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1 Bakgrund och syfte 

I Tuve centrum planeras det för nya bostäder och ny förskola utmed 
Nolehultsvägen. Ny detaljplan ska därför tas fram för aktuella områden. Gator och 
gång- och cykelvägar i området ska samtidigt rustas upp för att skapa en trygg och 
säker miljö. Nolehultsvägens sektion ska minskas ner så att gatan upplevs mer 
stadslik och i korsningen Nolehultsvägen och Glöstorpsvägen ska ny 
cirkulationsplats anläggas. Befintlig gång- och cykelväg på östra sidan av 
Nolehultsvägen flyttas närmare vägen från den nya cirkulationen och norrut. 
Befintlig gång- och cykeltunnel i söder fylls igen och ersätts med övergångsställe 
i höjd med Tuve torg. I framtiden planeras en ny väglänk mellan Nolehultsvägen 
och Tuve kyrkväg, vilken ska tas hänsyn till i planen.  
 
Samtliga åtgärder som berör trafiksystemet utförs av Trafikkontoret. 
 
Syftet med följande utredning är att ta fram ett översiktligt skissförslag på en 
fungerande och säker trafiklösning, samt en tillhörande kostnadsbedömning. 
Nolehultsvägens möjlighet till en framtida koppling till Tuve kyrkväg ska också 
studeras. Hänsyn ska bland annat tas till planerade nya tomter utmed 
Nolehultsvägen.   

 

I trafikutredningen har ingått följande moment: 

o Utredning kring vald plats för ny förskola, med hänsyn till höjder 
och infarter. 

o Framtagning av lämpliga anslutningspunkter för infarter till 
framtida fastigheter. 

o Skissförslag på smalare gatusektion med plats för träd och gc-bana. 

o Förslag till lämplig placering av hållplatser. 

o Studie kring utrymmesbehov kring torget inklusive lämpliga lägen 
för gångpassager. 

o Utredning av cirkulationsplats i korsningen mellan Glöstorpsvägen 
och Nolehultsvägen. 

o Utredning av ny korsningsutformning i norra delen av 
Nolehultsvägen. 

o Studie kring framtida koppling mellan Nolehultsvägen och Tuve 
Kyrkväg. 

o Kontroll av körspår i av arkitekten framtagna planskisser för nya 
bostadsområden, samt angöring vid förskola.  

o Översiktlig kostnadsbedömning av Nolehultsvägen inklusive 
cirkulation i söder. 
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2 Förutsättningar 

 
Figur 1. Karta över området 

2.1 Visioner och mål  
Enligt planprogrammet för Tuve från 2008 är visionen bland annat följande:  
”Tuve kan bli en oas på Hisingen med närhet till city och Backaplan, 
Hisingsparken och Säves stora öppna landskap.” Målet med programmet är bland 
annat att förbättra stadsdelen genom fler bostäder och en funktionell inre struktur, 
samt att värna Tuves kvaliteter och undanröja dess brister. 

2.2 Stadskaraktär 
Nolehultsvägen är belägen i Tuve, och passerar Tuve Centrum. Nolehultsvägen 
avgränsas av Gunnestorpsvägen och Glöstorpsvägen i söder och Västra 
Tuvevägen i nordväst. På västra sidan om Nolehultsvägen ligger Tuve centrum 
med torg, parkeringar och bostäder, en bit ifrån vägen. På östra sidan angränsar ett 
naturområde med gång- och cykelbana och bostäder lite längre ifrån vägen. I norr 
ligger ett bostadsområde närmare Nolehultsvägen och påverkas mer av buller än 
övriga områden. Bostadsområdena är äldre med över hälften av husen byggda på 
1960-talet och övriga under 70- och 80-talet. Endast en liten andel är nyare 
bostäder. 
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Den gamla förskolan i nordväst ska rivas och ersättas med ny byggnad på östra 
sidan om Nolehultsvägen. 

I Tuve centrum ligger Tuve torg. Här finns mataffärer, vårdcentral, apotek, 
konditori mm. Här ligger även Glöstorpskyrkan.  

2.3 Trafiksystem 
Nolehultsvägen är en bred gata, med få passager, som upplevs som en barriär 
mellan Tuve centrum och omkringliggande bostadsområden. Hastigheten på 
Nolehultsvägen är begränsad till 50 km/h men pga den breda gatusektionen 
överskrids denna, vilket skapar en otrygghet vid passage över vägen.  

Kollektivtrafiken utmed Nolehultsvägen utgörs av stombuss mot Backaplan i 
söder samt linjetrafik mot Backa i öster. Gång- och cykelpassagen under 
Nolehultsvägen knyter ihop bostadsområdet på östra sidan om Nolehultsvägen 
med torget och bostadsområden på västra sidan. Utmed Nolehultsvägens västra 
sida från korsningen med Glöstorpsvägen och norrut, löper en gång- och 
cykelbana (fortsättningsvis även benämnd GC-bana) ca 260 m innan den viker av 
från Nolehultsvägen och fortsätter norrut genom ett grönområde. GC-banan 
fortsätter sedan vidare genom gång- och cykeltunnel under Nolehultsvägen i norr. 
På östra sidan löper en GC-bana utmed naturområdet en bit ifrån Nolehultsvägen. 

Torget trafikeras idag av både personbilar och tung trafik. På torget angör 
leveranser till handeln och till Kyrkan. Körytan består av en vändzon och 
fickparkering. Här finns också en större parkeringsplats i anslutning till torget. 

I norr svänger Nolehultsvägen nästan 90 grader åt väster. Vägen i kurvan går på 
bank med planskild GC-passage i tunnel. Sikten här är försämrad pga att vägen 
förhöjs kraftigt i kurvan.  

2.4 Trafikdata 
Gatorna i anslutning till hållplatsen, samt korsningen för tänkt cirkulation har 
följande trafikmängder: 

Trafik på NOLEHULTSVÄGEN  

Delsträcka ÅR 

ÅMVD - trafik MAXTIM-Trafik EM 

Bilar/dygn Bilar/timme 

Totalt
 

Tung % 
Mot 
C 

Från 
C 

Summa 

Glöstorpsvägen - 
Tuve Torg   

2011  2900      280 

Tuve Torg - 
Norumsgärde   

1991  3200      390 

Norumsgärde - 
Västra Tuvevägen   

2011  1200  330 28 60 60 120 
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Trafik på GLÖSTORPSVÄGEN  

Delsträcka ÅR 

ÅMVD - trafik MAXTIM-Trafik EM 

Bilar/dygn Bilar/timme 

Totalt
 

Tung % 
Mot 
C 

Från 
C Summa 

Nolehultsvägen - 
Arvesgärde   

2011  3800      550 

Arvesgärde - Västra 
Tuvevägen   

2011  2300      380 

Gunnestorpsvägen - 
Lilleskogsvägen   

2011  300      30 

 

2.5 Tillgänglighet och framkomlighet 
Tillgängligheten på torget är mindre bra pga de olika trafikslagen som samsas på 
ytan. Torget utgörs i stort sett av parkeringsfickor och vändplan med gångbana på 
utsidan. Handelns lastplats och en mindre parkering har sin utfart i början av 
torget. Trappan och rampen upp från gång-och cykeltunneln tar en stor del av 
torgytan i anspråk.  

Framkomligheten för fordon är bra då gatusektionen är bred och har få farthinder. 
Busshållplatsen består dock av ett busstopp med mittrefug vilket medför att 
trafiken förhindras att köra om bussen vid hållplatsen. Detta kan upplevas som 
sämre ur framkomlighetssynpunkt för fordonstrafiken. Detta höjer dock 
säkerheten för de oskyddade trafikanterna, såvida inte fordon kör om bussen på 
fel sida refugen vilket är förekommande vid denna typ av hållplatslösning. 

Markerade gång-, respektive gång- och cykelpassager förekommer endast i 
anslutning till korsningen mellan Glöstorpsvägen och Nolehultsvägen, samt längst 
upp i norr. Övriga passager däremellan är oreglerade, dvs utan vägmålning eller 
signal. 

2.6 Trafiksäkerhet 
Ur trafiksäkerhetssynpunkt är gång- och cykeltunneln i söder respektive i norr bra. 
Övriga gångpassager är antingen reglerade med målning eller oreglerade. Inga 
trafikljus förekommer då hastigheten är begränsad till 50 km/h. Hastigheten 
överskrids dock. Gatusektionen är inte hastighetssäkrad till 50 km/h norr om 
hållplatsen Tuve centrum. Sikten i kurvan i norr är dålig men fungerar vid 50 
km/h Vid högre hastighet är dock siktsträckan otillräcklig. 

2.7 Trygghet 
Ingen speciell studie har genomförts. Gång- och cykeltunnlar kan dock upplevas 
som otrygga. 

2.8 Miljö 
Halten av luftföroreningar bedöms som låga då gaturummet är väl ventilerat. Inga 
mätningar har dock utförts. 
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2.9 Geoteknik 
Någon geoteknisk undersökning har inte genomförts i denna utredning. 

2.10 Kablar och ledningar 
Ledningslägen har inte kontrollerats. 

2.11 Markfrågor 
Nolehultsvägen och Torget ligger på kommunal mark. Marken som ska bebyggas 
med bostäder i norr har anvisats till Bostadsbolaget och 
marken i söder, på östra sidan om Nolehultsvägen, har anvisats till Riksbyggen. 
Marken där ny förskola ska byggas är Lokalförvaltningens område. På torget 
planeras för ev. utbyggnad av centrumfastigheten. Denna förvaltas av 
Göteborgslokaler. 
Cirkulationsplatsen och delar av GC-banan inkräktar på icke kommunal mark 
både på östra och västra sidan. 

3 Beskrivning och analys av alternativ 

3.1 Cirkulation  
Tre olika storlekar på cirkulation har studerats i söder; 25, 28, och 36 m. Då 
stombusslinjen med boggiebussar går utmed Nolehultsvägen krävs det stora radier 
eller breda körfält genom cirkulationen. Detta för att få en bekväm körning med 
en hastighet på åtminstone 15-20 km/h genom cirkulationen. En cirkulation på 25 
eller 28 m kräver körfält på 7 m, vilket resulterar i relativt liten mittrondell och 
stora asfaltytor. För att få en cirkulation med större grönyta valdes därför den 
största cirkulationen på 36 m och med 6 m brett körfält.  

3.2 Torget 
Torget har endast studerats med avseende på vilka ytor som olika fordonsslag tar i 
anspråk vid lastning och in- och utfart till torget. Utformningen i skissförslaget 
redovisar vilka ytor som måste vara fria från hinder och disponibla för exempelvis 
varutransporter och räddningstjänst e. dyl. Två förslag har tagits fram. Hänsyn har 
tagits till ev. utbyggnad av centrumbyggnaden.  

3.3 Nolehultsvägen 
Endast en av trafikkontoret förvald gatusektion inklusive GC-banor har studerats. 
Placering av hållplats och gångpassager har valts med hänsyn till ny 
cirkulationsplats, samt in- och utfart till torget och bostadsområden. Mer 
detaljerad beskrivning av skissförslaget redovisas i följande kapitel. 

Nolehultsvägens sträckning i plan och profil, har utretts översiktligt. I norr har det 
studerats om det är möjligt att sänka hela profilen och låta GC-banan passera i 
plan. Vägens horisontalradie har också studerats med hänsyn till sikt, hastighet, 
och närhet till befintliga bostäder. Pga dagens bullersituation utmed befintliga 
bostäder i norr kan dock inga större åtgärder utföras på Nolehultsvägen utan att 
åtgärder för husen måste vidtas. Att sänka profilen innebär dessutom att en lång 
sträcka utmed Nolehultsvägen påverkas. En avstängning av Nolehultsvägen skulle 
med krävas vilket medför konsekvenser för trafiken, som då måste köra via Volvo 
Tuve. Detta medför att Nolehultsvägen tillsvidare får ligga kvar i befintligt läge 
och ingen justering i plan eller profil görs i nuläget. 
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Sikten i kurvan antas bli godtagbar när Nolehultsvägen hastighetssäkrats till 
50km/h förutsatt att yta enligt figur 2, hålls fri från exempelvis byggnader och 
växtlighet. 

 
Figur 2. Fri sikt i kurva. 

3.4 Nya bostadsområden 
In- och utfart till nytt bostadsområde öster om Nolehultsvägen sker huvudsakligen 
från Glöstorpsvägen. En separerad in- och utfart till den norra delen av 
bostadsområdet sker dock via Nolehultsvägen med passage över GC-banan.  

Nytt bostadsområde på västra sidan om Nolehultsvägen, norr om Tuve centrum, 
har fått en infart till bostadsområdet, respektive en infart till parkering via 
Nolehultsvägen. 

3.5 Förskola  
In- och utfarter till föreslagen placering av förskola och nya bostadsområden har 
studerats.  Två alternativ till in- och utfart till förskolan skisserades. Alternativet 
med ny in och utfart direkt på Nolehultsvägen valdes. Utfart via anslutningsväg i 
ny trevägskorsning i norra delen av Nolehultsvägen valdes bort pga svårighet till 
angöring utmed förskolan. 

Körspår har studerats för räddningstjänst och renhållningsfordon och dessa inryms 
inom området. 

3.6 Framtida förbindelse mot Tuve Kyrkväg 
Två olika förslag till förbindelse mellan Nolehultsvägen och Tuve Kyrkväg har 
tagits fram men endast studerats mycket översiktligt. Kommunen har valt att 
avvakta med en förbindelse mellan Nolehultsvägen och Tuve Kyrkväg tills vidare. 
Alternativen redovisas i bilagda skisser. 

Tre alternativ till korsningsutformning i norr utreddes i samband med ny 
förbindelse norrut. En trevägskorsning där Nolehultsvägen fortsätter rakt fram 
mot Tuve Kyrkväg och vägen västerifrån ansluts i en T-korsning studerades bl. a. 
I skissförslaget har dock Nolehultsvägens befintliga läge i kurvan bibehållits och 
framtida väg ansluts i denna. Då vägen mot Tuve Kyrkväg är skjuten på framtiden 
har inte denna trevägskorsning studerats vidare och ingår endast som framtida i 
skissförslaget och således inte i kostnadsbedömningen.  
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4 Skissförslag 

Förslaget är översiktligt och utgör endast ett underlag för framtagande av 
detaljplan och redovisas i Skissförslag daterat 2012-12-07. 

4.1 Cirkulationsplats 
I korsningen mellan Glöstorpsvägen och Nolehultsvägen har en cirkulation med 
ytterradien 18 m valts. Denna cirkulation är dimensionerad för boggiebuss med en 
hastighet av 15-20 km/h. Se figur 3. Övrig tung trafik kan passera i 10-15 km/h 
utan att behöva svepa över rondellbrättet. 

Cirkulationen får 3 gång- och cykelpassager. Via cirkulationen, över gräsytan och 
en bit in på korsande ny GC-bana kommer räddningsfordon tillåtas köra. Gräsytan 
beläggs med gräsarmering och GC-banan förstärks. 

 

 
Figur 3. Föreslagen cirkulation 

Glöstorpsvägen som korsar Nolehultsvägen där ny cirkulation är tänkt att ligga, är 
backig och lutar ner mot korsningen, se figur 4. På västra sidan kan 
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Glöstorpsvägens profil bibehålls i stort sett medan vägen på östra sidan måste 
sänkas något för att kunna ansluta mot cirkulationen. 

 

 
Figur 4. Foto över Glöstorpsvägens anslutning mot Nolehultsvägen. 

4.2 Torget. 
När GC-tunneln fylls igen frigörs mer yta på torget. Önskemålet från kommunen 
är att forma ett torg med enkelriktad smal körbana med angöring, utmed 
kringliggande fastigheter och med fri torgyta i mitten. Torget är i förslaget 
uppmarkerat med två olika ytor. En torgyta som kan möbleras och en trafikerad 
del där inga hinder får förekomma, se figur 5. I utredningen har inte ingått att 
gestalta torget. Övriga utformningskriterier som behövs tas hänsyn till kan dock 
utläsas i bilaga 1.  

Önskemål från kommunen har också varit att skapa en bredare passage över 
Nolehultsvägen som knyter samman torget i väster med bostadskvarteret i öster. 
Denna lösning är dock inte möjlig så länge det tillåts att större fordon trafikerar 
ytan runt torget. Vid in- och utfart till torget sveper fordonen över hela den 
aktuella ytan, vilket innebär att det saknas plats för refuger. Att förutom att höja 
upp hela ytan även belägga ytan med avvikande material, för att tydliggöra att det 
är en del av torget, är möjligt men inte tillräckligt trafiksäkert. Nolehultsvägen är 
en väl trafikerad genomfartsled med stombusslinje och således ej lämplig för så 
kallad ”Shared space”. Gång- och cykelpassagerna förläggs istället en på vardera 
sidan om torget där utrymme för refug finns och passagen kan göras mer 
trafiksäker. Den södra av dessa två passager hamnar strax norr om hållplatsen.  

Ett alternativ till utformningen i skissförslaget kan vara att anlägga en vändslinga 
på torget, ungefär på samma sätt som idag och låta övrig yta vara torgyta som 
lättare kan förbindas med bostadsområdet på östra sidan, se figur 5. 
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Figur 5. Alternativa ytor för trafik över torget. 

4.3 Nolehultsvägen 
Nolehultsvägens smalare sektion är tänkt skapa en stadslik miljö där upplevelsen 
av barriär minimeras. Samtidigt bör hastigheten minska och trafiksäkerheten 
därmed öka. Kapaciteten utmed Nolehultsvägen beräknas bibehållas. Norr om 
Glöstorpsvägen, från ny cirkulation och fram till framtida ny trevägskorsning i 
norr, anläggs en välvd, 2m bred, mittrefug belagd med smågatsten. Detta för att 
hastighetssäkra Nolehultsvägen till 50 km/h. Mittrefugen görs dock överkörbar för 
räddningstjänsten för att inte försämra utryckningsfordonens framkomlighet. 
Mittrefugen anpassas till gång- och cykelpassager utmed sträckan, samt utfarter 
genom att exempelvis smågatstenen sänks till gatunivå och blir helt överkörbar, se 
figur 6 och 7. 

Figur 6. Föreslagen sektion Nolehultsvägen. 

 
Figur 7. Nolehultsvägen skissförslag. 
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Längs med Nolehultsvägen skapas en allé med nya och befintliga träd mellan 
körbana och GC-bana. Endast gångbanan i norr ligger intill körbanan utan 
separering. På västra sidan kan befintliga träd bibehållas men på östra sidan måste 
träden tas ned och ersättas med nya pga att de står för långt från Nolehultsvägen.  

Före gång- respektive gång- och cykelpassagerna på var sida om torget anläggs 
flacka ramper för att dämpa hastigheten förbi torget. Antingen höjs hela ytan 
något eller så höjs enbart passagerna. Övriga passager utmed Nolehultsvägen 
hastighetssäkras med exempelvis flacka ramper och upphöjda passager. I samband 
med byggnation av ny cirkulationsplats anordnas nya passager i anslutning till 
denna över Glöstorpsvägen och över Nolehultsvägen. Ett alternativ till flacka 
ramper är att anlägga busskuddar på de ställen passagerna sker på raksträcka. 
Detta minimerar olägenheten för busstrafiken. Passagerna blir dock inte upphöjda 
som vid ramper. 

4.4 Förskola 
Trafikförslaget har anpassats till föreslaget läge av förskola. In- och utfart sker via 
Nolehultsvägen. Gatan inne på förskolans område försörjer parkering, angöring 
för personbilar och varutransporter. Gatan får enkelriktade in- och utfarter, se 
figur 8. Pga höjdskillnaden mellan Nolehultsvägen och omgivande mark måste 
nivåerna justeras upp för att få en godtagbar lutning på förskolans in- och utfarter, 
samt mellanliggande uppställningsplats. Närmare studie av hur marken ska 
justeras kring förskola respektive tillhörande gata har dock ej ingått i denna 
utredning. Övriga utformningskriterier som dock behövs tas hänsyn till kan 
utläsas i bilaga 1. 

 
Figur 8. In- och utfart till förskola via Nolehultsvögen. 
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Figur 9. Foto över höjdskillnad där förskolan ska ligga. 

4.5 Gång- och cykel 
På var sida utmed Nolehultsvägen löper det idag gång- och cykelbanor separerade 
med grönyta med träd mot körbanan. Den östra flyttas närmare Nolehultsvägen 
och det befintliga läget längre österut tas bort till förmån för bostadsområdet i 
söder och förskolan i norr. Där emellan görs den gamla GC-banan om till grönyta. 
Den nya GC-banan kommer att hamna i befintlig slänt, vilket innebär att befintlig 
mark behöver fyllas upp för att GC-banan ska ligga i samma nivå som 
Nolehultsvägen, se figur 10. 

 
Figur 10. Foto slänt utmed Nolehultsvägen. 

Den befintliga GC-banan på västra sidan, som viker av från Nolehultsvägen strax 
efter torget, förlängs med gångbana intill körbanan, fram till nytt bostadsområde 
och en bit vidare norrut. Här förekommer berg utmed Nolehultsvägen och det 
enda som inryms här är smalare gångbana på 1,75 m. Där den västra cykelbanan 
viker av anläggs en passage över till östra sidan. 
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Den östra GC-banan korsar det nya bostadsområdets in- och utfart till parkering 
och garage, samt förskolans in- och utfart, innan den ansluter mot befintlig GC-
bana i norr. Om anslutningen, från ny länk mot Tuve Kyrkväg i norr, byggs i 
framtiden dras GC-banan om något för att passera trevägskorsningen via refug på 
anslutande väg. Den västra befintliga GC-banan korsar torgytan, samt infart till 
lastzon och parkering utmed torgets fastighet, innan den viker av västerut och går 
vidare genom grönområdet. Den nya gångbanan korsar infarten till 
bostadsområdet i väster och går sedan vidare ner mot tunneln under 
Nolehultsvägen.  

Ny GC-bana blir 4 m bred och kan markeras upp som separerad med måtten 
Gångbana: 1,7 m. och Cykelbana: 2,3 m. 

Utmed sträckan anläggs 5 passager, (3 GC-passager och 2 gångpassager), över 
Nolehultsvägen, från cirkulationen i söder till framtida anslutning i norr. 

Den befintliga gång- och cykeltunneln mellan bostadsområdet i öster och centrum 
i väster fylls igen och ersätts med gångpassager i plan.  

4.6 Busshållplatser 
Busshållplatsen i skissförslaget ligger i nästan samma läge som tidigare men 
något närmare korsningen med Glöstorpsvägen. Passager föreslås anläggas både 
före och efter hållplatsen. Placeringen av hållplatserna är dock beroende av vilken 
utformning torget slutligen får. Eventuellt kan hållplatserna ligga kvar i 
ursprungligt läge. 

Utformningen kommer även fortsättningsvis vara busstopp med mittrefug. Även 
här kommer mittrefugen vara överkörbar så att räddningsfordon inte hindras av 
buss inne på hållplats. 

4.7 Nya bostadsområden 
Gatunätet inom bostadsområdena måste vara anpassat för den trafik som är tänkt 
att röra sig i området. Hänsyn måste tas till gång- och cykeltrafik, servicefordon, 
räddningsfordon, samt till övriga motorfordon som beräknas använda 
gatusystemet. 

Nya bostadsområden har dock endast, utifrån av arkitekten skissade förslag, 
studerats med avseende på framkomlighet för att säkerställa åtkomst till området 
för räddningstjänst och renhållningsfordon. Även ytorna inne i bostadsområdena 
har endast studerats med avseende på detta.  

Övriga parametrar som också ska tas hänsyn till vid utformning av gator inne i 
bostadsområdena kan studeras i bilaga 1, Utformningskriterier.  

Separerad in- och utfart till nytt bostadsområde på östra sidan, från 
Nolehultsvägen och över ny GC-bana görs enkelriktad för infart i södra änden och 
dubbelriktad in- och utfart i den norra. Planerade parkeringsplatser dras in minst 1 
m för att ge utrymme för en skyddsremsa mellan parkering och GC-bana. Denna 
infart försörjer garaget i nordväst samt angöringen till soputrymme och ska 
dimensioneras för renhållningsfordon samt räddningstjänst. Uppställningsyta för 
räddningstjänst inom lämpligt avstånd till byggnad ska finnas. Ytan kan även 
nyttjas av färdtjänst och flyttbilar. Se figur 11. 



2012-12-13 Trafikutredning Nolehultsvägen 
Dnr: 
933/10 

17 

 
Figur 11. In- och utfart till nytt bostadsområde på östra sidan om Nolehultsvägen.. 

Angöring för renhållningsfordon på Glöstorpsvägen förläggs ca 15 m innan 
cirkulationen. Denna yta kan även nyttjas till av- och påstigning för färdtjänsten. 
Dock krävs tydlig reglering av ytan för detta ändamål. Infart till nytt 
bostadsområde sker i anslutning till denna angöring. Infarten ska anpassas till 
räddningstjänstens fordon. Framkomligheten för större flyttbilar beräknas bli 
begränsad. Se figur 12. 

 
Figur 12. Angöring för renhållningsfordon och färdtjänst, samt infart till nytt bostadsområdet. 

Infart till bostadsområdet längre ned på Glöstorpsvägen går via befintlig 
bostadsgata. Längst in anläggs en vändplats där nedfart till garage, samt uppfart i 
form av ramp mot bostadsområdet ansluter, se figur 13. Vändplanen ska utformas 
med minsta radie 18m med utrymme för svepande överhäng runt om, så att 
renhållningsfordon, räddningstjänst och ev. flyttbil kan ta sig runt. Större fordon 
kan behöva backvända med flera rörelser för att ta sig runt. Framkomligheten för 
större flyttbilar beräknas dock bli begränsad även här. 
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Figur 13. Infart, med vändplan, via befintlig bostadsgata.  

Inne i bostadsområdet ska det finnas utrymme för räddningstjänsten och 
färdtjänsten att ta sig fram, samt uppställningsytor på lämpligt avstånd till 
respektive byggnad. På området ska det också finnas ytor för backvändning av 
räddningstjänstens stegbil, alternativt möjlighet att backa ut från området. 
Utrymme för större flyttbilar kommer dock bli begränsad. 

Bostadsområdet i nordväst har endast studerats med avseende på in- och utfart för 
räddningstjänst och renhållningsfordon, se figur 14. Även ytan inom 
bostadsområdet ska dock göras tillgängligt för räddningsfordon och 
renhållningsfordon. Planerad parkering med infart i norr är dimensionerad för 
personbilar. Parkeringsytorna har setts över med avseende på körspår och 
utrymme och lagts in i skissförslaget. Placeringen påverkar befintlig gångbana 
som måste justeras något mot norr, utmed släntfot, se figur 14.  

 
Figur 14. Infart till nytt bostadsområde i väster, resp. infart till parkering i norr. 

4.8 Framtida anslutning 
Ett förslag på anslutning av framtida förbindelse mot Tuve Kyrkväg har tagits 
fram.  Vägen ansluter mot Nolehultsvägen genom en trevägskorsning, se figur 15. 
Anslutningsvägen kommer att gå på bank då det är brant slänt ner mot befintlig 
GC-bana idag. När anslutningen byggs flyttas GC-banan mot Nolehultsvägen och 
korsar via refug. Sikten i kurvan där tänkt väg ska ansluta är mindre god men med 
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hastighetssäkring till 50 km/h samt siktröjning av buskage, kan sikten bli god. 
Denna väg är tänkt att fortsätta fram till Tuve Kyrkväg i norr. Tre olika 
vägdragningar har studerats mycket översiktligt, se bifogade skisser: 
Anslutningsväg-Förslag 1, Anslutningsväg-Förslag 1+2 samt Anslutningsväg-
Förslag 2, daterade 2010-12-09. Dessa redovisas ej i skissförslaget. 

 
Figur 15. Framtida trevägskorsning. 

5 Konsekvenser av trafikförslag 

5.1 Markfrågor 
Vid byggnation av ny cirkulationsplats, samt ny gångbana, resp. GC-bana utmed 
Nolehultsvägen, påverkas bla fastighet 10:149 och 10:148 på västra sidan om 
Nolehultsvägen. På östra sidan påverkas bla fastighet 10:5, 10:107, samt 9:174. 
Övrigt markintrång sker på kommunens mark. 

5.2 Trafiksystem 
Profiljustering av Glöstorpsvägen blir nödvändig i och med nybyggnation av 
cirkulation i korsningen med Nolehultsvägen. Profilen behöver sänkas något för 
att minimera lutningen ner mot korsningen. Detta påverkar trafiken utmed 
Glöstorpsvägen. Eventuellt behöver man öppna upp avstängningen i öster på 
Glöstorpsvägen för att förbättra framkomligheten under arbetet med cirkulationen. 

5.3 Framkomlighet och tillgänglighet 
Framkomligheten bedöms bli förbättrad för gående som kommer kunna korsa 
Nolehultsvägen på ett flertal platser, alla i plan. 

Framkomligheten på torget förbättras genom att tunneln fylls igen. Den blir dock 
inte helt bra pga blandtrafiken. 

Framkomligheten för trafiken utmed Nolehultsvägen och då särskilt för bussar 
och räddningstjänst kan ses som något försämrad pga cirkulationen. Mittrefugen 
kan ses om något begränsande för utryckningsfordon. Ramper vid passager kan 
också ses som försämring. 

Framkomligheten för cyklister på östra sidan är något försämrad då GC-banan 
måste passera ett flertal utfarter.  

Busshållplatserna kan komma att hamna lite längre från torget än idag, beroende 
på hur torget utformas. 

Kapacitetsberäkningar har inte genomförts. 



2012-12-13 Trafikutredning Nolehultsvägen 
Dnr: 
933/10 

20 

5.4 Trafiksäkerhet  
Trafiksäkerheten höjs då Nolehultsvägen får smalare sektion och hastighetssäkras 
till 50 km/h med hjälp av cirkulation, mittrefug och farthinder.   

GC-trafiken måste korsa Nolehultsvägen i plan i söder, samt flera utfarter utmed 
GC-banan vilket påverkar trafiksäkerheten negativt. 

Fler anordnade passager över Nolehultsvägen ökar trafiksäkerheten för gående 
och cyklister.  

Trafiksäkerheten på torget har inte förbättrats. Utfarter och lastzoner kvarstår. 

5.5 Miljö 
Förslaget innebär inte vare sig positiva eller negativa konsekvenser för miljön. 
Bullerutredning har ej ingått i detta uppdrag. Bullerutredningar för Detaljplan för 
bostäder och förskola i Tuve centrum finns att tillgå på Göteborgs Stads hemsida: 
www.goteborg.se/planochbyggprojekt 

5.6 Barn 
Någon barnkonsekvensanalys eller beskrivning av andra sociala konsekvenser har 
inte genomförts. 

5.7 Geoteknik 
Föreslagen framtida förbindelse från Nolehultsvägen till Tuve Kyrkväg går i 
utkanten av ett skredsområde. Geoteknisk undersökning har inte ingått då 
förslaget är skjutet på framtiden. Geotekniskt PM för Detaljplan för bostäder och 
förskola i Tuve centrum finns att tillgå på Göteborgs Stads hemsida: 
www.goteborg.se/planochbyggprojekt 

5.8 VA, kablar och ledningar samt belysning 
Utredning kring dagvattenhantering, el och belysning utmed Nolehultsvägen samt 
befintlig GC-bana har ej ingått i detta uppdrag. Förslag till princip för 
dagvattenhantering finns att tillgå i planen för Tuve Centrum på Göteborgs Stads 
hemsida: www.goteborg.se/planochbyggprojekt 
 

6 Kostnadsbedömning 

En kostnadsbedömning av skissförslaget för Nolehultsvägen i Tuve har tagits 
fram. Då förslaget har en relativt låg detaljeringsnivå blir kostnadsbedömningen 
grov och därför har posten oförutsett satts till 25 %. Total kostnad uppskattas till 
omkring 14 miljoner kronor. I denna summa ingår uppskattad kostnad för 
tillfälliga avstängningar under arbetet, se Tabell 1 nedan. 
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Tabell 1. Kostnadsbedömning av trafikförslag Nolehultsvägen 

 

Nedan följer ett antal kommentarer till kostnadsbedömningen. Av figur 16 
framgår vilka ytor som behandlats i kostnadsbedömningen. 

Figur 16. Ytor som ingår i kostnadsbedömning. 
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6.1 Busshållplatser 
Då de befintliga hållplatslägena längs Nolehultsvägen (Tuve Centrum) är relativt 
nybyggda bör den nya vägen i möjligaste mån anpassas till dessa. I skissförslaget 
är de dock flyttade 20 m söderut. Placeringen av hållplatserna beror av 
utformningen på torget. Möbleringen på hållplatserna beräknas dock kunna 
återanvändas om hållplatserna behöver flyttas. Kantstöd och betongplattor 
behöver ev. tas bort och ersättas om perrongerna hamnar i nytt läge. Hållplatserna 
ingår ej i bedömningen pga denna osäkerhet. 

6.2 Torgyta 
Då utformning av torgytan utförs av annan konsult ingår den ej i 
kostnadsbedömningen. 

6.3 Belysning 
En utredning gällande belysning av Nolehultsvägen och den nya GC-banan har ej 
ingått i uppdraget. I kostnadsbedömningen ingår endast rivning samt ny belysning 
generellt både utmed Nolehultsvägen och utmed GC-banan. 

6.4 Träd 
Ett antal träd behöver fällas både vid ny cirkulation, samt utmed Nolehultsvägens 
östra sida. I kostnadsbedömningen har antalet nya träd uppskattas mycket 
översiktligt både i grönytor och utmed Nolehultsvägen. 

6.5 Dagvatten 
Hantering av dagvatten har ej ingått i denna utredning.  

6.6 Geoteknik 
Hänsyn har ej tagits till geotekniska förhållanden.  

6.7 Markintrång 
Kostnaden för markintrång redovisas ej i kostnadsbedömningen. 

7 Tider 

Ej relevant i detta skede. 

8 Bilagor 

- Bilaga 1 Utformningskriterier för kvartersmark. 

- Nolehultsvägen Skissförslag, daterat 2012-12-13 

- Skisser över alternativa anslutningsvägar norrut.  
Anslutningsväg-Förslag 1, Anslutningsväg-Förslag 1+2 samt 
Anslutningsväg-Förslag 2, daterade 2010-12-09 

 










