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1 Bakgrund och syfte 

Stadsbyggnadskontoret arbetar med att ta fram en detaljplan för förskola och 

studentbostäder vid Varholmsgatan, inom stadsdelen Sandarna i Göteborg.  

Syftet med detaljplanen är att möta behovet av förskoleplatser i närområdet 

genom att möjliggöra en förskola med sex avdelningar, samt att möta behovet av 

studentbostäder i staden, med cirka 250 nya studentlägenheter i sex våningar. 

Detaljplanen möjliggör en komplettering med bostadsbebyggelse i ett attraktivt 

läge i Göteborg med närhet till kollektivtrafik, service och naturområden. 

I samband med den nya detaljplanen behöver trafikmiljön ses över och utredas, 

vilket presenteras i detta trafikförslag. Trafikförslaget omfattar ny lokalgata med 

Sven Brolids väg, trafiksäkerhetsåtgärder i korsningen Varholmsgatan/Sven 

Brolids väg samt ny gångbana och parkering läng Varholmsgatan. 

 

2 Förutsättningar 

Planområdet omfattar ett grönområde i Sandarna och är beläget bakom Kungstens 

industriområde vid Varholmsgatan och intill Västra kyrkogården, cirka fyra  

kilometer väster om Göteborgs centrum. Se Figur 1 och Figur 2 för 

översiktkartor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Översiktskarta (Trafikkontoret, 2015). 

Figur 2. Översiktskarta (Trafikkontoret, 2015). 
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2.1 Projektmål 

Målet med projektet är att förbättra trafiksäkerheten, tillgängligheten och 

framkomligheten i detaljplaneområdet. Målet är i linje med Göteborgs Stads 

Trafikstrategi. 

 

2.2 Samhällspåverkande faktorer 

2.2.1 Stadskaraktär 
Det föreslagna detaljplaneområdet är beläget inom den norra och nordöstra delen 

av ett naturmarksområde. Detta område utgörs av ett kuperat bergsparti med 

varierande berg i dagen och tunt jordtäcke på berg samt däremellan jordfyllda 

svackor. Träd och buskar växer i partier där tillräckligt jorddjup finns. 

Växtligheten består främst av lövträd.  

 

Sociotopkartan klassar området (Kungstens industriområde) som av betydelse för 

närområdet. Inga särskilda värden är noterade. Området gränsar till Västra 

kyrkogården. Kyrkogården med omgivande grönområden är populära 

promenadstråk. Från området finns bra kopplingar till Rudalens naturområde där 

det bland annat finns motionsspår och träningsanläggningar. En gångväg över 

berget knyter ihop Sandarna med Högsbo, via en bro över Högsboleden. 

Gångvägen är brant men erbjuder en sammankoppling av stadsdelarna. Själva 

höjden utgörs främst av berg. 

 

2.2.2 Trafiksystem 
Området nås med bil från Varholmsgatan och Sven Brolids väg. På 

Fridhemsgatan, som passerar norr om planområdet, finns ett av huvudstråken i 

Göteborgs Stads övergripande gång- och cykelvägnät. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 3. Sattelitbild med markerat planområde (Google maps, 2015). 
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Gångtrafiken inom området är idag anvisad till den norra sidan av Varholmsgatan. 

På Sven Brolids väg är gående hänvisade till gångväg på den nordöstra sidan. 

Fram till planområdet, mellan korsningen Varholmsgatan/Sten Brolids väg och 

hållplatsen för kollektivtrafik på Fridhemsgatan finns en separat gångväg. Längst 

västerut i planområdet finns en gångväg som löper söderut mot Högsbo, över 

berget. 

Cykeltrafiken sker i blandtrafik, både på Varholmsgatan och på Sven Brolids väg.  

Hållplats för kollektivtrafik finns vid Fridhemsgatan cirka 100 m från 

planområdet och trafikeras av tre spårvägslinjer. Cirka 600 meter från 

planområdet vid Kungstensmotet finns en knutpunkt för kollektivtrafik med buss, 

expressbusslinje samt spårvägslinjer. Turtätheten är mycket god. 

Inom 100 meter från planområdet finns livsmedelsbutik och förskola. Vid 

Älvsborgsplan och Mariaplan, ca 700 meter från området, finns service som 

exempelvis apotek, livsmedelsbutik och restauranger. Sannaskolan, Dalaskolan 

och Kungsladugårdskolan ligger inom gångavstånd från planområdet. 

 

2.2.3 Trafikdata 
Tillfarten till området sker från Varholmsgatan och Sven Brolids väg. Aktuell 

trafikdata saknas dock för dessa gator.  

Skyltad hastighet är 50 km/tim på Varholmsgatan. Sven Brolids väg, som idag 

inte förvaltas av Trafikkontoret, har den skyltade hastigheten 50 km/tim. 

 

2.2.4 Tillgänglighet och framkomlighet 
På Varholmsgatan är gångtrafiken idag anvisad till den norra sidan av gatan. På 

Sven Brolids väg är gående hänvisade till gångväg på den nordöstra sidan. Fram 

till planområdet, mellan korsningen Varholmsgatan/Sten Brolids väg och 

hållplatsen för kollektivtrafik på Fridhemsgatan finns en separat gångväg. 

Cykeltrafiken sker i blandtrafik, både på Varholmsgatan och på Sven Brolids väg. 

Nivåskillnaden inom planområdet ner till korsningen Varholmsgatan/Sven Brolids 

väg uppgår till cirka 15 m. Marken inom planområdet lutar generellt åt norr och 

nordost och lutningarnas variation är omväxlande, från mycket branta partier till i 

stort sett plana ytor. På de ställen där lutningarna är branta, exempelvis gångbanan 

längs med Sven Brolids väg där tvärlutningen är stor, kan det vara problem för 

funktionshindrade att ta sig fram. Gångbanan mot Högsbo är ett annat väldigt 

brant parti inom området. 

Ytterligare ett tillgänglighetsproblem på Sven Brolids väg är ojämn gångbana på 

grund av uppstickande trädrötter, se Figur 4 för foto. 

Framkomligheten för biltrafiken bedöms vara god och leveranser till den i 

detaljplanen föreslagna förskolan kommer att kunna ske på kvartersmark.  
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Figur 4. Uppstickande trädrötter på gångbanan längs med Sven Brolids väg. 

 

2.2.5 Trafiksäkerhet 
En av konfliktpunkterna i området är lokaliserad till korsningen mellan 

Varholmsgatan och Sven Brolids väg. Där kan det uppstå konflikt mellan gående 

som vill korsa gatan och bilister på Varholmsgatan och Sven Brolids väg.  

Enligt STRADA-uttag har det inte skett några olyckor inom detaljplaneområdet 

de senaste fem åren. Det har endast skett några enstaka olyckor i anslutning till 

området. Dessa olyckor har varit singel- och fallolyckor för gående och 

spårvägsresenärer. Se Figur 5 nedan för karta över nämnda olyckor. 

 

 

Figur 5. STRADA-uttag från de senaste fem åren. 

 

Siktförhållandena i detaljplaneområdet är i dagsläget begränsade på grund av 

mycket och tät vegetation. 
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I Figur 6 nedan ses uppritade bilder över dagens gatusektioner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.6 Trygghet 
Belysningen i området är god. På Varholmsgatan består den av gatubelysning som 

är lokaliserad till den södra sidan av gatan, med ett avstånd på cirka 25 meter 

mellan belysningsstolparna. Längs den norra delen av Sven Brolids väg finns det 

gatubelysning på den sydvästra sidan av gatan. Efter ca 80 meter söderut går 

belysningen över till att vara placerad på den nordöstra sidan av gatan. I 

genomsnitt är det cirka 25 meter mellan stolparna och i den södra änden av gatan, 

vid planområdets slut, övergår gatubelysningen till parkbelysning. 

Trots att belysningen är god, kan det tänkas att gatan upplevs otrygg under 

dygnets mörkare timmar. Detta då vegetation från träden längs med gatan hänger 

in över gatan i höjd med belysningen. Se Figur 7 för bild. 
 

 

Figur 7. Vegetation längs med Sven Brolids gata. 

Figur 6. Befintliga gatusektioner på Sven Brolids väg, vy söderut respektive Varholmsgatan, vy 
västerut. 
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2.2.7 Miljö 
Inga miljöaspekter berörs. 

 

2.3 Tekniska faktorer 

2.3.1 Geoteknik 
Geoteknik har ej utretts. 

 

2.3.2 Kablar och ledningar samt belysning 
Se Bilaga 4 för ritning över befintliga kablar och ledningar. Ledningsunderlag 

saknas emellertid i sydöst av planområdet, för Sven Brolids väg. Detta bör 

undersökas vidare. 

På Varholmsgatan är belysning lokaliserad till den södra sidan av gatan, med ett 

avstånd på cirka 25 meter mellan belysningsstolparna. Längs Sven Brolids väg 

finns det belysning på den sydvästra sidan av gatan i norr och den nordöstra sidan 

av gatan i söder, med ett avstånd på cirka 25 meter mellan stolparna. 

 

2.3.3 Markfrågor 
Planområdet omfattar del av fastigheterna Sandarna 725:1 samt Älvsborg 855:302 

och ägs av Göteborgs kommun. 

Se Figur 8 för förvaltningskarta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Förvaltningskarta där grönt område förvaltas av Park- och naturförvaltningen och rött 
streckat område är arrende (Trafikkontoret, 2015). 
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Gällande detaljplan är Detaljplan 3112 från 1964. Denna plan kommer att ersättas 

av den nya detaljplanen för området. Se Figur 9 för utsnitt från den gällande 

detaljplanen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 9. Utsnitt från gällande detaljplan. Planområdet markeras i rött 
(Trafikkontoret, 2015). 
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3 Beskrivning och analys av alternativ 

3.1.1 Alternativ 0 
0-alternativet innebär att planområdet byggs men att Sven Brolids väg samt 

korsningen med Varholmsgatan behåller dagens utformning. Gångbanan längs 

med Sven Brolids väg behåller befintlig utformning på den nordöstra sidan av 

gatan medan ny bebyggelse tillkommer på motsatt sida. Detta innebär fritt 

korsande av gående längs med gatan vilket är en nackdel. En fördel skulle vara 

minskad ombyggnadskostnad. Emellertid går det inte att undvika viss ombyggnad 

eftersom gatorna behöver anpassas till det nya området, exempelvis vid 

vändplatsen framför förskolan på Sven Brolids väg. Se Figur 10 för 

planillustration och befintlig primärkarta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Figur 10. Planillustration och befintlig primärkarta (Trafikkontoret, 2015). 
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3.1.2 Alternativ 1 
I alternativ 1 breddas gångbanan längs Sven Brolids väg till 2,0 m bredd, 

samtidigt som körbanan smalnas av till 5,0 m bredd. Dessutom föreslås 

hastighetssäkrad upphöjd korsning med Varholmsgatan, vid västra ingången till 

kyrkogården. Detta för att skapa bättre tillgänglighet, framkomlighet och 

trafiksäkerhet för de gående i området. Längst söderut i planområdet på Sven 

Brolids väg anläggs en vändplats med möjlighet till backvändning för sopbil.  

På Varholmsgatan ersätts gångbanan på den norra sidan av gatan med en ny 

gångbana på den södra sidan av gatan. Körbanan får behålla sin bredd på 5,5 m. 

Ytterligare leds gångbanan  mot Högsbo om för att kringgå de nya husen i 

detaljplanen. 

Se Figur 11 för bild över alternativ 1. 

 

 

Figur 11. Bild över alternativ 1.  
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3.1.3 Alternativ 2 
I alternativ 2 flyttas gångbanan längs Sven Brolids väg över till andra sidan gatan 

och görs 2,0 meter bred. Körbanan får bredden 5,5 meter. Dessutom föreslås 

hastighetssäkrade övergångar i korsningen med Varholmsgatan samt längst 

söderut i planområdet, där gångbanan återgår till den nordöstra sidan av gatan. 

Detta för att skapa bättre tillgänglighet, framkomlighet och trafiksäkerhet för de 

gående i området. Se Figur 12 för bild över alternativ 2 tillsammans med 

planillustration. 

 

 

Figur 12. Alternativ 2 tillsammans med planillustration. 

 

4 Måluppfyllelse 

Alternativ 1 innebär något förbättrad tillgänglighet, framkomlighet samt 

förbättrad trafiksäkerhet för de gående i området eftersom gångbanan breddas och 

dagens problem med ojämn beläggning åtgärdas, samt reduceras bilarnas 

hastigheter med det nya farthindret. Emellertid kan det tänkas att behovet av att 

korsa Sven Brolids väg längre söderut på sträckan kommer att uppstå vilket kan 

bli ett problem ur trafiksäkerhetssynpunkt. Detta eftersom korsandet då kommer 

att ske okontrollerat. Däremot tillkommer gångytor på kvartersmark vilket 

kompenserar för den östra gångbanan.  

Den nya gångbanan  längs med Varholmsgatan ökar tillgängligheten till de nya 

husen inom planområdet. Gångbana på den norra sidan erhålles i direkt anslutning 

till bostadshus istället för dagens befintliga utmed körbanan. 

Sammanfattnings är alternativet i linje med projektmålet. 
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I alternativ 2, som är snarlikt alternativ 1, flyttas gångbanan över till den södra 

sidan av Sven Brolids väg. Tillgängligheten för de gående blir därmed bättre. 

Emellertid är det en stor trafiksäkerhetsrisk med de intilliggande 

parkeringsplatserna på kvartermark, vilka innebär backrörelser över gångbanan. 

Även detta alternativ är sammanfattningsvis i linje med projektmålet.  

Valt alternativ för trafikförslag är alternativ 1. 

 

5 Trafikförslag 

Den befintliga gångbanan längs Sven Brolids väg breddas på den östra sidan av 

gatan, samtidigt som körbanan smalnas av för biltrafiken. Dessutom föreslås en 

hastighetssäkrad upphöjd korsning med Varholmsgatan. I planområdets södra del, 

på Sven Brolids väg anläggs en vändplats med möjlighet till backvändning för 

sopbil.  

Ytterligare föreslås ett nytt slitlager på den befintliga gatan vid planområdet. Samt 

rekommenderas vegetationsröjning bland träden längs med Sven Brolids väg. 

Vegetationsröjning är emellertid något som Svenska kyrkan kommer att åtgärda. 

Samtliga granar kommer att fällas samt kommer nya träd/växter med lågt och tätt  

grenverk att planteras. Dessutom kommer belysningen och trädbeståndet att 

samordnas vid projekteringen så att inte träden skymmer belysningen. 

Enligt detaljplaneförslaget kommer det vid bostädernas entréer, på kvartersmark, 

att bildas små stensatta angöringstorg med möjlighet till bil- och cykelparkering. 

Vid förskolan kommer det dessutom att anläggas en vändslinga. 

På Varholmsgatan ersätts gångbanan på den norra sidan av gatan med en ny 

gångbana på den södra sidan av gatan. Körbanan får behålla sin bredd på 5,5 m. 

Ytterligare leds gångbanan  mot Högsbo om för att kringgå de nya husen i 

detaljplanen. 

Se Bilaga 5 för planritning över trafikförslaget tillsammans med planillustration. 

 

6 Konsekvenser av trafikförslag  

Nedan redovisas konsekvenserna av trafikförslaget. Först beskrivs de 

konsekvenser som påverkar samhället och människans beteende samt 

välbefinnande. Sen beskrivs de mer tekniska och praktiska konsekvenserna av 

förslaget. 

 

6.1 Samhällspåverkande faktorer 

6.1.1 Stadskaraktär 
Stadskaraktären kommer att påverkas i väldigt liten grad eftersom trafikförslaget 

följer befintlig utformning. De största förändringarna är den upphöjda korsningen 

samt utglesning av trädkronorna.  
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6.1.2 Trafiksystem  
Det föreslagna trafikförslaget gör att möjligheterna att nå större målpunkter ökar 

något, framförallt för gående då gångbanan längs med Sven Brolids väg breddas 

och gångbanan på södra sidan av Varholmsgatan tillkommer. 

Bebyggelsen och de nya verksamheterna inom det nya detaljplaneområdet kräver 

utökat antal parkeringsplatser vilket markexploatören ansvarar för. Vid bostäderna 

längs med Sven Brolids väg kommer små stensatta angöringstorg bildas med 

möjlighet till bil- och cykelparkering. Förskolans angöring kommer att ligga vid 

det första torget. Utformningen innebär att onödiga trafikrörelser mot kyrkogården 

och kapellet kan undvikas. 

Eventuell parkeringsreglering av Sven Brolids väg görs när problem uppstår. 

Gatan kommer att ingå i en utvidgad zon med parkering tillåten högst en timme i 

följd. 

 

6.1.3 Trafikdata 
Trafikförslaget i sig beräknas inte medföra några ökade trafikmängder.  

Det bedöms inte heller att den nya bebyggelsen kommer att påverka trafikflödet 

mer än i begränsad omfattning. Bilinnehavet bland studenter kan konstateras vara 

mycket lågt och istället beräknas det att andelen cyklister och gående kommer att 

öka. En viss ökning av biltrafikflödet, men även gång- och cykeltrafikflödet, 

förväntas emellertid ske orsakat av förskoleverksamheten. Detta förväntas främst 

under morgon och eftermiddagstid i samband med lämning och hämtning av barn. 

 

6.1.4 Tillgänglighet och framkomlighet 
Trafikförslaget kommer att innebära ökad tillgänglighet och framkomlighet för 

gående och funktionshindrade. Närheten till målpunkterna kommer att öka något 

och utformningen av gångbanan kommer att underlätta för funktionshindrade. 

Både på grund av ökad bredd och förbättrat ytskikt på gångbanan. 

Tillgängligheten och framkomligheten för cyklister kommer att vara oförändrad 

eftersom de även i fortsättningen kommer att vara hänvisade till blandtrafik, om 

än något mer begränsad på grund av det nya farthindret. 

Även för bilisterna kommer tillgängligheten och framkomligheten vara något mer 

begränsad på grund av farthindret, samt på grund av smalare körbana på Sven 

Brolids väg. Vändplatsen och tillgången till parkeringsplatser på kvartersmark 

kommer emellertid att god ge god tillgänglighet och framkomlighet. 

 

6.1.5 Trafiksäkerhet  
Trafikförslaget med de två nya farthindrena samt breddad gångbana kommer att 

innebära ökad trafiksäkerhet för gående och cyklister. De gående får en 

hastighetssäkrad korsning och cyklisterna får en säkrare gata att cykla på då 

farthindrena minskar bilarnas hastigheter. Emellertid bör den föreslagna 

parkeringen på kvartersmark, i anslutning till Sven Brolids väg, ses över då den 

innebär backrörelser över körbanan. 
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6.1.6 Trygghet 
Tryggheten förväntas öka på grund av sänkt hastighet för biltrafiken Dessutom 

kommer tryggheten att öka för äldre och funktionshindrade längs med den nya 

gångbanan då problemen med ojämn beläggning på grund av uppstickande 

trädrötter försvinner. Ytterligare vore det bra för tryggheten med glesarare 

vegetation och ökat ljusinsläpp. 

 

6.1.7 Miljö 
Eftersom biltrafikflödet beräknas öka något under morgon- och 

eftermiddagstimmarna bedöms det även att luftkvaliteten kommer att försämras 

något och bullret öka under dessa timmar. Dock har det ej gjorts några 

utredningar, utan endast bedömningar. 

 

6.2 Tekniska faktorer 

6.2.1 Geoteknik 
De geotekniska förhållandena har ej utretts. Detta är emellertid något som behöver 

göras, speciellt rörande marken vid gångbanan över berget, mot Högsbo. 

 

6.2.2 Kablar och ledningar samt belysning 
Se Bilaga 4 för ritning över befintliga kablar och ledningar.  

Belysningsstolpar längs både Varholmsgatan och Sven Brolids väg behöver 

flyttas på grund av trafikförslaget.  Längs med Sven Brolids väg flyttas 

belysningen till samma sida som gångbanan. Belysningen kommer bestå av 6 m 

höga stolpar med ett avstånd på 25-30 meter och placering mellan träden. 

Eventuellt behöver belysningskabeln bytas. 

 

6.2.3 Markfrågor 
Markfrågor har ej utretts i trafikförslaget. 

 

7 Kostnader 

Enligt kostnadsbedömningsformulär - redovisas i separata bilagor. Se Bilaga 1 

och Bilaga 2 för kostnadsbedömning respektive kostnadsformulär.  
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8 Bilagor 

Bilaga 1 Kostnadsbedömning 

Bilaga 2 Kostnadsbedömningsformulär  

Bilaga 3 Samrådslista och tidplan 

Bilaga 4 Ritning 285414-0101 – Befintliga ledningar och kablar  

Bilaga 5 Ritning 285414-0201 – Trafikförslag 

Bilaga 6 Ritning 285414-0202 – Ytor till grund för kostnadsbedömning 


