sida 

som omfattar en ekologiskt funktionell kantzon för att bidra till förbättrad strand- och 
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vattenmiljö. Utöver den ekologiska funktionen ska stråket även utformas för rekreation 

med en 3,0 meter bred gång- och cykelväg genom parkområdet. Marknivån för 

parkområdet ska höjas till +3,6 meter. 

Nya byggnader inom planområdet ska placeras så att de bildar en barriär mot E6:an och 

utformas med fasader och ventilation med mera så att de förbättrar luftmiljön, 

risksituationen och bullernivåerna. För att minska risknivån på grund av järnvägen ska 

skyddsmur uppföras mellan järnvägen och parkeringsgaraget samt utmed E6:an förbi 

planområdet. 

Dagvatten 

En dagvatten- och skyfallsutredning har tagits fram av Kretslopp och vatten 2019-12-13.  

I princip är hela planområdet hårdgjort med asfalterade ytor vilket innebär att inget 

dagvatten infiltreras utan avrinner mot de lägst belägna delarna invid Mölndalsån. 

Planområdet avvattnas genom ytlig avrinning till kombinerade ledningar längs med 

Nellickevägen.  

Dagvatten skall i första hand tas om hand inom den fastighet där dagvattnet genereras, 

infiltration är dock inte möjligt på grund av lera och sten i marken.  

Översvämningsskydd  

För att undvika översvämning vid höga flöden ska marknivå för gata höjdsättas till minst 

+3,2 meter och färdigt golv till minst +3,6 meter, i annat fall kommer stora delar av 

planområdet att översvämmas vid ett 200-års flöde.  

Vid exploatering jämnas marken ut vilket gör att befintliga markfördjupningar som idag 

fungerar som magasin vid skyfall försvinner. För att motverka översvämning bör detta 

kompenseras. Enligt Dagvatten och skyfallsutredningen behöver 190 m3 nya 

fördjupningsvolymer skapas inom planområdet, av dessa ska 57 m3 skapas inom allmän 

platsmark.  

För att säkra planområdet för skyfall måste området luta ner mot Mölndalsån och marken 

ska luta ut från byggnader.  

Enligt önskemål från Park- och naturförvaltningen bör hantering av såväl dagvatten som 

skyfall företrädelsevis ske inom allmän plats gata för att minimera intrång och 

begränsning av tillgängligt område för trädplantering inom grönstråket längs Mölndalsån.    

Markmiljö 

En markmiljöutredning har utförts för planområdet (Norconsult 2019-05-21). 

Undersökningen visar att det finns föroreningar i marken och att riskreducerande åtgärder 

behöver utföras. 

D.3 Geoteknik  

En geoteknisk utredning har utförts för planområdet (Norconsult 2019-04-17).  

Planområdet utgörs i dagsläget i huvudsak av asfalterade ytor. Marken sluttar svagt nedåt 

mot väster och marknivån varierar mellan ca + 2 meter och ca + 4 meter.  
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Jordlagren i området består av fyllning av sandig grus och grusig siltig sand till ett djup 

mellan 0,6 – 2,5 meter. Asfaltsrester samt slagg- och tegelrester har även observerats i 

fyllningen som underlagras av torrskorpelera. Området bedöms underlagras av lera till ett 

djup mellan 9,7 – 20 meter. Med hänsyn till lerans framträdande karaktär har planområdet 

delats in i två delområden, norr och söder om Getebergsled. I söder bedöms leran vara lös 

och troligtvis gyttjig, medan den i norr bedöms vara något fastare. Leran underlagras av 

friktionsmaterial till ett djup mellan 10,6 – 29,8 meter därefter utgörs grunden av berg. 

Djupet till berg bedöms variera mellan 10,6 – 29,8 meter, där de grundare djupen 

påträffas i östra delen av utredningsområdet.  

Grundvattennivån bedöms med stöd av observationer i grundvattenrör och utförda 

skruvprovtagningar ligga vid ca 2 meter djup. Grundvattennivån fluktuerar dock under 

året beroende på nederbördsmängd och påverkas lokalt av topografiska-, vegetations-, 

och jordlagerförhållanden. 

D.4 Arkeologi  

Det finns inga kända fornlämningar inom projektets avgränsning. 
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E. Trafik- och gestaltningsförslag  
Trafikförslaget har tagits fram parallellt med detaljplanen för att utreda lämpliga 

gatusektioner och kunna sätta gränsen mellan allmän platsmark och kvartersmark. 

Trafikförslaget innefattar stråk och funktioner, lämpliga korsningsutformningar samt val 

av hastighetssänkande åtgärder. 

 

Parallellt med trafikförslaget har ett gestaltnings-PM för allmän platsmark tagits fram, 

detta ska läsas tillsammans med trafikförslaget för att på bästa sätt designa aktuella gator i 

samverkan med exploatörerna. 

 

Se Trafikförslags- och Gestaltnings-PM för utförlig beskrivning av framtagna förslag och 

deras konsekvenser.  

E1. Dagvatten 

Lösningar för att hantera fördröjning och rening av dagvatten samt skyfallsproblematiken 

har tagits fram i samarbete med Kretslopp och vatten samt Park- och naturförvaltningen. 

Detaljerade skisser finns i bilaga 3.  

Det finns fyra avrinningsområden inom området: (1) Vörtgatan öster om Mölndalsån, (2) 

Norra Sofierogatans förlängning, (3) Södra Sofierogatans förlängning och (4) Vörtgatan 

väster om Mölndalsån.  

 

  

Figur 4. Området består av fyra avrinningsområden, större karta i bilaga 3. 
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Enligt dagvattenutredningen räcker det med enklare rening av dagvattnet innan det når 

recipient, vilket betyder att det räcker med makadamdike eller liknande fördröjning.  

(1) Vörtgatan öster om Mölndalsån  

Dagvattnet från Vörtgatan öster om Mölndalsån föreslås ledas österut till 

filterrännstensbrunnar på var sida gatan och därifrån vidare till dagvattensystemet längs 

Sofierogatan.  

Korsningen Vörtgatan-Sofierogatan höjs från +3,2 till +3,25 för att hindra vattnet på 

Vörtgatans yta att rinna över på Sofierogatan.  

 

 

Figur 5. Längs Vörtgatan öster om Mölndalsån leds dagvattnet österut till filterrännstensbrunnar på var sida 

gatan och därifrån vidare till dagvattensystemet längs Sofierogatan. 

 

(2) och (3) Sofierogatans förlängning 

För Sofierogatan föreslås enkelsidigt tvärfall mot öster vilket är ett avsteg från Teknisk 

Handbok som rekommenderar bombering av gata som överstiger fem meter i bredd. 

Sofierogatan är sju meter men uppsamling på enbart östra sidan underlättar drift och 

underhåll samt medför att dagvattenledning under gatan undviks vilket är gynnsamt på 

grund av bristande utrymme.  

Längs norra delen av gatan föreslås makadamdike för enklare rening, som även kan 

fungera som magasin vid skyfall.  

Längs södra delen av gatan föreslås filterbrunnar där utrymmet är begränsat till följd av 

skyddsmur och pelare för utkragning av parkeringshus, och makadamdike längst söderut 

där utrymmet tillåter.  
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Från lågpunkten längst i söder föreslås en ny dagvattenledning med nytt utlopp i 

Mölndalsån. Utloppet förses med högvattenlucka för skydd mot höga flöden i 

Mölndalsån. 

  

 

Figur 6. Södra delen på Sofierogatans förlängning. 

 

(4) Vörtgatan väster om Mölndalsån  

Dagvattnet inom området föreslås ledas till befintligt dagvattensystem och att 

filterbrunnar monteras i rännstensbrunnarna.  
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Figur 7. Filterrännstensbrunnar installeras i befintligt system längs Vörtgatan väster om Mölndalsån. 

 

E2. Skyfall 

Utrymme för magasinering vid skyfall föreslås huvudsakligen i makadamdiken öster om 

Sofierogatan.  

Längs norra Sofierogatans förlängning ryms drygt 50 kubikmeter i diket.  

I södra delen av Sofierogatans förlängning finns utrymme för ett makadammagasin på ca 

25 kubikmeter.  

E3. Ledningar 

Ledningsplaner för de olika ledningsslagen har upprättats i samråd med ledningsägare 

och exploatörer som inkommit med förväntade framtida effektbehov samt önskemål om 

servislägen. I planritningarna framgår befintliga ledningar samt förslag till nya 

ledningsdragningar, se bilaga 1.  

Sektionsritningar har tagits fram för kritiska snitt för att säkerställa utrymme för 

ledningar, dagvattenhantering samt övriga anspråk. Särskilt i Sofierogatan och Vörtgatan 

är tillgängligt utrymme begränsat, se bilaga 2.  

Vid höjdsättning av marknivå kommer befintliga ledningar behöva anpassas.  

Syftet med planer och sektioner är främst att säkerställa utrymme då detta genomgående 

är begränsat. Exakta lägen får studeras vidare i detaljprojekteringen, tillsammans med 

ledningsägare.   
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Några kommentarer till ledningsplanerna för fortsatt arbete: 

VA – vatten och avlopp 

Befintlig vattenledning längs med Nellickevägen föreslås ligga kvar i befintligt läge och 

kan även fortsättningsvis försörja tryckeriet. Försörjning till World of Volvo genomförs 

med utbyggnad av ny vattenledning i Vörtgatans förlängning. Denna ledning används 

även till försörjning av Liseberg söderifrån. Anslutning till Liseberg norrifrån genomförs 

från befintlig ledning. Både Liseberg och World of Volvo önskar sprinkleranslutning, 

vilket enligt uppgift från Kretslopp och vatten kan genomföras från befintligt nät. 

Befintlig kombinerad ledning för dag- och spillvatten (AK1500 btg) kommer genom 

utbyggnaden av nytt dagvattensystem (se kapitel E.1) övergå till att vara 

spillvattenledning. Nya spillvattenledningar byggs ut i Vörtgatans förlängning för 

anslutning av World of Volvo och Liseberg söderifrån samt i Nellickevägen för 

anslutning av Liseberg norrifrån.  

Fjärrvärme och fjärrkyla 

Befintlig fjärrvärmeledning längs med Mölndalsån föreslås rivas utmed sträckan mellan 

Vörtgatan och tryckeriet för att minska restriktioner på blivande parkstråk. Från tryckeriet 

och norrut föreslås befintlig ledning ligga kvar för tryckeriets försörjning. Befintlig 

ledning som rivs ersätts med ny ledning i Vörtgatans förlängning och Sofierogatans 

förlängning. Försörjning till World of Volvo och Liseberg sker från den nya ledningen i 

Vörtgatans förlängning. Liseberg har även önskat anslutning norrifrån vilket kan 

genomföras från befintlig ledning. 

Befintlig fjärrkylaledning som löper parallellt med E6 behöver läggas om då befintlig 

ledning på delar av sträckan ligger i konflikt med planerat makadamdike för 

dagvattenrening samt planerad skyddsmur mot järnvägen. Ledningen läggs om till nytt 

läge i Sofierogatans förlängning längs E6. I samband med omläggningen önskar 

Göteborg Energi dimensionera upp ledningen från DN 355 till DN 450. Försörjning till 

World of Volvo och Liseberg sker från nyförlagd ledning i Vörtgatans förlängning. 

Anslutning till Liseberg norrifrån sker från nyförlagd ledning i Nellickevägen. 

Gas 

Befintliga gasledningar bibehålls. För försörjning av World of Volvo och Liseberg byggs 

ny gasledning ut i Sofierogatans förlängning fram till önskade servislägen i Vörtgatans 

förlängning. Anslutning till Liseberg norrifrån sker från befintlig ledning i Nellickevägen. 

El, tele och opto 

Befintliga el-, tele och optoledningar längs med Mölndalsån föreslås läggas om till ett 

samlat läge i planerad gångväg i parkstråket för att minska restriktioner på blivande park. 

Elförsörjning till World of Volvo sker söderifrån genom nyförläggning av högspänning i 

Sofierogatans förlängning. Två högspänningskablar dras även över Mölndalsån i 

Vörtgatan till Liseberg DP1. 

Önskat avstånd mellan ledning och träd är 4,0 meter. Avsteg kan göras där utrymmet är 

begränsat om rotspärr anläggs.  
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E4. Höjdsättning/lutningar 

En grov höjdsättning har tagits fram för gatorna inom projektet. Specifika höjder har 

studerats närmare i vissa kritiska snitt för att kontrollera genomförbarheten av projektet 

och hitta eventuella försvårande omständigheter. 

Höjdsättningen har utförts med hänsyn tagen till dagvatten och skyfallsutredningen som 

utförts parallellt med genomförandestudien. Denna höjdsättning måste dock studeras 

vidare i detaljprojekteringen och de föreslagna höjderna ska endast ses som ett underlag 

till detaljprojekteringen.  

Höjderna har förts in i Trafikförslaget.  

Resten av detta PM färdigställs i samband med GFS del 2.   
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F. Konsekvenser av föreslaget trafik- och gestaltningsförslag 

Konsekvenser som förslaget medför med avseende på 

befintliga förhållanden respektive byggnadstekniska 

förutsättningar enligt ovan ska återges. Kedjan, påverkan => 

effekt => konsekvens, ska framgå tydligt i detta kapitel vars 

syfte blir att på ett utförligt sätt beskriva skillnaden mellan nutid 

(före åtgärd) och framtid (efter åtgärd). 

Från att ha varit ett industriområde med få allmänna mål omvandlas området i och med 

detaljplanen till att omfatta nöjespark, hotell, museum, besökscenter för Volvo, 

parkeringsanläggning för cirka 1 600 bilar, centrumverksamhet i form av caféer, 

restauranger och närlivs, och rekreativa stråk som tillsammans bidrar till att skapa ett 

område med liv och rörelse stora delar av dygnets timmar. Inom planen finns 

verksamheter som tillsammans väntas locka över 1 miljon besökare per år. 

Avsnittet kommer färdigställas i GFS del 2.   

F.1 Befintliga förhållanden och utvecklingstrender 

För beskrivning av trafik- och gestaltningsförslagets konsekvenser på stadskaraktär, trafik 

och tillgänglighet samt hälsa, trygghet och säkerhet, se Trafikförslags- och Gestaltnings-

PM. 

F.2 Byggnadstekniska förutsättningar 

• Anordningar 

• Miljöbelastning 

• Träd vilka påverkas av produktionsskedet, samt hur ska   

dessa hanteras 

• Geologi och geoteknik  

•  Arkeologi 

Om det i arbetet med GFS:en framkommer att det för att kunna 

leverera en GFS krävs fördjupad utredning om t.ex. geoteknik 

så ska GFS:en konsulten flagga detta för TK.s projektledare 

och denne bedömer då om denna fördjupade utredning ska 

utföras inom GFS:en eller ej. 

Klicka eller tryck här för att ange text. 
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F.3 Förhållanden under byggtiden 

I GFS:en ska tydligt redogöras för vilken påverkan 

byggnationen kommer ha på närområdet, och om aktuellt även 

ett större geografiskt område.  

Punkter vilka kan vara aktuella att utveckla är: 

• Trafikföringsprinciper, trafikomläggningar under byggtid. 

Gående och cyklisters framkomlighet under byggtiden 

ska särskilt redovisas. 

• Om projektet medför en stor påverkan ska samråd tas 

med KomFram. 

• Påverkan på kollektivtrafiken 

• Behov av eventuell ersättningstrafik 

• Arbetsområde/ markåtkomst för detta. Vilken typ av 

markåtkomst krävs, tillfälligt nyttjande etc. Vilken typ av 

avtal krävs med fastighetsägare för att erhålla denna 

markåtkomst 

• Etableringsytor 

• Förordad utbyggnadsordning 

• Restriktioner i tid över året  

• Miljöfaktorer att beakta under byggtid 

• Projektsamordning 

En första version av ”analys av behov och påverkan” enligt TH 

kap 12CG11 ska tas fram. Denna biläggas också slutleverans 

av GFS:en. 

Klicka eller tryck här för att ange text. 

F.4 Fastighetsinlösen 

Beskriv i vilken omfattning fastighetsinlösen erfordras. På vilken 

fastighet, hur många kvm som behöver lösas in, vem som är 

lagfaren ägare idag, är fastigheten upplåten med 

arrende/tomträtt eller liknande. Samtliga fastigheter vilka är i 

behov av inlösen till följd av projektet ska redovisas. 

Klicka eller tryck här för att ange text. 
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G. Måluppfyllelse 

En redovisning av måluppfyllelse ska finnas i 

genomförandestudien. Utvärderingen mot projektmål ska alltid 

motiveras så att grunderna för utvärderingen framgår tydligt. 

Därför är det ytterst viktigt att förutsättningar och villkor av 

betydelsen för måluppfyllelse anges särskilt så att dessa kan 

tas med i det fortsatta arbetet. Samtidigt måste det framgå av 

utvärderingen om ett mål inte kan uppnås oavsett anpassningar 

och lösningar i trafik- och gestaltningsförslaget. Förslagsvis kan 

detta kapitel delas in i projektmål samt övriga/politiska mål. 

Genomförandestudien presenterar en utformning och genomförande för 

utbyggnaden av allmän plats i detaljplanen samt delar för att ansluta gator och 

cykelstråk till omgivande strukturer.  

 

Lösning för rening och fördröjning av vägdagvatten presenteras med 

hänsyn till Miljöförvaltningens krav på rening samt aktuell skyfallsproblematik. 

 

Samråd har utförts med aktuella ledningsägare för att säkerställa att nödvändiga 

ledningar får plats i allmän plats. 

 

Förslag till höjdsättning av planområdet har tagits fram och kommunicerats med 

aktuella aktörer såsom exploatörer samt Kretslopp och vatten.  

 

Utvecklas vidare i GFS del 2.  

H. Lov, dispenser, anmälan och tillstånd  

Detta kapitel ska detaljerat avhandla dispenser och tillstånd 

som erfordras för det kommande projektets genomförande.  

Exempelvis kan detta vara:  

• Ändringar av befintlig detaljplan 

• Behov av ny detaljplan 

• Marklov 

• Bygglovspliktiga åtgärder inom projektet 

• Finansieringsavtal, mm. 

• Arkeologi 

• Anmälan/tillstånd för vattenverksamhet 

• Natura 2000/naturreservat 

• Strandskydd 

• Diverse markförlagda ledningar 

• Biotopskydd  

• Vattenskyddsområde 

• Markföroreningar  

• Dagvattenanläggning  

• Anmälan om krossverksamhet 

Klicka eller tryck här för att ange text. 
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I. Kostnadsbedömning 

Redovisning av den kalkylerade totalkostnaden för trafik- och 

gestaltningsförslaget ska redovisas i detta kapitel. Dessutom 

ska i detta kapitel även en uppskattad årlig driftkostnad uppges 

för vald åtgärd. Schablonmässig kostnad om 2% av kalkylerad 

totalkostnad årligen får användas i de fall projektet ej innehåller 

byggnadsverk. Byggnadsverk ska kostnadsbedömmas separat. 

Mall för kostnadskalkyl finns framme, benämnd 

”Produktionskostnadskalkyl, dat. 2018-07-06”.  

För kapitel 1 projektadministration ska en kostnad om 300 000 

kr ansättas i de fall projektets byggkostnad understiger 3 mnkr.  

I kapitel 2 ”projektering” så är minsta kostnad 500 000 kr för 

FFU och projektering sammantaget. Detta gäller för projekt med 

byggkostnad upp till 5 mnkr. För projekt med byggkostnad över 

5 mnkr ska kostnad för projektering projektanpassas.  

Totalkostnaden för projektering och produktion redovisas sedan 

här i tabellform enligt följande: 

(mnkr)Totalt  3,28 

Anläggningsarbete 1,82 

Planering och projektering  0,65 

Projekt och byggstyrning  0,15 

Risktillägg 25%   0,66 

Vid framtagande av denna tabell ska följande kapitel i 

”produktionskostnadskalkylen” summeras: 

Anläggningsarbete = 3, 4, 5, 6, 7 ,8, 9 

Kostnad för återställande till befintligt skick (t.ex. återställande 

av häck/ bullerplank eller dylikt) ska beräknas som en 

projektkostnad vid markinlösen. Kostnad för markinlösen ska 

också särredovisas i text i kapitel I. 

Planering och projektering = halva kostnaden under kap 1, hela 

kostnaden under kap 2 

Projekt och byggstyrning = halva kostnaden under kap 1 

Risktillägg läggs sedan på om 25% på totalsumman i 

produktionskostnadskalkylen.   

I ”Produktionskostnadskalkyl, dat. 2018-07-06” behöver bland 

annat kapitlet 5 ”Mark och anläggningskostnader”, som är den 

enskilt största posten, brytas ner och utvecklas ytterligare.   

Konsulten ska ange vilken finansiering som gäller för projektet. 

T.ex. projektet ingår i trafiknämnden investeringsplan och 

medel finns avsatta för projektering och produktion 2020-2022. 

Konsulten erhåller denna information från trafikkontorets 

projektledare. 

Klicka eller tryck här för att ange text. 
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J. Risker - analys och bedömning  

I genomförandestudien ska olika riskanalyser utföras för det 

föreslagna trafik- och gestaltningsförslaget. En sådan riskanalys 

ska omfatta identifiering och värdering av olika risker samt 

förslag till riskreducerande åtgärder. Själva riskbegreppet 

omfattar två dimensioner, nämligen sannolikheten att en 

händelse ska inträffa och konsekvensen av just denna 

händelse. Även identifierade risker för bygg- och driftskedet ska 

behandlas i denna riskanalys. 

Klicka eller tryck här för att ange text. 

J.1 Projekt 

Riskanalys för projektet avseende tid/kostnad/innehåll.  

Som tidigare nämnt utgör de geotekniska utrednings- och 

förstärkningsarbetena ofta en stor del av den totala 

projektkostnaden. 

För varje projekt bör därmed en geoteknisk riskanalys utföras, 

analysen skall innehålla förslag på kontrollprogram med 

larmnivåer. Larmnivåer och kontrollprogram skall anpassas 

efter ställda krav från varje enskild anläggningsägare som kan 

komma att beröras samt de kraven ställda av Miljöförvaltningen 

angående omgivningspåverkan. 

Anläggningsarbeten som sprängning, djupa schakter, pålning, 

uppfyllnader, tunga lyft, transporter mm medför en ökad risk för 

omgivningspåverkan, då framförallt markrörelser (horisontala 

och vertikala), vibrationer och buller. 

Klicka eller tryck här för att ange text. 

J.2 Spårsäkerhet 

Projekt som påverkar eller kan påverka spårväg ska samrådas 

med Planeringsledare säkerhet spår. Planeringsledare säkerhet 

spår avgör om riskanalys krävs. Riskanalys görs då enligt 

trafikkontorets säkerhetsordning för Spårväg.  

Klicka eller tryck här för att ange text. 
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J.3 Arbetsmiljöplan 

GFS konsulten ska ha en utsedd byggarbetsmiljösamordnare 

för planering och projektering (BAS-P) och ska i sitt arbete även 

upprätta en arbetsmiljöplan vilken lämnas vidare till 

projekteringsskedet. I det fall GFS-arbetet innehåller fältarbeten 

ankommer det på GFS-konsulten att upprätta arbetsmiljöplan 

för dessa. Ansvarig arbetsmiljösamordnare ska uppfylla de krav 

som framgår av AFS 1999:3 med gällande tillägg om byggnads- 

och anläggningsarbete. 

Använd gällande mall. 

Klicka eller tryck här för att ange text. 

J.4 Miljö och hälsa 

Riskanalys miljö och hälsa ska göras med utgångspunkt i de 

arbetsmoment som ska genomföras i projektet. Även påverkan 

på människor och miljö i närliggande områden ska identifieras. 

Använd gällande mall i Teknisk Handbok. 

Klicka eller tryck här för att ange text. 

K. Kommunikationsplan  

För att ett projekts informationsaktiviteter ska kunna läggas på 

en nivå som tillgodoser både projektets och olika intressenters 

behov, ska ett styrande kommunikationsdokument upprättas. 

Beroende av projektets påverkan och antal intressenter, 

kommer kommunikationsdokumentet antingen att vara en 

kommunikationsplan, eller ett enklare 

kommunikationsdokument.  

I projekt vilka bedöms ha stor påverkan på boende; besökare; 

verksamma så ska en kommunikatör vara med i GFS-arbetet. 

Det åligger GFS-konsulten att underrätta Trafikkontorets 

projektledare om detta och projektledaren avropar då denna 

resurs internt. 

Ansvarig kommunikatör avgör vilket det blir baserat på ”Analys 

av Behov och Påverkan”. Det innebär att Analys av Behov och 

påverkan är ett avgörande dokument för varje projekts 

kommunikationsplanering. 

Klicka eller tryck här för att ange text. 
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L. Förkastade alternativ 

Eventuella förkastade trafik- och gestaltningsförslag, eller delar 

av dessa, beskrivs översiktligt med skisser och uppskattade 

kostnader. Motiv bakom dessa beslut ska också anges i detta 

kapitel. 

Klicka eller tryck här för att ange text. 

M. Övrigt 

M.1 Översiktlig tidplan för kommande skeden 

Upprätta översiktlig tidplan med följande moment: 

• Handläggningstider för lov, dispenser, anmälan och tillstånd 

• Upphandling projektör och upprättande av bygghandling 

• Upphandling av entreprenad 

• Produktion 

   Vid behov delas produktionsdelen upp i delområden.  

• Skede 1 T.ex. byggnation gata A samt cirkulationsplats B. 

Trafiken går på tillfällig väg C 

• Skede 2 Byggnation gata B. Trafiken går på färdigbyggd 

gata A. GC-trafik leds via tillfällig GC-väg D.  etc.               

 

Klicka eller tryck här för att ange text. 

M.2 Bygghandling  

Föreslå och beskriv kortfattat affärsformen och hur det fortsatta 

arbetet med projektering skulle kunna genomföras. 

Klicka eller tryck här för att ange text. 

M.3 Produktion  

Föreslå och beskriv kortfattat affärsformen och hur 

produktionen av projektet skulle kunna genomföras. Identifiera 

och resonera kring påverkan under byggtiden samt eventuell 

etappindelning.  

Om etappindelning är aktuell så föreslå översiktligt antal 

etapper samt hur de utförs.  

Denna underrubrik kompletterar M1 ovan och ska vara mer 

fördjupande. 

Klicka eller tryck här för att ange text. 
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M.4 Kontroll och uppföljning 

Beskriv vilken kontroll och uppföljning som planeras under 

bygghandlings-, produktions- och driftskedet. Detta kan 

exempelvis vara: vattenanalyser, besiktningar, buller och 

vibrations mätningar, mm beroende på resultat från kapitel H. 

Klicka eller tryck här för att ange text. 

N. Förslag till inriktning av fortsatt arbete och beslut 

Konsulten lämnar förslag till inriktning av fortsatt arbete. T.ex. 

utifrån framtagen GFS bedöms projektet genomförbart inom 

gällande detaljplan/stadsplan. Risker ur miljöperspektiv; 

utförandeosäkerheter; geoteknik; kostnad bedöms vara 

hanterbara. 

Eller 

t.ex. Utifrån framtagen GFS kräver projektet för genomförande 

fördjupad markmiljöundersökning/ markförvärv krävs med 3 

markägare/ eller annat projektspecifikt som krävs för att kunna 

genomföra projektet utifrån GFS:en. 

Eller 

Utifrån information framtagen och samlad i denna GFS 

rekommenderas ej att projektet utförs. Detta baserat på 

risker/osäkerheter X, Y, Z. Det ska tydligt framgå varför vidare 

arbete avråds. 

Klicka eller tryck här för att ange text. 
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O. Bilagor 

Obligatoriska bilagor är i det fall GFS:en avser ett 

produktionsprojekt: 

• Arbetsmiljöplan  

• Analys av behov och påverkan 

• Kostnadskalkyl enligt instruktion i kapitel I ovan 

Andra typer av bilagor kan t.ex. vara genomförda riskanalyser, 

diverse tillhörande utredningar, plan/profil/typsektioner, 

remissynpunkter etc. 

Bilaga 1 Ledningsplaner 

Bilaga 2 Sektioner 

Bilaga 3 Skisser på dagvatten- och skyfallshantering 

Bilaga 4  PM Skyddsmur mot järnväg 
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