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Sammanfattning
Trafikverket avser bygga ut E6.20 Hisingsleden 
mellan Vädermotet och Björlandavägen i Göte-
borgs Stad till fyrfältsväg. Trafikverket avser 
även att bygga en ny väglänk mellan Väg 155 och 
Hisingsleden kallad Halvors länk. Detta görs 
inom projektet E6.20 Hisingsleden, södra delen 
inkl. Halvors länk. Den vägplan som behandlas i 
denna planbeskrivning ingår som en av två väg-
planer i projekt E6.20 Hisingsleden, södra delen 
inkl. Halvors länk. 

Bakgrund
Hisingsleden byggdes under 1970-talet av Göte-
borgs kommun med målet att den på sikt skulle 
utgöra en del av ringleden kring Göteborg. 1991 
övertogs Hisingsleden av dåvarande Vägverket 
i samband med en allmän översyn av gränserna 
mellan kommunal och statlig väghållning. Idag 
ingår Hisingsleden som en del av E6.20, en halv-
cirkelformad förbifart väster om centrala Göte-
borg. E6.20 ansluter till E6 vid Åbromotet i söder 
och till Agnesbergsmotet på E45 i norr.

Hisingsleden är tillsammans med bland annat 
E6 och Lundbyleden en del av det övergripande 
statliga vägnätet på Hisingen i Göteborg. På väs-
tra Hisingen finns flera betydande målpunkter 
för godstrafik såsom Göteborgs Hamn och där-
till knuten logistikverksamhet, Volvos person-
bilsfabrik, Volvos lastbilsfabrik och raffinaderier. 
Mängden tung trafik i det övergripande vägnä-
tet är därför stor. På västra Hisingen finns även 
omfattande bostadsbebyggelse och stora förnyel-
seområden för såväl bostäder som verksamheter.

I dagsläget finns tidvis stora problem med köbild-
ning i det övergripande vägnätet på Hisingen, 
främst på E6 och Lundbyleden men även i viss 
mån på Hisingsleden. Både E6 och Lundbyleden 
går genom centrala Göteborg vilket medför att 
dess trafik kraftigt bidrar till bullerstörning och 
försämring av luftkvaliteten. Ett av huvudsyf-
tena med att bygga ut Hisingsleden  till en mer 
attraktiv transportled är att avlasta just E6 och 
Lunbyleden, framförallt vad gäller den tunga 
godstrafiken.

Utbyggnaden av Hisingsleden syftar även till att 
öka trafiksäkerheten på den aktuella sträckan 
som idag saknar mötesseparering och där kors-
ningarna är signalreglerade i plan. Hisingsleden 
är idag relativt olycksdrabbad och statistiken 
visar att det är korsningsolyckor och upphin-
nandeolyckor vid korsningspunkter som är mest 
framträdande. 

Förutsättningar
Väg E6.20 är på delen Vädermotet–Björlanda-
vägen utbyggd under 1970-talet och är i princip 
tvåfältig med en bredd på 11-12 meter. Längst i 
söder mellan Vädermotet och Assar Gabriels-
sons väg byggdes vägen under senare delen av 
1990-talet om till två norrgående och ett söder-
gående körfält. Samtidigt byggdes en separat 
gång- och cykelväg på sträckan. Utefter sträckan 
Värdermotet-Björlandavägen ansluter Assar 
Gabrielssons väg och Gustaf Larsons väg. Dessa 
korsningar är signalreglerade liksom korsningen 
med Björlandavägen (väg 565). Ett par service-
vägar till el-, tele- och VA-anläggningar före-
kommer också. 

Tillåten hastighet på sträckan varierar idag mel-
lan 60, 70 och 80 km/h. På sträckan norr om 
Assar Gabrielssons väg övervakas trafikanternas 
hastighet med automatiska trafiksäkerhetska-
meror, ATK.

Föreslagna åtgärder
Hisingsleden utformas som en fyrfältig väg med 
en bredd på 17,6 meter. Vägen dimensioneras 
för en tillåten hastighet av 80 km/h. Inom den 
del som omfattas av den aktuella vägplanen ska 
dagens signalskorsningar vid Assar Gabrielssons 
väg och Björlandavägen ersättas av planskilda 
trafikplatser. Mitt på sträckan byggs även en ny 
trafikplats som ska ansluta till nytt logistikcen-
trum vid Hisingsleden. Befintlig plankorsning 
med Gustaf Larsons väg stängs för all fordons-
trafik utom kollektivtrafik som ska höger ut 
från Gustaf Larsons väg och vidare söderut på 
Hisingsleden. 

Sträckan förses med räcken förbi områden där 
minimering av intrång är viktigt för att skydda 
värdefulla miljöer. Vidare har vägen räcken där 
det på grund av bankhöjd, korsande trummor 
och broar krävs av trafiksäkerhetsskäl. Vägen 
förses med faunastängsel längs hela sträckan. 
På sträckor där det ur risksynpunkt är aktuellt 
att hindra tung trafik från avåkning förses vägen 
med högkapacitetsräcke.

Genomgående följer Hisingsledens utbyggnad 
befintlig plan- och profilstandard. Breddning 
av vägen sker på olika sidor med hänsyn till 
rådande förutsättningar.

Trafikverket avser att bygga ny gång- och cykel-
väg längs Hisingsleden från Assar Gabrielssons 
väg till Björlandavägen. Dessutom breddas och 
förbättras standarden på befintlig gång- och 
cykelväg mellan Vädermotet och Assar Gabriels-
sons väg.
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Samlad bedömning
I korthet bedöms vägförslaget ge följande effek-
ter och konsekvenser:

• Förbättringar för fotgängare och cyklister 
när det gäller trafiksäkerhet, framkomlighet 
samt högre standard på befintlig gång- och 
cykelväg.

• I Volvomotet får gång- och cykeltrafikanter 
något längre resväg än i dagens korsning. 
Däremot blir framkomligheten bättre för 
dessa trafikslag då korsning i signalreglering 
delvis ersätts med korsning planskilt.

• Trafikanter ges med vägförslaget en betyd-
lig förbättring när det gäller trafiksäkerhet 
och framkomlighet.

• Planskildhet i korsningarna bidrar till en 
kraftig kapacitetsökning.

• Ökad attraktivitet för tung trafik att 
använda Hisingsleden medför att denna 
trafik flyttas från E6 och Lundbyleden till 
Hisingsleden.

• Vissa lokala fordonstrafikanter får längre 
körsträcka än de har i dagens vägnät. Gäller 
främst den trafik som idag använder Gustaf 
Larsons väg för utfart på Hisingsleden.

• Konsekvenser av olyckor med farligt gods 
minskar till följd av vägnära åtgärder vid 
verksamheter, platser där människor vistas 
ofta och vattendrag.

• Marginella ingrepp i fornlämningsmiljöer. 

• Intrång i värdefulla naturmiljöer i och 
kring Kålseredsbäcken/Osbäcken och vid 
Björlandavägen. 

• Vägförslaget innebär en ökad barriäreffekt 
som delvis mildras genom de passager för 
människor och djur som föreslås.

• Mindre risk för föroreningsspridning till 
Kålseredsbäcken/Osbäcken genom att 
avvattningssystemet utformas för att för-
dröja dagvattnet.

Finansiering
Projekt E6.20 Hisingsleden, södra delen inkl. 
Halvors länk, i vilken den aktuella vägplanen är 
en del, ingår i Nationell plan för transportsyste-
met 2018-2029.

Anläggningskostnaden för de åtgärder som ingår 
i den aktuella vägplanen bedöms till cirka 530 
miljoner kronor. 

Trafikplatsen Kålseredsmotet medfinansieras av 
Göteborg Stad. Staden bidrar med cirka 45 mil-
joner kronor.

0 1 000500 Meter

±

0 1 000500 Meter

±

0 1 000500 Meter

±

Översiktskarta över vägförslaget.
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1 Beskrivning av projektet
Trafikverket avser bygga ut E6.20 Hisingsleden 
mellan Vädermotet och Björlandavägen i Göte-
borgs Stad till fyrfältsväg. Trafikverket avser 
även att bygga en ny väglänk mellan Väg 155 och 
Hisingsleden kallad Halvors länk. Detta görs 
inom projektet E6.20 Hisingsleden, södra delen 
inkl. Halvors länk.

Den vägplan som behandlas i denna planbe-
skrivning ingår som en av två vägplaner i projekt 
E6.20 Hisingsleden, södra delen inkl. Halvors 
länk. Uppdelningen mellan de två vägplanerna 
och dess avgränsningar beskrivs närmare i 
avsnitt 1.6.

1.1 Bakgrund och syfte
Hisingsleden byggdes under 1970-talet av Göte-
borgs kommun med målet att den på sikt skulle 
utgöra en del av ringleden kring Göteborg. 1991 
övertogs Hisingsleden av dåvarande Vägverket 
i samband med en allmän översyn av gränserna 
mellan kommunal och statlig väghållning. Idag 
ingår Hisingsleden som en del av E6.20, en halv-
cirkelformad förbifart väster om centrala Göte-
borg. E6.20 ansluter till E6 vid Åbromotet i söder 
och  till Agnesbergsmotet på E45 i norr.

Hisingsleden är tillsammans med bland annat 
E6 och Lundbyleden en del av det övergripande 
statliga vägnätet på Hisingen i Göteborg. På väs-
tra Hisingen finns flera betydande målpunkter 
för godstrafik såsom Göteborgs Hamn och där-
till knuten logistikverksamhet, Volvos person-
bilsfabrik, Volvos lastbilsfabrik och raffinaderier. 
Mängden tung trafik i det övergripande vägnä-
tet är därför stor. På västra Hisingen finns även 
omfattande bostadsbebyggelse och stora förnyel-
seområden för såväl bostäder som verksamheter.

I dagsläget finns tidvis stora problem med 
köbildning i det övergripande vägnätet på 
Hisingen, främst på E6 och Lundbyleden men 
även i viss mån på Hisingsleden. Framkomlig-
hetsproblemen på E6 och Lundbyleden är till 
stor del kopplade till kapacitetsproblem i Ting-
stadstunneln. Både E6 och Lundbyleden går 
genom centrala Göteborg vilket medför att dess 
trafik kraftigt bidrar till bullerstörning och för-
sämring av luftkvaliteten. 

Ett av huvudsyftena med att bygga ut Hisings-
leden  till en mer attraktiv transportled är att 
avlasta just E6 och Lundbyleden, framförallt vad 
gäller den tunga godstrafiken. En omfördelning 

av trafik från Lundbyleden till Hisingsleden 
kan bidra till en förbättrad ljud- och luftmiljö i 
centrala Göteborg. Projekt E6.20 Hisingsleden, 
södra delen inkl. Halvors länk syftar även till att 
öka trafiksäkerheten på den aktuella sträckan. 
Den aktuella sträckan saknar idag mötessepare-
ring och korsningarna är signalreglerade i plan.  
Hisingsleden är idag relativt olycksdrabbad och 
statistiken visar att det är korsningsolyckor och 
upphinnandeolyckor vid korsningspunkter som 
är mest framträdande. 

Inom projekt E6.20 Hisingsleden, södra delen 
inkl. Halvors länk planeras för en utbyggnad av 
Hisingsleden till en 17,6 meter bred fyrfältsväg 
med mittseparering och en hastighetsbegräns-
ning på 80 km/h. Inom den del som omfattas av 
den aktuella vägplanen ska dagens signalskors-
ningar vid Assar Gabrielssons väg och Björ-
landavägen ersättas av planskilda trafikplatser. 
Nuvarande korsning vid Gustaf Larsons väg ska 
stängas och på sträckan byggs även en ny trafik-
plats som ska ansluta till ett nytt logistikcentrum 
vid Hisingsleden. Trafikverket avser även att 
bygga ny gång- och cykelväg längs Hisingsleden 
från Assar Gabrielssons väg till Björlandavägen. 
Dessutom breddas och förbättras standarden på 
befintlig gång- och cykelväg mellan Vädermotet 
och Assar Gabrielssons väg.

1.2 Ändamål och projektmål
Övergripande mål och strategier
Som grund för arbetet med denna vägplan lig-
ger regeringens övergripande transportpolitiska 
mål från 1998 (kompletterat år 2001): 

”att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv 
och långsiktigt hållbar transportförsörjning för 
medborgare och näringsliv”

Detta mål har sedan våren 2009 förtydligats 
i form av två huvudmål; ett funktionsmål och 
ett hänsynsmål. Det övergripande målet är 
oförändrat. 

Funktionsmål – Tillgänglighet
Transportsystemets utformning, funktion och 
användning ska medverka till att ge alla en 
grundläggande tillgänglighet med god kvalitet 
och användbarhet samt bidra till utvecklings-
kraft i hela landet. Transportsystemet ska vara 
jämställt, dvs. likvärdigt svara mot kvinnors res-
pektive mäns transportbehov.

Hänsynsmål – Säkerhet, miljö och hälsa
Transportsystemets utformning, funktion och 
användning ska anpassas till att ingen ska dödas 
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eller skadas allvarligt samt bidra till att miljö-
kvalitetsmålen uppnås och till ökad hälsa.

Även miljöbalkens hänsynsregler, hushållnings-
bestämmelser och miljökvalitetsnormer ska till-
lämpas vid vägplanläggning. 

Ändamål
Ändamålet med vägplanen är i korthet att för-
bättra tillgänglighet och trafiksäkerhet för alla 
trafikanter som använder Hisingsleden.

Projektmål
Syftet med att lyfta fram projektmål är dels att 
de ska tjäna som en gemensam plattform i det 
fortsatta arbetet och dels att de ska vara utgångs-
punkt för den jämförelse av måluppfyllelse som 
görs. 

Projektmål för det aktuella projektet identi-
fierades i samband med förstudiearbetet 2008 
och gäller därmed för hela Hisingsleden mellan 
Vädermotet och Klareberg. 

Målen som angavs i förstudien:

• Bättre tillgänglighet för alla trafikslag vilket 
gör det attraktivt för resenärer att använda 
Hisingsleden för att nå västra Hisingen.

• Högre transportkvalitet genom mindre 
varierande transport- och restider.

• Högre trafiksäkerhet som minskar olycks-
risken och erbjuder en säkrare trafikmiljö 
för oskyddade trafikanter.

• Mindre miljöpåverkan genom minskad risk 
för föroreningsspridning, mindre totala 
avgasutsläpp, färre människor som utsätts 
för störande buller och bättre möjligheter 
att passera Hisingsleden.

• Miljöhänsyn som visar sig genom anpass-
ning till värdefulla miljöer som ligger i 

anslutning till vägen eller kan påverkas på 
större avstånd.

• En positiv regional utveckling genom att 
de centrala lederna i regionen avlastas och 
både befintliga samt nya verksamhets- 
och bostadsområden får tillgång till goda 
kommunikationer.

• Planeringsprocessen ska genomföras på 
ett sådant sätt att både kvinnors och mäns 
synpunkter, erfarenheter och värderingar 
tas tillvara.

1.3 Planläggningsprocessen 
Ett vägprojekt ska planeras enligt en särskild 
planläggningsprocess som styrs av lagar och som 
slutligen leder fram till en vägplan, se figur 1.3:1.

I planläggningsprocessen utreds var och hur 
vägen eller järnvägen ska byggas. Hur lång tid 
det tar att få fram svaren beror på projektets 
storlek, omfattningen på undersökningar som 
krävs, om det finns alternativa sträckningar, vil-
ken budget som finns och vad de berörda tycker.

I början av planläggningen tar Trafikverket 
fram ett underlag som beskriver hur projek-
tet kan påverka miljön. Länsstyrelsen beslutar 
sedan om projektet kan antas medföra en bety-
dande miljöpåverkan. I så fall ska en miljökon-
sekvensbeskrivning tas fram till vägplanen, där 
Trafikverket beskriver projektets miljöpåverkan 
och föreslår försiktighets- och skyddsåtgärder. I 
annat fall ska en miljöbeskrivning tas fram. Pla-
nen hålls tillgänglig för granskning så att de som 
berörs kan lämna synpunkter innan Trafikverket 
färdigställer den. När planen är fastställd följer 
en överklagandetid innan planen vinner laga 
kraft. Först efter detta kan Trafikverket påbörja 
utbyggnaden. 

Samråd är viktigt under hela planläggningen. 
Det innebär att Trafikverket tar kontakt och för 

Samrådsunderlag Samrådshandling Granskningshandling Fastställelsehandling

Framtagning av  planförslag 
samt MKB Kungörande och granskning Fastställelse

Länsstyrelsens  yttrande 
(tillstyrkande)

Samråd

Vägplan/järnvägsplan

Länsstyrelsens beslut om 
betydande miljöpåverkan

Länsstyrelsens god-
kännande av MKB

Framtagning av underlag 
för länsstyrelsens beslut om 

betydande miljöpåverkan

1.3:1 Planläggningsprocessen. ( I detta projekt motsvaras ”Samrådsunderlag” av den förstudie som genomfördes 2008.)
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dialoger med andra myndigheter, organisationer 
och berörd allmänhet för att Trafikverket ska få 
deras synpunkter och kunskap. Synpunkterna 
som kommer in under samråd sammanställs i en 
samrådsredogörelse.

1.4 Tidigare utredningar
Hisingsleden övertogs 1991 av dåvarande Vägver-
ket i samband med en allmän översyn av gräns-
dragningen mellan kommunal och statlig väg-
hållning. 1998 gjordes en förstudie ”Trafikleder 
på Hisingen” som förutom Hisingsleden även 
innefattade Lundbyleden och Väg 155. Utifrån 
förstudien drogs slutsatsen att Hisingsledens 
standard bör förbättras så att den blir ett mer 
attraktivt alternativ till E6 och Lundbyleden. För 
att öka standarden bör de signalreglerade kors-
ningarna försvinna och ersättas med planskilda 
korsningar. Förstudien från 1998 rekommende-
rar även att leden på lång sikt bör byggas ut till 
en fyrfältsväg.

I och med Miljöbalkens tillkomst 1999 så föränd-
rades förutsättningarna för Vägverkets plane-
ring och förstudien från 1998 kunde inte längre 
formellt ligga till grund för det fortsatta arbetet.

Förstudie Väg E6.20, Hisingsleden , delen 
Vädermotet-Klareberg
2008 färdigställdes en ny förstudie. Denna 
behandlade hela Hisingsleden från Vädermotet 
till Klareberg. Förstudien syftade till att iden-
tifiera problem kopplade till Hisingsleden och 
hitta åtgärder för att göra den mer attraktiv som 
förbindelse till Göteborgs Hamn och till indu-
strin på Hisingen. På så vis skulle Hisingsleden 
kunna avlasta mer centrala leder. Förstudien 
redovisar behov av åtgärder på både kort och 
lång sikt.

Åtgärder på kort sikt ska inriktas på att:

• Öka trafiksäkerheten.

• Åstadkomma en bättre balans mellan belast-
ning och kapacitet, särskilt i anslutningar.

• Förbättra orienterbarheten och kvalite-
ten på anslutningar till E6 och Göteborgs 
Hamn.

Beslut om betydande miljöpåverkan
Med ”Förstudie Väg E6.20, Hisingsleden, delen 
Vädermotet-Klareberg” daterad 2008-06-25 
som grund beslutade länsstyrelsen 2009-05-06 
att projektet kan förväntas innebära betydande 
miljöpåverkan. Således tas separat miljökon-
sekvensbeskrivning (MKB) fram för vägplanerna 

i detta projekt. Läs mer om länsstyrelsens moti-
vering till beslutet i vägplanens MKB.

Fyrstegsprincipen
Trafikverket ska vid framtagande av åtgärder och 
beslut om fortsatt arbete i sin planering tillämpa 
den så kallade fyrstegsprincipen när åtgärder 
mot brister i trafiksystemet studeras. Det inne-
bär en prioritering av vilken typ av åtgärder som 
ska prövas, i första hand steg 1, i andra hand steg 
2 och så vidare.

• Steg 1 innebär åtgärder som påverkar trans-
portbehov och val av transportsätt.

• Steg 2 innebär åtgärder som ger effektivare 
utnyttjande av befintligt vägnät genom tra-
fikstyrning, information och liknande.

• Steg 3 innebär begränsade ombyggnads- 
eller förbättringsåtgärder.

• Steg 4 innebär omfattande ombyggnad eller 
nybyggnad i ny sträckning.

I förstudien övervägdes åtgärder enligt samtliga 
steg. Det bedömdes att de åtgärder enligt steg 1 
och 2 som identifierats i förstudien medverkar 
till att nå målen om tillgänglighet och transport-
kvalitet. Dessutom behövs åtgärder enligt steg 4 
för att långsiktigt nå trafiksäkerhetsmålen samt 
upprätthålla en god tillgänglighet och transport-
kvalitet med en ökande trafikbelastning.

I ”Förstudie Väg E6.20, Hisingsleden, delen 
Vädermotet-Klareberg” - beslutshandling date-
rad 2009-06-23 beslutade Vägverket, numera 
Trafikverket, att inleda utbyggnaden av Hisings-
leden med att ta fram en arbetsplan för delen 
Vädermotet-Björlandavägen i vilken även arbe-
tet med Halvors länk skulle ingå. I och med den 
nya planläggningsprocessen, som trädde i kraft 
i januari 2013, så ersattes arbetsplan av vägplan 
och projektet fick namnet ”E6.20 Hisingsleden, 
södra delen inkl. Halvors länk”.

Genomförbarhetsstudie, södra Hisingsleden
2013 färdigställdes en rapport vars syfte var att 
öka detaljeringsnivån på underlaget jämfört 
med det föregående planeringsskedet genom 
fördjupade trafikanalyser samt plan- och profil-
studier. I rapporten redovisas även ett utform-
ningsförslag, en kostnadsbedömning samt en 
samhällsekonomisk bedömning av projektet. 
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1.5 Eventuellt beslut om tillåtlighet 
enligt 17 kap. miljöbalken
Om ett projekt kommer att tillåtlighetsprövas 
avgörs från fall till fall. Trafikverket ska varje 
år lämna förslag till regeringen på projekt som 
anses vara aktuella för en prövning och sedan tar 
regeringen beslutet. Projekt E6.20 Hisingsleden, 
södra delen inkl. Halvors länk är inte aktuell för 
en tillåtlighetsprövning. 

1.6 Uppdelning i  två vägplaner
Projekt E6.20 Hisingsleden, södra delen inkl. 
Halvors länk behandlar utbyggnaden av Hisings-
leden mellan Vädermotet och Björlandavägen 
samt byggandet av Halvors länk, se svart linje i 
figur 1.6:1. 

Projektet har dock delats upp i två separata väg-
planer. Den del av projektet som behandlas i den 
aktuella vägplanen är i figur 1.6:1 markerad med 
röd streckad linje. Den aktuella planen omfattar 
breddningen av Hisingsleden mellan den punkt 
där Halvors länk ansluter till Hisingsleden och 
korsningen med Björlandavägen. Planen omfat-
tar även byggandet av planskilda trafikplatser 
vid Assar Gabrielssons väg, Logistikcentrum och 
Björlandavägen.

Resterande del av projektet behandlas i vägpla-
nen ”E6.20 Hisingsleden, södra delen - Halvors 
länk”, som nu är fastställd och där utbyggnaden 
kommer att påbörjas efter slutförd upphandling 
av entreprenör.

Motivet till en uppdelning i två vägplaner är att 
det finns tydliga skillnader i förutsättningarna 
för de olika delarna av projektet. Det är också 
fullt möjligt att genomföra utbyggnaden av väg-
planerna oberoende av varandra.

Utbyggnaden av Halvors länk och en breddning 
av anslutande del av Hisingsleden är av stor bety-
delse för verksamhetsområdet Halvorsäng, som 
påbörjades 2016. Halvors länk planeras att vara 
en viktig direktförbindelse mellan Göteborgs 
hamn och logistikområdet Halvorsäng. Utbygg-
naden av Halvors länk bedöms också vara min-
dre komplex och har t.ex. inte bedömts medföra 
betydande miljöpåverkan. Det finns också stora 
samordningsvinster under byggtiden mellan 
utbyggnaden av Halvors länk, breddningen av 
Hisingsleden och utbyggnaden av verksamhets-
området. Framförallt ger en samordning möjlig-
het att minska störningarna för trafikanter på 
Hisingsleden. 

Åtgärderna på sträckan från och med trafikplats 
vid Assar Gabrielssons väg och norrut är mer 
komplexa, med bl.a. tre trafikplatser och behov 
av att se över befintliga detaljplaner. Även miljö-
påverkan på denna sträcka är mer komplex, vil-
ket framgår av miljökonsekvensbeskrivningen. 

0 1 000500 Meter

±
1.6:1 Översiktskarta med avgränsning för aktuell vägplan.

000 10 500 Meter
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1:6.2 Ändrade delar av aktuell vägplan.

000 10 500 Meter

±
Sammantaget har Trafikverket därför beslutat 
att presentera de föreslagna vägåtgärderna i två 
vägplaner, självständiga men väl anpassade till 
varandra. 

Ändringar efter granskning
Förslag till vägplan för E6.20 Hisingsleden, 
södra delen, kungjordes för granskning under 
våren 2017 och Länsstyrelsen i Västra Götalands 
län tillstyrkte 2018-01-18 att planen kunde fast-
ställas. I det samtidigt pågående arbetet med att 
ta fram handlingar för upphandling av anlägg-
ningsentreprenad identifierades möjligheter 
att förändra utformningen av trafikplatserna 
vid Assar Gabrielssons väg och Björlandavägen. 
Syftet med förändringarna är dels att reducera 
kostnaderna, dels att minska intrången i omgi-
vande natur- och kulturmiljö vid Björlandavä-
gen. Exempelvis bättre anpassning till gällande 
detaljplaner och mindre behov av omgrävning  
av vattendrag.

Efter en närmare studie av alternativa lösningar 
för trafikplatserna har Trafikverket Region Väst 
valt att göra en ändring av förslaget till vägplan 
i dessa delar. De ändrade delarna av vägplanen 
framgår av figur 1:6.2. 

Ändringen hanteras som en ändring efter gransk-
ning av planen och vägplanen kungörs för en ny 
granskning, med möjlighet att lämna synpunkter 
på det ändrade vägförslaget. 

Till största delen är vägförslaget inte ändrat och 
även de synpunkter som framkommit vid tidi-
gare granskning under 2017 kommer att behand-
las i den fortsatta beslutsprocessen, se kapitel 9.
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2 Förutsättningar
2.1 Vägens funktion och standard
Väg E6.20 är på delen Vädermotet – Björlanda-
vägen utbyggd under 1970-talet och är i princip 
tvåfältig med en bredd på 11-12 meter. Längst i 
söder mellan Vädermotet och Assar Gabriels-
sons väg byggdes vägen under senare delen av 
1990-talet om till två norrgående och ett söder-
gående körfält. Samtidigt byggdes en separat 
gång- och cykelväg på sträckan. Utefter sträckan 
Värdermotet-Björlandavägen ansluter Assar 
Gabrielssons väg och Gustaf Larsons väg. Dessa 
korsningar är signalreglerade liksom korsningen 
med Björlandavägen. Vid Assar Gabrielssons 
väg finns också en separat signal för busstra-
fik. Ett par servicevägar till el/teleanläggningar 
förekommer också. Dessa är försedda med låsta 
grindar.

Tillåten hastighet på sträckan varierar idag 
mellan 60, 70 och 80 km/h. Från Vädermotet 
till Gustaf Larsons väg är hastighetsgränsen 
70 km/h, mellan Gustaf Larsons väg och strax 
söder om Björlandavägen är hastighetsgränsen 
80 km/h och förbi korsningen med Björlandavä-
gen är hastighetsgränsen 60 km/h. På sträckan 
norr om Assar Gabrielssons väg övervakas tra-
fikanternas hastighet med automatiska trafiksä-
kerhetskameror, ATK.

2.2 Trafiksäkerhet
Trafiksäkerhetssituationen på den del av  
Hisingsleden som berörs av denna vägplan har 
undersökts med hjälp av statistik från Trans-
portstyrelsens olycksdatabas, STRADA. I data 
samlas uppgifter om skador och olyckor inom 
vägtransportsystemet som bygger på rapporter 
från polis och sjukvård. Statistik som har stude-
rats innefattar femårsperioden mellan april år 
2010 och april år 2015. I figur 2.2:1 visas en sam-
manställning över var olyckor med olika allvar-
lighetsgrad har inträffat på sträckan. 

Under denna period inträffade 1 dödsolycka, 1 
allvarlig olycka, 4 måttliga olyckor, 19 lindriga 
olyckor och 2 olyckor som inte ledde till person-
skada eller har okänd allvarlighetsgrad.

De tre vanligaste olyckstyperna på sträckan var 
upphinnandeolyckor (11 st) följt av singelolyckor 
(5 st) och korsandeolyckor (5 st). 

 

 

 

 

   Björlandavägen - 
Sörredsvägen
2 olyckor

Hisingsleden – 
Björlandavägen 
7 olyckor 

Hisingsleden – 
Gustaf Larsons väg 
2 olyckor 

Hisingsleden –  
Assar Gabrielssons väg  
7 olyckor 

2 olyckor

Dödsolycka 

Allvarlig olycka 

Måttlig olycka 

Lindrig olycka 

2.2:1 Översiktskarta med trafikolyckor markerade efter  
 allvarlighetsgrad. De intressantaste punkterna ur  
 trafiksäkerhetsperspektiv är särskilt utpekade.

Slutsatsen av trafiksäkerhetsanalysen är att det 
största trafiksäkerhetsproblemet på sträckan 
är korsningarna. I korsningarna sker korsande 
olyckor och avsvängande olyckor. Flertalet av 
upphinnandeolyckorna och singelolyckorna 
har också skett i eller i närheten av korsning-
arna. Upphinnandeolyckor och singelolyckor i 
anslutning till korsningarna sker ofta i samband 
med signalväxling och/eller köbildning. Om 
korsningarna hade varit mer trafiksäkert utfor-
made och haft högre kapacitet hade många av 
de olyckor som skett längs sträckan under de 
senaste fem åren kunnat undvikas.
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2.3 Trafik och användargrupper
Fordonstrafik
På sträckan söder om Assar Gabrielssons väg där 
hastighetsgränsen är 70 km/h visar mätningar 
att medelhastigheten för trafikanterna ligger 5 
km/h eller mer över den tillåtna.

Trafikverket mätte årsdygnstrafiken(ÅDT) på 
Hisingsleden senast år 2018. På den mest belas-
tade sträckan uppmättes då en årsdygnstra-
fik (ÅDT) på cirka 17 940 fordon. Det är högre 
trafikmängd än vad som uppmättes på sträckan 
2014 och 2010. Trafikverkets mätningar från 
2018 finns presenterade i figur 2.3:1.

Trafikverkets mätningar visar på tydliga toppar 
under högtrafikperioder på morgonen och efter-
middagen. De högsta trafikflödena har uppmätts 
i norrgående riktning i alla mätpunkter. Norr om 
Assar Gabrielssons väg uppstår denna topp på 
eftermiddagen medan den uppstår på morgonen 
på sträckan Vädermotet - Assar Gabrielssons väg.

Även Göteborgs Stad mäter trafikmängder på 
Hisingsleden. År 2014 på sträckan Vädermotet - 
Assar Gabrielssons väg var ÅMVD cirka 21 200, 
ÅDT cirka 15 030 (cirka 71 % av ÅMVD) och 
maxtimmestrafik eftermiddag cirka 2 080 (cirka 
10 % av ÅMVD). 

Göteborgs Stads årliga mätningar på sträckan 
Vädermotet – Assar Gabrielssons väg visar att 
trafikmängderna var som högst ungefär år 2005 
och minskade sedan fram till år 2009 för att där-
efter öka något igen. Dessa minskningar mellan 
år 2005 och 2009 kan förklaras med den kon-
junkturnedgång som inträffade under den perio-
den. De lägsta trafiksiffrorna på sträckan sedan 
år 2005 uppmättes år 2009 och 2013.

Mellan år 2000 och 2009 mätte Göteborgs Stad 
årligen andelen tung trafik på sträckan Väder-
motet - Assar Gabrielssons väg. Den varierade 
då mellan 7 och 9 %. 

I Göteborg minskade biltrafiken något mellan 
år 2012 och 2013 då trängelskatten infördes. 
Hisingsleden kan dock användas för att köra 
runt trängselskattezonen vilket lett till att bil-
trafiken längre norr ut på Hisingsleden har ökat 
något till följd av trängselskatten.  

Trafikprognoser
Flera olika trafikprognoser har legat till grund 
för den slutgiltiga prognosen för trafikmäng-
der år 2040 som tagits fram för den aktuella 
vägplanen. Detta år har valts som prognosår 
eftersom Trafikverkets regelverk anger att 

dimensioneringsåret ska sättas till 20 år efter 
anläggningsöppning. Prognoserna utgår från 
dagens trafik och räknas upp i enlighet med 
Trafikverkets trafikökningsprognoser. I prog-
noserna har även hänsyn tagits till föränd-
ringar i vägnätet som finns med i den framtida 
planeringen.

I ”Skissfas för inledande skede Arbetsplan” som 
togs fram 2012 gjordes en prognos för trafik år 
2030 som utgick från 2006 års trafik och räkna-
des upp med de då gällande uppräkningsfakto-
rer. Dessutom gjordes en separat beräkning av 
trafikalstring från Halvorsäng samt en bedöm-
ning av överflyttningseffekterna från Lundbyle-
den till Hisingsleden.

I ”Genomförbarhetsstudie, södra Hisingsleden” 
som färdigställdes 2013 togs prognoser fram för 
trafikmängder under eftermiddagsmaxtimme i 
två olika framtida scenarier för år 2040. Denna 
prognos bygger på ett vägnät med utbyggd Låss-
byväg, ett projekt som i dagsläget är lagt på is. 
Dessutom innehåller prognosen en lokalgata 
mellan trafikplatsen vid Logistikcentrum och 
Gustaf Larsons väg. På grund av förändrade för-
utsättningar gällande framtida vägnät gjordes 
det 2014 en ny prognos för förväntad eftermid-
dagsmaxtimme år 2040 med delvis annat vägnät 
än det som användes i Genomförbarhetsstudien. 
Det vägnät som användes i prognosen var ett 
vägnät utan Låssbyväg men med en lokalgata 
mellan Gustaf Larsons väg och Logistikcentrum 
utan någon av eller påfart till Hisingsleden vid 
Gustaf Larsons väg. 

Hur trafiken fördelar sig mellan Halvors länk 
och Hisingsleden skiljer sig åt i de prognoser 
som tagits fram. I prognosen som togs fram 
2012 i ”Skissfas för inledande skede Arbetsplan” 
förutses trafikanterna söder om Assar Gabriels-
sons väg i större utsträckning välja Halvors länk 
jämfört med i de prognoser som togs fram 2014. 
Det är inte helt självklart vilken fördelning som 
är mest sannolik. För Halvors länk används där-
för trafiksiffror från prognoser från ”Skissfas för 
inledande skede Arbetsplan” som dimensione-
rande. För Hisingsleden i övrigt används prog-
nosen framtagen under 2014. Antagen dimensio-
nerad trafik kan ses i figur 2.3:1. 

Trafikverket har under 2019 låtit ta fram en tra-
fikprognos för framtida trafikflöden år 2040 på 
Hisingsleden mellan Björlandavägen och Väg 
155, som underlag för fortsatt planering. Det är 
resultatet från det arbetet som redovisas i figur 
2.3:1
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dessa områden inte kommer att få någon direkt 
vägkoppling till Hisingsleden. Då varken Kålse-
redsmotet eller Halvors länk kommer att byggas 
kommer trafik från dessa nyexploaterade områ-
den inte att öka trafikmängderna på Hisingsle-
den nämnvärt. 

Dessutom har det i nollalternativet inte anta-
gits någon överflyttning av trafik från E6 och 
Lundbyleden.

Gång- och cykeltrafik
Hisingsleden ingår i hela sin sträckning i Göte-
borgs övergripande cykelvägnät enligt ”Cykel-
program för en nära storstad, 2015-2025”, som 
nyligen presenterades, se figur 2.3:2. Sträckan 
mellan Assar Gabrielssons väg och norrut 
betecknas som ”ej utbyggd”, men det poängteras 
i cykelprogrammet att det inte ska ses som en 
utbyggnadsplan, utan som riktlinjer för hur kva-
liteten i cykelvägnätet ska förbättras. 

Längs Björlandavägen från Sörredsvägen mot 
centrala Göteborg går en gång- och cykelväg 
som enligt cykelprogrammet skall klassificeras 
som en del av pendlingscykelnätet vilket innebär 
att den bör förbättras till en gång- och cykelväg 
med hög standard och mycket god framkomlig-
het. Vid korsningen med Björlandavägen anslu-
ter dessutom befintliga gång- och cykelvägar 
västerut längs Björlandavägen och söderut längs 
Sörredsvägen som är en del av Göteborgs över-
gripande gång- och cykelvägnät. 

Gång- och cykelvägen längs Assar Gabrielssons 
väg mellan Hisingsleden och Sörredsvägen är 

2.3:2 Göteborgs övergripande cykelvägnät. Södra delen av  
 Hisingsleden är markerad med streckad linje.

Prognoser som har tagits fram visar trafiksiffror 
under eftermiddagens maxtimma. För att räkna 
om dessa till ÅDT så används de samband mel-
lan maxtimme, ÅMVD och ÅDT som beräknats 
med hjälp av dagens trafiksiffror uppmätta av 
Trafikverket och Göteborgs Stad.  

Nollalternativet
En prognos för nollalternativet år 2040 har 
också tagits fram, se figur 2.3:1. Nollalternativet 
är en prognos över vilka trafikmängder som kan 
förväntas år 2040 i dagens vägnät om föreslagen 
utbyggnad inte genomförs.

Värt att notera är att nollalternativet endast är en 
uppräkning av trafiksiffrorna med gällande tra-
fikuppräkningstal till år 2040. I prognosen för 
nollalternativet har därmed ingen särskild hän-
syn till utbyggnad av nya verksamheter vid Logis-
tikcentrum eller Halvorsäng tagits eftersom 

0 1 000500 Meter

±

2.3:1 Trafiken på Hisingsleden i olika skeden. Alla   
 presenterade trafikmängder är årsdygnstrafik.

Prognos 2040 
med vägut-
byggnad

Trafikmätning 
2014

Nollalternativet 
2040
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också en del av Göteborgs övergripande gång- 
och cykelvägnät liksom gång- och cykelvägen 
längs Gustaf Larsons väg under Hisingsleden och 
vidare längs Sjumilastigen mot Biskopsgården.

Fotgängare kan korsa under Hisingsleden i en 
tunnel cirka 1 kilometer söder om Björlandavä-
gen, norr om det nya logistikcentrum som byggs 
ut väster om Hisingsleden. Passagen ansluter till 
motionsslingor och ridvägar.

I Göteborg ökade antalet cyklister kraftigt mel-
lan år 2012 och 2013 då trängelskatten infördes.

Det bedöms i princip inte finnas några fotgäng-
are som går längs med Hisingsleden då gångba-
nor saknas. Antalet cyklister på Hisingsleden 
bedöms också vara relativt lågt jämfört med vad 
det skulle kunna vara då storleken och standar-
den på de ytor som finns för cyklister idag är 
bristfällig.

Kollektivtrafik

Längs med den aktuella delen av Hisingsleden 
finns två viktiga busshållplatser dels Volvo Tors-
landa RA vid korsningen med Assar Gabriels-
sons väg, se figur 2.3:3 och dels Östergärde vid 
korsningen med Björlandavägen, se figur 2.3:4. 
Båda dessa hållplatser trafikeras av flera busslin-
jer med olika körvägar och hållplatslägen. Byten 
mellan bussar och mellan olika färdmedel är 
möjligt på båda platserna.

Vid Volvo Torslanda RA stannar busslinjerna 
27, 145, 24, Röd express, Lila express och Gul 

000 10 500 Meter

±

Expresslinjer, 
24, 27, 121

Linje 145

Linje 148

Expresslinjer, 
24, 27, 121 Linje 145

Linje 148

Linje 179

Linje 179

Linje 22 
och 36

Linje 22 
och 36

Linje 
148

Linje 179

Linje 148Linje 179

Linje 141 
och 136

Linje 141 
och 136

Volvo 
Torslanda 
RA

2.3:3 Kollektivtrafik i området kring Volvo Torslanda. Hållplatser i området är markerade med svarta punkter.

express. Busslinje 24 och expresslinjerna angör 
inte hållplatsen med alla turer, men flera turer 
med korta mellanrum kör denna väg på var-
dagsmorgnar och vardagseftermiddagar. Håll-
platsen Volvo Torslanda RA ligger i korsningen 
med Assar Gabrielssons väg och bussarna når 
hållplatsen via busskörfält och separat signalan-
läggning. Med den tidtabell som gällde januari 
2017 stannar totalt ca 230 bussar varje vardag på 
hållplatsen.  

Hållplatsen Östergärde angörs av busslinjerna 
22, 36, 141, 148, 179 och 136. Hur bussarna trafi-
kerar området kring korsningen Hisingsleden/
Björlandavägen kan ses i figur 2.3:3. 

2.4 Lokalsamhälle och regional utveck-
ling
Den aktuella delen av Hisingsleden är belägen 
uteslutande i Göteborgs Stad. Gällande över-
siktsplan antogs 2009. 

Översiktsplan
I översiktsplanen lyfts Hisingsleden fram som 
en viktig del i Göteborgs vägtrafiksystem och 
ett antal behov och åtgärder pekas ut. Vidare 
beskrivs leden vara av stor betydelse för tung 
trafik till och från Göteborgs Hamn men även för 
att nå nya och befintliga logistikanläggningar på 
Hisingen. Översiktsplanen pekar även på att det 
finns behov av kapacitetsförstärkningar och nya 
trafikplatser på sträckan. Vidare så beskrivs det 
att på sikt kommer två körfält i varje riktning att 
behövas på Hisingsleden.
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integreras med bostäder och handel. Det finns 
därför inga större bostads- eller handelsområ-
den i nära anslutning till den aktuella sträckan. 
Enstaka bostadshus finns belägna i närheten av 
Björlandavägen.

Viktiga målpunkter
En del av trafiken på Hisingsleden har målpunk-
ter bortom utredningsområdet via E6 eller Väg 
155. 

De viktigaste målpunkterna i närheten av 
den aktuella vägsträckan bedöms vara Göte-
borgs Hamn, raffinaderierna, Volvo Torslanda  
(personbilstillverkning), Volvo Tuve (lastbils-
tillverkning) och ett antal underleverantörer till 
Volvo. Verksamhetsområdena vid vägen håller 
på att förtätas och utvidgas. Två nya områden för 
logistikverksamhet utvecklas just nu längs den 
aktuella vägsträckan, dels ett vid Halvorsäng 
mellan Halvors länk och Hisingsleden och dels 
ett väster om Hisingsleden strax norr om Volvo 
Torslanda. 

Ledningar
I närheten av planerad ombyggnad finns befint-
liga VA-, gas-, el-, opto-, och teleledningar samt 
belysning och ATK.

Inom området finns följande ledningsägare, 
samråd har skett med samtliga:

• Göteborg Energi - El, Fjärrvärme och opto.

Detaljplaner 
Stora delar av närområdet utefter Hisingsleden 
är detaljplanelagt. Figur 2:4.1 visar en översikt 
över de detaljplaner som fanns när Trafikverkets 
arbete med vägplanen startade samt ett tidigare 
vägutformningsförslag, se även separat doku-
mentation av kommunala planer. 

Detaljplanerna SPL 3207 och SPL 3426 redovi-
sade nuvarande och tidigare planerad utform-
ning av verksamhetsområdet och Hisingsleden. 
Eftersom detta inte helt överensstämde med 
vägplanens förslag till vägutformning har ny 
detaljplan DP 5448 arbetats fram parallellt med 
att Trafikverket tog fram tidigare förslag till tra-
fikplatsutformning vid Assar Gabrielssons väg. 
Den är antagen och vann laga kraft 2018-07-23. 

Detaljplan DP 4947 avser Logistikcentrum vid 
Hisingsleden och redovisar bl a en trafikplats. 

Detaljplanerna SPL F 3458, SPL F 3614 och DP 
4171 vid Björlandavägen redovisar nuvarande 
utformning av vägnätet. Delar av Hisingsleden 
och Björlandavägen ligger inom område för tra-
fikändamål enligt SPL F 3458 och 3614. DP 4171 
avser område för galoppbana. 

Boende och verksamheter i 
utredningsområdet 
I anslutning till den aktuella vägsträckan ligger 
flera stora verksamhetsområden. De flesta verk-
samheterna har inriktning mot fordonsindustri 
och hamn- eller transportverksamhet. Verksam-
heterna i området är av sådant slag att de inte bör 

2.4:1 Tidigare detaljplaner i anslutning till Hisingsleden.  
 (2015)
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2.3:4 Kollektivtrafik i höjd med Björlandavägen. Hållplats- 
 lägen för hållplats Östergärde är markerade med  
 svarta punkter.
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fyllningsmaterial som lades ut när vägen byggdes 
på 1970-talet. Området väster om Hisingsleden 
präglas till stor del av befintliga eller planerade 
verksamhetsområden där Volvo är dominerande. 

Längst i norr nästan framme vid Björlandavä-
gen har landskapet kvar en lantlig karaktär med 
öppen kulturmark och används för odling eller 
bete vilken bryts av lövskogsridåer runt bäckar 
och vattendrag eller ädellövskogsklädda mindre 
kullar.  Ekdungarna är vackra inslag i landskapet.

Landskapsrum och siktlinjer
Det är relativt långa siktlinjer i vägens riktning 
med enstaka utblickar åt sidorna. Närmast vägen 
består vegetationen av ungskog. Trafikanten 
upplever en känsla av att färdas lågt genom land-
skapet på stora delar av vägsträckan.

Det finns få rumsligheter längs med vägen och 
enstaka öppningar med siktlinjer ut över omgi-
vande landskap. Utblickar finns främst i norr 
över jordbrukslandskapet och i söder ut över 
industrilandskapet. Trafikanter som färdas 
söderut ger upplevelser av att närma sig inner-
stan, eftersom Göteborgs Hamns kranar samt 
Älvsborgsbron tornar upp sig några kilometer 
bort.

Orienteringspunkter och landmärken
Trafikantupplevelsen kan sammanfattas som 
monoton och sluten, omgiven av skogsvegeta-
tion med enstaka landmärken. Vid korsningen 
Assar Gabrielssons väg finns en stor Volvo-skylt 
med en höjd av cirka 5 meter. Längs med en stor 
del av sträckan finns en kraftledningsgata som 
delvis syns ovan skogsridån på östra sidan av 
leden.

2.6 Miljö och hälsa
De miljömässiga förutsättningarna för vägpla-
nen redovisas i planens miljökonsekvensbe-
skrivning. I planbeskrivningen lämnas endast 
ett översiktligt underlag för förståelsen av väg-
förslagets begränsningar och konsekvenser.

Miljöförutsättningar
Öster om vägen ligger området Svarte mosse, som 
har stor betydelse som rekreationsområde för 
boende i Biskopsgården och Länsmansgården. 
På den södra delen av sträckan ligger en kraft-
ledningsgata som en exploaterad zon närmast 
Hisingsleden. Trots sin exploaterade karaktär 
erbjuder kraftledningsgatan även områden med 
förhöjda naturvärden. 

Norr om det planerade verksamhetsområdet 
Logistikcentrum omges vägen av naturmark, 

• Lexby odlarförening - Vattenledning.

• Göteborgs Stad, Kretslopp och vatten - VA.

• Skanova/Eltel Networks - Tele och Opto.

• Swedegas - Gasledning.

• Sörred Energi - Vatten, el och opto.

• Telenor - Mobiltelefoni.

• TeliaSonera - Mobiltelefoni.

• Trafikverket - ATK.

• Vattenfall - El.

• Vikan kross - Dagvatten.

• Volvo - Opto.

• Volvo - Dagvatten.

2.5 Landskapet och staden
Vägsträckan går genom ett område av typiskt 
bohusländsk landskapskaraktär där högre, 
klippiga platåer sticker upp ur sedimentfyllda 
dalgångar. Inslaget av berg i dagen är högst i 
den södra delen av sträckan. Landskapstypen 
är alltså ett kustnära sönderbrutet häll- och 
skogslandskap med inslag av landsbygd med 
industrikaraktär.  

Största delen av vägsträckan är inordnad i land-
skapets naturliga riktning där höjderna och sän-
kor går i nordnordöstlig riktning. Vegetationen 
består till på bergspartierna av barrskog men i 
svackor och närmast vägen utgörs vegetationen 
av lövskog av olika ålder med en dominans av 
yngre skog, se figur 2.5:1. 

Från Assar Gabrielssons väg till korsningen 
med Björlandavägen löper vägen igenom ett 
område med karaktären barrskogsbeklädd 
hällmark. Dock så finns oftast en ridå av ung 
lövskog närmast vägen, troligen på grund av 

2.5:1 Ögonblicksbild tagen vid läget för nya Logistikcentrum.
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som bl.a. kring Kålseredsbäcken har förhöjda 
naturvärden. Också vattendraget är en värde-
full miljö, bl.a. för lekande havsöring, som via 
Osbäcken vandrar upp i Kålseredsbäcken. På 
denna sträcka korsar Hisingsleden en av de 

”gröna kilarna” kring Göteborg. Vägens barriär-
verkan är idag negativ för utvecklingen av områ-
dets värden. 

Kring korsningen med Björlandavägen finns res-
ter av det odlingslandskap som tidigare bredde 
ut sig i Osbäckens dalgång. Här finns både natur- 
och kulturvärden kopplade till odlingslandska-
pet, med lövskogspartier, åkerholmar och kul-
turlämningar. I detta område finns även ett antal 
objekt som omfattas av biotopskydd, de utgörs 
av tre åkerholmar, en stenmur och ett dike. Även 
Kålseredsbäckens naturliga, meandrande bäck-
fåra, genom betesmarken närmast söder om 
Björlandavägen, omfattas av biotopskydd. Kålse-
redsbäcken och Osbäcken närmast Hisingsleden 
omfattas även av strandskydd.

Normalt får inga verksamheter eller åtgärder 
som kan skada naturmiljön i strand- eller bio-
topskyddsområden utföras, såvida inte dispens 
meddelats av länsstyrelsen. Byggande av väg-
anordningar enligt laga kraftvunnen vägplan är 
dock undantagna från ovanstående förbud. Istäl-
let ska den som bygger vägen, under vägplane-
processen, samråda med länsstyrelsen om hur 
ingrepp i berörda strand- och biotopskyddsob-
jekt kan minimeras, hur bästa möjliga och rim-
liga hänsyn kan tas till sådana objekt samt hur 
de ingrepp som trots allt sker kan kompenseras. 
Samråd om dessa ingrepphar genomförts med 
Länsstyrelsen vilket lett till att Trafikverket pla-
nerar att utföra en rad skydds- och kompensa-
tionsåtgärder vilka beskrivs i kapitel 3.3.

En sökning på förorenad mark i länsstyrelsens  
MIFO-databas visade på att inga kända förore-
nade områden finns inom planerat vägområde.

Människors hälsa
I området kring Hisingsleden finns endast ett 
fåtal bostäder som kan komma att störas av tra-
fiken. Dessa är belägna sydost om korsningen 
Hisingsleden/Björlandavägen. Med nuvarande 
trafikförutsättningar ligger den ekvivalenta bul-
lernivån vid de två närmast liggande bostads-
husen under gällande riktvärden för nybygg-
nad. Det finns även flera miljöer av värde för 
rekreation och friluftsliv, dels Svarte mosseom-
rådet med motionsslingor och ridstigar, dels ett 
område med odlingslotter i norr mellan Hisings-
leden och Sörredsvägen. 

Transporter av farligt gods
Hisingsleden är rekommenderad transportled 
för farligt gods och ombyggnaden av vägen för-
väntas leda till att den tunga trafiken och där-
med även transporter av farligt gods kommer 
att öka. Den aktuella vägen passerar inte förbi 
några bostadsområden där olyckor med farligt 
gods skulle kunna leda till omfattande konse-
kvenser för människors liv och hälsa. Däremot 
har ett antal skyddsobjekt identifierats i den ris-
kanalys som genomförts inom ramen för projekt 
E6.20 Hisingsleden södra delen inkl. Halvors 
länk. Riskanalysen finns redovisat i separat PM. 
De viktigaste skyddsobjekten är Lexby odlarför-
ening, Volvos verksamhetsområde, det framtida 
logistikcentrum och bäckarna Osbäcken och 
Kålseredsbäcken.

Slutsatser av riskanalysen och rekommenderade 
åtgärder presenteras närmare i avsnitt 4.4.

2.7 Geotekniska förutsättningar
Generellt utmed Hisingsleden
Hisingsleden löper dels inom bergspartier och 
dels genom jordpartier med för Göteborgsområ-
det förhållandevis goda grundförhållanden. 

De ytliga jordlagren varierar mellan mulljord 
med vegetationstäcke och av sanka områden 
(av varierande storlek) med lös torv eller gyttjig 
lera vilka i huvudsak återfinns i lågpartier med 
dålig avrinning. Inom vissa partier finns även 
fyllningar, främst friktionsjord och sten, vilka 
bedöms vara relativt fast lagrade. Därunder 
finns i huvudsak torrskorpelera och/eller frik-
tionsjord till berg vid små jorddjup. Vid större 
jorddjup finns i allmänhet siltig eller sandig lera 
som delvis är skiktad med friktionsjord, vilken 
underlagras av friktionsjord ovan berg. 

Förekommande leror inom området är huvud-
sakligen överkonsoliderade med varierande 
överkonsolideringsgrad. 

Förekommande friktionsjord, vilken främst 
består av silt och sand, och även leran inom flera 
delområden bedöms vara erosionskänsliga och 
flytbenägna, t.ex. vid schaktning och packning 
samt arbeten under grundvattenytan.

Jordlagren utmed sträckan bedöms i huvudsak 
vara överkonsoliderade. Lokalt förekommer 
organiska material i de övre jordlagren. Even-
tuella sättningar som kan uppkomma bedöms 
vara av elastisk karaktär och utvecklas relativt 
snabbt. Grundförstärkning bedöms erfordras i 
form av urgrävning av organiska material där de 
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förekommer. Sättningsproblem åtgärdas lämp-
ligtvis med varierande förbelastningstider med 
hänsyn till förväntade sättningar.

Förutsättningar för trafikplatsutbyggnad
Volvomotet vid Assar Gabrielssons väg
Jordmaterialen i trafikplats vid Assar Gabriels-
sons väg bedöms främst utgöras av siltig till 
sandig lera eller torrskorpelera och/eller frik-
tionsjord såsom silt och sand. Jordmaterialen 
är delvis skalblandade. Jordlagren bedöms vara 
överkonsoliderade.

Kålseredsmotet vid Logistikcentrum
Inom området varierar de övre jordmaterialen 
av dytorv (0,3 – 1,0 meter) samt ovan dessa, ett 
par decimeter mulljord. Under dytorven åter-
finns friktionsjord, såsom silt och sand och siltig 
lera med torrskorpekaraktär. Därunder bedöms 
jordmaterialen bestå av siltig lera på friktions-
jord ovan berg eller, vid litet jorddjup, enbart av 
friktionsjord ovan berg. Jordlagren (undantaget 
dytorven) bedöms vara relativt fasta och något 
överkonsoliderade. 

Björlandamotet vid Björlandavägen
Trafikplatsen ligger i ett relativt utbrett slätt-
marksparti med en mindre bäckravin norr om 
Björlandavägen. Berg-i-dagen och områden 
med litet jorddjup återfinns utmed Hisingsle-
den, strax söder om Björlandavägen. Jorddju-
pen varierar mellan 0 och cirka 15 meter. Jord-
lagren utgörs i huvudsak av 1–1,5 meter siltig 
torrskorpelera vilken underlagras av siltig lera 
ovan ett lager av friktionsjord på berg. I bäck-
ens botten utgörs jordmaterialen delvis av dy 
eller gyttja. Lerans odränerade skjuvhållfasthet 
(okorrigerad) varierar mellan cirka 12 och  18 
kPa. Leran bedöms vara överkonsoliderad med 
cirka 30 kPa strax under torrskorpeleran och 
erosionskänslig. 
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3 Den planerade vägens 
lokalisering och utform-
ning med motiv
3.1 Val av lokalisering
Eftersom väglinjen för vägförslaget följer befint-
lig vägsträckning har val av lokalisering inte 
varit aktuellt.

3.2 Val av utformning
2014 inleddes projekt E6.20 Hisingsleden, södra 
delen inkl. Halvors länk med en så kallad skissfas. 
I skissfasen prövades olika utformningar och tek-
niska lösningar. Skissfasen resulterade i ett ”PM 
Skissfas” daterat 2015-03-15. Med ”PM Skissfas” 
som grund tog sedan Trafikverket beslut om 
fortsatt inriktning för projekteringsarbetet.

Vägplanen omfattar cirka 4,5 km väg, som före-
slsås byggas om till mötesfri fyrfältsväg. På 
sträckan föreslås också tre trafikplatser:

• Volvomotet

• Kålseredsmotet 

• Björlandamotet.

En översikt över aktuellt vägförslag kan ses i 
figur 3.2:1.

Plan- och profilstandard
Hisingsleden föreslås utformas som en fyrfältig 
väg med en bredd på 17,6 meter, se typsektioner i 
figur 3.2:2 och 3.2:3. Vägen dimensioneras för en 
tillåten hastighet på 80 km/h och så långt möj-
ligt har utformningskrav för landsbygdsförhål-
landen tillämpats.

Utbyggd väg får två 3,5 meter breda körfält i var-
dera riktningen. Körriktningarna separeras av 
en mittremsa på 1,6 meter försedd med barriär. 
Vägens vägrenar görs 1,0 meter breda.

1. Anslutning mellan Halvors länk och väg 
i denna vägplan. Halvors länk och res-
terande del av Hisingsleden behandlas i 
separat vägplan.

2. Volvomotet, ny trafikplats vid Assar Gab-
rielssons väg, se vidare under separat 
rubrik i avsnitt 3.2.

3. Ny gång- och cykelport i nytt läge strax 
söder om befintlig port. 

4. Korsningen med Gustaf Larsons väg hålls 
öppen för kollektivtrafik som ska höger ut 
från Gustaf Larsons väg och vidare söde-
rut på Hisingsleden. Korsningen stängs 
för all övrig trafik. 

5. Ny lokalgata och gång- och cykelväg mel-
lan Gustaf Larsons väg och trafikplats vid 
Logistikcentrum. Lokalgatan omfattas 
inte av vägplanen, se sida 24.

6. Kålseredsmotet, ny trafikplats vid Logis-
tikcentrum, se vidare under separat rubrik 
i avsnitt 3.2.

7. Befintlig ridport ersätts med ny bredare 
port som möjliggör passage för både 
människor och djurliv.

8. Björlandamotet, ny trafikplats vid Björ-
landavägen, se vidare under separat rubrik 
i avsnitt 3.2.
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3.2:1 Översikt över vägförslaget med viktiga punkter i korthet.



20

Sträckan förses med räcken förbi områden där 
minimering av intrång är viktigt för att skydda 
värdefulla miljöer. Bland annat är vägen räck-
esförsedd på sträckan där Kålseredsbäcken rin-
ner längs Hisingsledens västra sida. Utan räcke 
skulle det där krävas en flackare vägslänt vilket 
skulle göra intrång i bäcken. Vidare har vägen 
räcken där det på grund av bankhöjd, korsande 
trummor och broar krävs av trafiksäkerhetsskäl. 
Vägen förses med viltstängsel med finmaskigt 
nät nertill, så kallat faunastängsel, längs hela 
sträckan. På sträckor där det ur risksynpunkt är 
aktuellt att hindra tung trafik från avåkning för-
ses vägen med högkapacitetsräcke.

Genomgående följer Hisingsledens utbyggnad 
befintlig plan- och profilstandard. Från Assar 
Gabrielssons väg till Logistikcentrum sker 
breddning på ledens östra sida. Från Logistik-
centrum och norröver sker breddningen på 
ledens västra sida för att minska intrånget mot 
Svarte mosseområdet. Förbi trafikplats vid Assar 
Gabrielssons väg sker breddningen öster om 
befintlig väg på grund av utrymmesbrist på väs-
tra sidan samt närheten till korsningen Assar 
Gabrielssons väg/Amazonvägen. 

Belysning anordnas inom vägplanen på Hisings-
ledens hela sträckning, utefter hela gång- och 
cykelvägen samt i trafikplatserna. 

Vald lokalisering och utformning av trafikplat-
serna behandlas under separata rubriker för 
varje trafikplats.

Gång- och cykelväg
Söder om Assar Gabrielssons väg breddas och 
förbättras standarden på befintlig gång- och 
cykelväg. Mellan Assar Gabrielssons väg och 
Björlandavägen byggs en ny gång- och cykelväg 
som separeras från vägen med antingen en skil-
jeremsa på 4 meter eller en barriär beroende på 
hur omgivningen ser ut. Där separering utgörs 
av en skiljeremsa görs gång- och cykelvägen 2,5 
meter bred. Där separering utgörs av barriär 
görs den 3 meter bred.

På ledens västra sida ansluts gång- och cykelvä-
gen till befintlig gång- och cykelväg längs Assar 
Gabrielssons väg. Anslutningen utformas som en 
öppen T-korsning som placerats utifrån målet 
att skapa god sikt och rymd i korsningspunkten.

Vid Gustaf Larsons väg ansluter gång- och cykel-
vägen till den nya porten för Sjumilastigen samt 
befintliga gång- och cykelvägar från sydväst. 
Den nya porten föreslås vara timglasformad med 
total längd om cirka 21 meter och en fri öppning 
som varierar mellan 5 och 8 meter på grund av 
timglasformen. Fri höjd för gång- och cykelvä-
gen skall vara minst 3 meter. För mer detaljerad 

3.2:2 Typsektion med barriär mot gång- och cykelväg.

3.2:3 Typsektion med friliggande gång- och cykelväg.
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beskrivning av objektet, se illustration broar och 
PM byggnadsverk.

Gång- och cykelvägen korsar Gustaf Larsons 
väg i plan och fortsätter på västra sidan av en 
ny lokalgata parallellt med Hisingsleden norrut 
mot Logistikcentrum. Anledningarna till att 
gång- och cykelvägen löper på den västra sidan 
är för att målpunkter såsom framtida verksam-
heter är belägna på denna sida av vägen samt 
att det underlättar passage vid trafikplatsen vid 
Logistikcentrum.

På sträckan mellan trafikplatserna vid Logis-
tikcentrum och Björlandavägen finns idag en 
ridport. Denna ersätts med ny port som möj-
liggör såväl gång- och cykelpassage samt pas-
sage för djurlivet. Porten föreslås ha en fri öpp-
ning om 12 meter och en total längd på cirka 21 
meter. Fri höjd för gång- och ridvägen ska vara 
minst 3 meter. För en mer detaljerad beskriv-
ning av objektet se illustration broar och PM 
byggnadsverk.

Norr om Logistikcentrum, upp mot Björlan-
davägen löper gång- och cykelvägen åter längs 
Hisingsleden på dess västra sida.

Hur gång- och cykelvägarna leds genom de olika 
trafikplatserna beskrivs under separata rubriker 
för respektive trafikplats.

Volvomotet
Befintlig signalreglerade korsning vid Assar 
Gabrielsson väg ska ersättas av en planskild tra-
fikplats. Trafikplatsen byggs i samma läge som 
dagens plankorsning. För trafikplatsens lokalise-
ring se punkt 2 i figur 3.2:1. 

Utformning 
Trafikplatsen utformas som en trafikplats av 
trumpettyp med norrgående ramppaket nord-
öst om dagens korsningspunkt. Plangeometrin 
för norrgående ramper uppfyller kraven för 
tätortsmiljö, vilka är något lägre än kraven för 
landsbygdsmiljö. Assar Gabrielssons väg leds 
tillsammans med gång- och cykelvägen under 
Hisingsleden genom en 18 meter bred och 26 
meter lång port. Genom porten får Assar Gab-
rielssons väg tre körfält. I porten placeras gång- 
och cykelvägen på en något högre nivå än kör-
banan för att minimera nivåskillnaderna för 
cyklister. Efter vägporten under Hisingsleden 
fortsätter gång- och cykelvägen under avfar-
ten norrifrån genom en 5 meter bred gång- och 
cykelvägsport och ansluts dels till befintlig 
gång- och cykelvägen längs Assar Gabrielssons 
väg, dels till föreslagen ny gång- och cykelväg 
norrut längs Hisingsleden. För en mer detal-
jerad beskrivning av broarna i trafikplatsen se  
illustration broar och PM byggnadsverk.
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3.2:4 Förslag till utformning av Volvomotet, utdrag ur vägplanens illustrationskarta. 
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Eftersom Assar Gabrielssons väg passerar under 
Hisingsleden påverkas grundvattnet i området 
närmast öster om Hisingsleden, som idag är ett 
kärr. Behov av och möjligheter att eventuellt 
begränsa denna påverkan kommer att studeras i  
den fortsatta projekteringen.

Strax öster om trafikplatsen går ett stråk med 
en mindre och två större kraftledningar. Trafik-
platsens läge medför att några ledningsstolpar 
för de två större luftledningarna behöver flyt-
tas i längsled. Den mindre kraftledningen kom-
mer i samband med utbyggnaden av vägen att 
markförläggas i hela sin sträckning. Arbetena är 
delvis redan genomförda utifrån de förslag som 
studerats tidigare i vägplanearbetet. 

Grundläggningsförhållanden
Bron för Hisingsleden samt gång- och cykel-
vägsporten strax väster om Hisingsleden, kom-
mer båda att grundläggas på packad fyllning 
ovan berg. För övriga delar av föreslagen vägan-
läggningen är grundläggningsförhållandena 
relativt gynnsamma och inga omfattande för-
stärkningsåtgärder krävs.  

Kålseredsmotet
I anslutning till nytt Logistikcentrum vid 
Hisingsleden ska en ny trafikplatsen byggas. 
Lokaliseringen av trafikplatsen har styrts av 
utformningen av detaljplanen för nytt Logis-
tikcentrum vid Hisingsleden. Trafikplatsen ska 
anslutas till den nya lokalgatan John Bunyans 

väg som även ansluter till Sörredsvägen. För tra-
fikplatsens lokalisering se punkt 6 i figur 3.2:1. 

Utformning 
Även utformningen av trafikplatsen har styrts av 
detaljplanen för nya Logistikcentrum. Den är en 
trafikplats av trumpettyp där lokalgatan går på 
bro över Hisingsleden. En illustrationsbild av 
trafikplatsen kan ses i figur 3.2:5. Södergående 
ramper ligger nordväst om bron och ansluts till 
John Bunyans väg i en cirkulationsplats. Till cir-
kulationsplatsen ansluts även den nya lokalgatan 
från Gustaf Larsons väg. 

Trafikplatsens norrgående ramper är placerade 
nordöst om bron. Plangeometrin för norrgående 
ramper uppfyller kraven för tätortsmiljö, vilka är 
något lägre än kraven för landsbygdsmiljö. Orsa-
ken till avvikelsen är att detaljplanegränsen mot 
Svarte mosse öster begränsar byggbar yta. För 
att kompensera för den lägre plangeometriska 
standarden har dock norrgående parallellavfart 
förlängts. En längre avfart ger den tunga trafiken 
bättre förutsättningar för att sänka hastigheten 
in mot avfartsrampen. 

Den nya gång- och cykelvägen längs Hisingsle-
deden passerar väster om trafikplatsen. John 
Bunyans väg korsas i plan i anslutning till tra-
fikplatsens cirkulationsplats och följer sedan 
södergående avfartsramp vidare norrut.

Bron som leder trafikplatsens norrgående ram-
per över Hisingsleden föreslås ha två körfält, ett 

3.2:5 Möjlig utformning av Kålseredsmotet.
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i vardera riktning med total längd på cirka 55 
meter samt en total brobredd på cirka 8 meter. 
För en mer detaljerad beskrivning av objektet, se 
illustration broar och PM byggnadsverk.

Grundläggningsförhållanden
För att bedömma hur mycket vägområde som 
krävs med hänsyn till grundläggningsförhål-
lande så redovisas följande princip för grund-
förstärkning. Grundförstärkning erfordras vid 
övergång mellan grundläggning på jord och 
grundläggning på berg för att minimera risken 
för differenssättningar d.v.s. att marken sjunker 
olika mycket eller vid olika tidpunkter. 

Grundläggning för bron över Hisingsleden före-
slås utföras med pålar till berg vid det västra bro-
stödet och grundsulor direkt på rensad botten 
vid det östra brostödet.

Björlandamotet
Dagens signalreglerade korsning med Björlan-
davägen byggs om till planskildhet. För trafik-
platsens lokalisering se punkt 8 i figur 3.2:1. 

Utformning
Hisingsleden föreslås lyftas på bro och Björlan-
davägen passerar i befintligt läge under Hisings-
leden. Av- och påfartsramper ansluts till Björ-
landavägen via en cirkulationsplats delvis under 
bron. 

Bron som leder trafiken på Hisingsleden över 
Björlandavägen föreslås ha fyra körfält, två i 
varje riktning. Total brolängd föreslås bli cirka 
350 meter med en bredd på 18 meter.  För en mer 
detaljerad beskrivning av objektet, se illustra-
tion broar och PM byggnadsverk.

Söder om trafikplatsen breddas Hisingsleden 
på västra sidan. Den norrgående avfarten bred-
das dock åt östra sidan för att ändå minimera 
intrånget mot Lexby odlarförening och över-
går vidare i en ramp utformad för att undvika 
att skada de stora ekar som finns i dungen öster 
om Hisingsleden. Av- och påfartsramper norrut, 
som ansluter till befintlig korsning med Stenby-
vägen uppfyller inte krav för 80 km/h. Tillåten 
hastighet i korsningen är 60 km/h.

Idag finns en gång- och cykelväg längs Björlan-
davägens södra sida, en öster om Hisingsleden 
som leder till verksamheterna som finns norr om 
Björlandavägen och en längs med Sörredsvägens 
östra sida. Föreslagen ny gång- och cykelväg väs-
ter om Hisingsleden ansluts i trafikplatsen till 
gång- och cykelvägen söder om Björlandavägen. 
Gång- och cykelvägen längs Björlandavägen kor-
sar trafikplatsens på- och avfartsramper med 
överfarter i samma plan.  Gång- och cykeltrafik 
norrut korsar Björlandavägen på överfarter som 
hastighetsdämpas, troligen genom förhöjning av 
passagen. Gång- och cykelvägen som passerar 
Björlandavägen ansluts till befintlig gång- och 
cykelväg norrut.  
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3.2:6 Förslag till utforming av Björlandamotet, utdrag ur vägplanens illustrationskarta. 
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Grundläggningsförhållanden
Nivåskillnaden på cirka 4-5 meter mellan 
Osbäcken och föreslagen cirkulationsplats kräver 
förstärkningsåtgärder för delen närmast bäcken. 
Tillfredställande stabilitet kan uppnås med 
lättfyllning under nordöstra delen av blivande 
cirkulationsplats. Från cirkulationsplatsen, på 
en sträcka av cirka 50 meter åt öster, kommer 
det norra körfältet samt gång- och cykelbanan 
utmed Björlandavägen behöva grundförstärk-
ning för att uppnå en tillfredställande stabilitet 
mot Osbäcken. Föreslagen förstärkningsåtgärd 
för både cirkulationsplatsen och Björlandavägen 
är att gräva om Osbäcken och anlägga tryckbank 
i nuvarande bäckfåra. Osbäcken föreslås då flyt-
tas till nytt läge cirka 5-10 meter åt nordöst, på en 
sträcka av cirka 40 meter.

Bron för Hisingsleden över Björlandavägen kom-
mer pålgrundläggas där djup till fast botten är 
stort, cirka 4-15 meter. För mindre jorddjup kan 
grundläggning ske med packad fyllning direkt på 
berg. Brobank på fast undergrund kan anläggas 
direkt på fast botten/berg. Brobank på lera behö-
ver, med hänsyn till sättningar, grundförstärk-
ning med lättfyllning eller pålgrundläggning.

Sättningar kommer att behöva beaktas i tra-
fikplatsen vid Björlandavägen. Tillskottsspän-
ningar från nya väganläggningar kan kräva lätt-
fyllning för att undvika sättningar.

Befintlig trumma under Hisingsleden i km cirka 
5/350 kan ersättas med antingen en längre rör-
bro eller två kortare rörbroar. Alternativt anläggs 
betongbroar för att minska bäckens längd ige-
nom bron och öka tvärsnittsarean för Osbäcken 
under bron. Rörbroar grundläggs på packad fyll-
ning. Betongbroar grundläggs på packad fyllning 
eller pålgrundläggs vid större jorddjup. Samtliga 
alternativ är geotekniskt genomförbara. 

Övriga faunapassager
I anslutning till Björlandamotet korsar Kålse-
redsbäcken/Osbäcken vägförslaget på två plat-
ser. Dessa korsningspunkter föreslås utformas 
faunaanpassade. För att tillgodose både fisk-
vandring och den landlevande faunans rörelse-
möjligheter utförs samtliga broar med dikesbott-
nar av naturlig karaktär, utan vandringshinder, 
och med en sammanhängande markremsa ovan 
vattenytan, kallad strandpassage. Dimensione-
ringen av broarna har gjorts med sådan marginal 
att faunaanpassningar kan göras samtidigt som 
erforderlig avbördningskapacitet uppnås. I plan-
kartan är dessa passager angivna som åtgärd Sk 5. 

En kort beskrivning av faunapassagerna:

• Rörbro vid 4/770 i vägplanens längdmät-
ning - I denna punkt finns idag en betong-
trumma (D 1000 mm, längd 50 meter) 
under Hisingsleden som rives och ersätts 
med rörbro, total längd knappt 60 meter.

• Rörbro vid 5/350 i vägplanens längdmät-
ning - I denna punkt finns idag en plåt-
trumma (D 1400 mm, längd 39 m) under 
Hisingsleden som rives och ersätts med två 
broar under ramperna, antingen rörbroar 
eller mindre betongbroar. Rörbroarna skulle 
bli cirka 23 respektive 29 meter långa. Even-
tuella betongbroar blir betydligt kortare, 
cirka 6 respektive 9 meter.

Det finns idag även en trumma där Kålsereds-
bäcken passerar under Björlandavägen, strax 
öster om korsningen med Hisingsleden. Den 
påverkas inte av vägplanen med nu föreslagen 
utformning.

Övriga vägar och gator som inte fastställs
Utöver åtgärderna på det allmänna vägnätet 
redovisas i vägplanen en ny lokalgata, en buss-
gata, en ridväg och två servicevägar som inte 
fastställs. Dessa krävs för att trafiksystemet i 
sin helhet ska fungera och redovisas i vägpla-
nens illustrationer, i den mån utformningen är 
beslutad. 

Ny lokalgata byggs mellan Kålseredsmotet och 
Gustaf Larsons väg, se punkt 5 i figur 3.2:3. Väg-
hållaransvaret för lokalgatan kommer att vila på 
en samfällighet bestående av  ägare till fastighe-
ter längs gatan. Lokalgatan kommer därför inte 
att fastställas i vägplanen. Gång- och cykelvägen 
väster om lokalgatan kommer dock att fastställas 
och finns beskriven i tidigare kapitel.

En bussgata byggs öster om Volvo RA mellan 
Assar Gabrielssons väg och Gustaf Larsons väg. 
Denna bussgata har tillkommit genom samråd 
mellan Volvo, Västtrafik, Trafikverket och fast-
ighetsägarna. Trafikverket kommer inte att vara 
väghållare för bussgatan. Bussgatan föreslås vara 
dubbelriktad och ansluta till Assar Gabrielssons 
väg i en ny cirkulationsplats. 

Byggandet av Björlandamotet innebär att nuva-
rande signalreglerade passage som även nyttjas 
av hästekipage försvinner. Projektet har i sam-
råd med några av dessa ryttare tagit fram ett 
förslag som innebär att hästekipage leds över i 
den signalreglerade korsningen vid Stenebyvä-
gen, norr om Björlandamotet. På västra sidan av 
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Hisingsleden anordnas en bro för passage över 
Kålseredsbäcken.

I norrgående påfartsramp i Volvomotet byggs en 
anslutning till befintlig serviceväg upp mot vat-
tenreservoar. Vid anslutningen byggs även en 
stoppficka längs rampen.

Nordöst om den nya porten för gång- och cykel-
väg i sektion 2/500 byggs en ficka utmed norr-
gående Hisingsled. Denna ficka ansluter till den 
serviceväg som leder fram till Sörreds Energis 
anläggning.

Avvattning och vattenverksamhet
Avvattningen av vägområdet är utformad för 
att uppnå en trög avledning av dagvattnet. Trög 
avledning tillämpas för typiska flöden vilket 
avser regn med en total mängd på maximalt 10 
millimeter och en varaktighet på maximalt en 
timme. Från minst 80 procent av vägytan ska då 
ingen avrinning ske till recipient utan vatten ska 
fördröjas eller infiltreras. 

Där vägen avvattnas med grunda eller djupa 
diken ordnas trög avledning av dagvatten genom 
översilning på vägslänt. Till stor del fastläggs 
här partikelbundna föroreningar, exempelvis 
tungmetaller.

Där vägbanan avvattnas mot barriärelement i 
vägens mitt, vilket inträffar när vägen ligger i 
skevning, avleds vattnet med rännstensbrunnar 
och ledningar. Dagvattnet behöver då renas och 
fördröjas vilket sker i planerade fördröjnings-
magasin, översilningsytor eller diken. Dessa 
skyddsåtgärders läge framgår av plankarta.

Där Hisingsleden passerar Osbäcken och Kålse-
redsbäcken, föreslås att vägen förses med räcke, 
kantsten och rännstensbrunnar. Från brunn-
narna avleds vattnet via ledning med utlopp till 
översilningsytor.

Trummor för genomledning av vattendrag under 
Hisingsleden dimensioneras för 50-årsflöde. I 
dimensionerande flöden inkluderas momentan-
faktor och en klimatfaktor på 1,2, för att kompen-
sera för framtida klimatförändringar. Dimen-
sionering för 50-årsflöde innebär en kapacitet 
för regn med upp mot 100-års återkomsttid när 
trummorna går fulla. Den uppdämning som då 
uppkommer i vattendraget bedöms vara accep-
tabel och inte skada anläggningens funktion.

Dagvattnet från vägen kommer likt idag att via  
bl a Kålseredsbäcken ledas till Osbäcken som 
mynnar i Nordre älvs fjord. 

Med hänsyn till föreslagna åtgärder bedöms 
att föroreningsbelastningen på recipienten 
reduceras jämfört med om inga åtgärder skulle 
genomföras. För mer detaljerade uppgifter om 
reningsåtgärderna hänvisas till vägplanens PM 
avvattning.  

Volvomotet påverkar både direkt och indirekt ett 
område av våtmarkskaraktär öster om Hisings-
leden. Trafikverket kommer i det fortsatta pro-
jekteringsarbetet att studera om det finns behov 
av att begränsa denna påverkan. Preliminärt 
bedömer Trafikverket att det inte blir aktuellt 
att söka tillstånd till bortledning av grundvatten.

De arbeten som berör Kålseredsbäcken/
Osbäcken utgörs av omgrävningar och ersätt-
ning av befintliga trummor med anledning av 
att vägen byggs om på följande platser, (sek-
tionsangivelsen hänför sig till Hisingsledens 
längdmätning):

• Omgrävning av Kålseredsbäcken, sektion 
4/600-4/650, västra sidan.

• Ersättning av befintlig trumma för Kålse-
redsbäcken med ny faunanpassad rörbro, 
sektion 4/770, samt anpassning av bäckfå-
ran i anslutning till rörbron.

• Ersättning av befintlig trumma för 
Osbäcken med faunanpassade passager 
under ramperna i trafikplatsen vid Björlan-
davägen, sektion 5/350, samt anpassning av 
bäckfåran i anslutning till passagerna.

• Omgrävning av Osbäcken, cirka 40 
meter, som stabilitetshöjande åtgärd vid 
Björlandavägen

Trafikverkets bedömning är att detta är anmäl-
ningspliktig vattenverksamhet då det rör sig om 
omgrävningar och broar/trummor i vattendrag 
med medelvattenflöde under 1 m3/s. 

Delar av Kålseredsbäcken ingår i markavvatt-
ningsföretag. Trafikverkets uppfattning är att 
de ansökta åtgärderna inte påverkar markav-
vattningsföretaget i sådan omfattning att en 
omprövning behövs. Omgrävning påverkar inte 
markavvattningens funktion och innebär inga 
ingrepp i båtnadsområdet eller ändring av dess 
utbredning. 

Uppströms den berörda sträckan är markav-
vattningsföretaget kraftigt påverkat av annan, i 
senare tid utförd, vattenverksamhet i form av 
omgrävning av vattendraget och ändrad mark-
användning. Detta har lett till att dikningsföre-
taget till största delen har förlorat sitt ursprung-
liga syfte. 
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Förkastade projekteringsförslag
I projektet genomfördes en innovationsprocess 
mellan 14:e och 15:e januari 2015. I denna pro-
cess lyftes flera alternativa utformningsförslag 
fram vilka finns samlade och utvärderade i sepa-
rat PM Innovationsprocess.

Volvomotet
Utformningen av trafikplatsen vid Assar Gab-
rielssons väg har som tidigare nämnts arbetats 
om efter att vägplanen tidigare kungjorts för 
granskning. Den viktigaste skillnaden är att där 
den tidigare föreslagna utformningen ledde 
anslutande trafik till och från Assar Gabriels-
sons väg på en bro över Hisingsleden, så föreslås 
nu att Hisingsleden höjs något och den anslu-
tande trafiken istället leds under Hisingsleden. 
Utformningen i övrigt är i stort sett densamma 
vilket också innebär att skillnaden i markintrång 
är minimal.

Den nu föreslagna utformningen har valts för att 
den reducerar anläggningskostnaden betydligt 
och är enklare att utöka i framtiden. 

Björlandamotet
I skissfasen studerades två alternativa utform-
ningar av trafikplatsen vid Björlandavägen. Dels 
den princip som redovisades i förslaget till väg-
plan när det kungjordes 2017, dels en alternativ 
trafikplatslösning med en större underliggande, 
något oval, cirkulationsplats där Hisingsleden 
går på bro över cirkulationsplatsen och Björlan-
davägen.  Se illustration i figur 3.3:2 för de alter-
nativa skisserna. Kortfattat kan sägas att den 
avgörande skillnaden i utformning mellan alter-
nativen var att i det ena alternativet leds Björ-
landavägen över Hisingsleden, i det andra leds 
Hisingsleden över Björlandavägen.

Miljömässigt konstaterades inför valet av alter-
nativ att båda de studerade alternativen innebär 
stor påverkan på landskapsbild och negativa 
konsekvenser för naturvärden, men att de påver-
kar olika typer av miljöer. Vad gäller påverkan 
på kulturmiljön fanns då en viss osäkerhet efter-
som arbetet med en särskild arkeologisk utred-
ning inte var slutfört. 

I skissfasen valdes alternativet att leda Björlan-
davägen över Hisingsleden, framförallt då det 
bedömdes vara det ekonomiskt bästa och även 
klarade höga trafikflöden bättre. 

Efter det att vägplanen kungjorts för gransk-
ning har kunskapen om vilka intrång i värde-
fulla natur- och kulturmiljöer som krävs, nya 
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3.2:7  Alternativa utformningar av trafikplats vid Björlanda 
 vägen, ur skisshandling. 
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Alternativ med Björlandavägen på bro över Hisingsleden

Alternativ med Hisingsleden på bro över Björlandavägen
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bedömningar av trafikflöden och bedömningar 
av tillkommande kostnader medfört att Tra-
fikverket även studerat möjligheten att utveckla 
alternativet med Hisingsleden på en bro över 
Björlandavägen. Med dessa delvis nya förutsätt-
ningar visar det sig att detta alternativ kan utfor-
mas så att intrången i värdefulla miljöer kan 
begränsas betydligt i jämförelse med det tidigare 
kun-gjorda vägförslaget.  

Den utformning som nu föreslås i vägplanen 
baseras således på en utveckling av det tidigare 
studerade, men förkastade, alternativet att leda 
Hisingsleden på bro över Björlandavägen med 
två cirkulationsplatser i det lokala vägnätet. 
En cirkulationsplats i trafikplatsen och en vid 
Sörredsvägen. 

3.3 Skyddsåtgärder och försiktighets-
mått
Redovisning
Vägplanens plankarta, som fastställs av Tra-
fikverket är ett juridiskt bindande dokument, 
som motsvarar ett tillstånd enligt miljöbalken. 
Den ger väghållaren rätt att genomföra vägut-
byggnaden enligt vad som framgår av den fast-
ställda planens ritningar och fastställelsebeslut. 
Därför är det viktigt att åtaganden för att skydda 
miljön och människors hälsa framgår tydligt 
av plankartan och eventuella bilagor, antingen 
genom att de är en del av vägens huvudsakliga 
utformning eller genom att de fastställs som 
skyddsåtgärder. 

Åtgärder att fastställa
Utöver den hänsyn till omgivande miljö och 
människors hälsa som tagits i arbetet med 
vägens lokalisering och utformning redovisas 
i vägplanen ett antal särskilda skyddsåtgärder 
som ska vidtas. I tabell 3.3:1 beskrivs dessa när-
mare för att förtydliga vad de praktiskt innebär, 
vad som är syftet med åtgärden och hur de i prin-
cip kommer att utformas. Dessa skyddsåtgärder 
redovisas även på plankartan.

Ytterligare åtgärder
Utöver de åtgärder som anges på plankartan 
och fastställs har Trafikverket, i enlighet med de 
krav och rekommendationer som Länsstyrelsen 
framfört under samrådsprocessen om vägplanen, 
för avsikt att genomföra ytterligare åtgärder som 
kompensation för den påverkan som vägplanen 
orsakar. Dessa åtgärder, som planeras i samråd 
med Göteborgs Stad, listas i efterföljande text. 

Planerade åtgärder för att motverka negativ 
påverkan på friluftsliv och rekreation är:

• Att leda om den ridstig som idag korsar 
Hisingsleden vid Björlandavägen så att det 
även efter utbyggnad finns möjlighet för 
hästekipage att korsa leden.

• Att skapa alternativa motionsslingor i Svarte 
mosseområdet, om de delsträckor som 
ligger i direkt anslutning till Hisingsleden 
bedöms bli så störda att de förlorar i värde.

Planerade åtgärder för att motverka negativ 
påverkan på skyddade arter är:

• Att utföra biotopförbättrande åtgärder för 
mindre hackspett inom Hisingsparken och/
eller Svarte mosseområdet, främst genom 
högkapning och ringbarkning av björk.

• Att utföra biotopförbättrande åtgärder för 
hasselsnok i anslutning till kraftlednings-
gatan på östsidan av Hisingsleden vid Assar 
Gabrielssons väg och/eller i Hisingsparken 
nära Slätta damm. Vid kraftledningsgatan 
kan det bli aktuellt att skapa en komplette-
rande zon med lämplig miljö för Hasselsnok 
(liknande den i kraftledningsgatan) öster 
om ny trafikplats medan det i Hisingspar-
ken kan bli aktuellt att röja igenväxningsve-
getation inom ljunghedspartier.

Planerade åtgärder för att motverka negativ 
påverkan på strand- och biotopskyddsobjekt 
är:

• Att nya vattendragssträckor i möjligaste 
mån utformas på liknande sätt och så att de 
erhåller motsvarande värden och ekologiska 
funktioner som de vattendragssträckor som 
tas i anspråk. 

• Att skapa lämpliga lekmiljöer för fisk i 
samband med omgrävning av vattendrag för 
att kompensera för miljöer som berörs av 
intrång.

Innan utbyggnaden kommer Trafikverket vidare 
att bekosta de undersökningar som blir aktuella 
med anledning av ingrepp i fornlämningsmiljöer. 
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Åtgärder enligt vägplan Beskrivning
Sk1 Faunastängsel. Faunastängsel föreslås längs Hisingsleden på hela sträckan för att mins-

ka risken för trafikdödade djur. Stängslet utformas med finmaskigt nät i 
nedre delen för att vara effektivt även för mindre djur och  kompletteras 
med möjligheter för mindre djur att korsa Hisingsleden, se åtgärd Sk 4. 

Sk2 Faunastängsel, 
kräldjursanpassat

På delar av sträckan anpassas faunastängsel enligt Sk1 så att det även 
förhindrar att grod- och kräldjur kommer upp på vägen. 

Sk3 Passage för fauna 
och friluftsliv, fri 
höjd 3,5 meter, fri 
öppning 12 meter

En passage anpassad för fauna och friluftsliv föreslås i sektion 4/150. 
Passagen utformas enligt principerna i VGU 2015:086, med en minsta 
bredd av 12 meter och med en fri höjd av 3,5 meter. Faunastängsel 
på anslutande vägsträcka utformas som ledstrukturer för grod- och 
kräldjur.

Sk4 Faunapassage 
trumma diameter 
0,8 meter

I sektioner ungefär 4/650 och 4/370 anordnas 2 passager för mindre 
djur, exakt läge fastställs inte utan anpassas i byggskedet. På plankarta 
redovisas två ungefärliga lägen.

Sk5 Faunapassage, 
bredd 3,6 meter 
höjd 2,2 meter. 
Oval trumma med 
bäck och strand-
passage med 0,5 
meter bredd och 
frihöjd

I anslutning till trafikplats vid Björlandavägen korsar Kålseredsbäcken/
Osbäcken vägförslaget på två platser. Dessa korsningspunkter föreslås 
utföras som faunaanpassade rörbroar. För att tillgodose både fiskvand-
ring och den landlevande faunans rörelsemöjligheter utförs samtliga 
rörbroar med dikesbottnar av naturlig karaktär, utan vandringshinder, 
och med en sammanhängande markremsa ovan vattenytan, kallad 
strandpassage. 

Sk6 Högkapacitets-
räcke och kantsten 
för skydd mot 
olyckor med farligt 
gods

Vägsträckan förses med högkapacitetsräcke och avvattningen utformas 
så att vätskor kan kvarhållas inom vägområdet. 

Sk7 Högkapacitets-
räcke för skydd mot 
olyckor med farligt 
gods

Där närområdets topografi innebär att vätskor inte kan sprida sig 
utanför vägområdet erfordras inte kantsten. På dessa platser erfordras 
endast högkapacitetsräcke som skyddsåtgärd.  

Sk8 Oljeavskiljare och 
avstängsningsventil 
för dagvatten

Vägarna föreslås att avvattnas med öppna diken i första hand. För att 
skydda Kålseredsbäcken och Osbäcken mot ett utsläpp av miljöfarliga 
vätskor vid en eventuell tankbilsolycka förses vägen med kantsten 
och rännstensbrunnar på sträckor där vägdagvatten inte har möjlighet 
att sila över en vegetationssträcka på minst 60 meter innan vattnet 
når Kålseredsbäcken och Osbäcken. Där vägdagvattnet avleds med 
rännstensbrunnar och ledningar, istället för vägdiken, nyttjas dag-
vattendammar för rening och fördröjning av vägdagvatten. Sk 8 avser 
dagvattenåtgärd för oljeavskiljning och avstängning medan Sk9 avser 
dagvattenåtgärd för rening, fördröjning, oljeavskiljning och avstängning.

Sk9 Dagvattendamm 
med avstängnings-
ventil för fördröj-
ning, rening och 
oljeavskiljning

3.3:1  Särskilda skyddsåtgärder, redovisade i vägplanen.
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4 Effekter och konsekven-
ser av projektet 
I detta kapitel sammanfattas effekter och konse-
kvenser av projektet.

4.1 Trafiksäkerhet
Föreslagen linjeföring, typsektion och referens-
hastighet bedöms vara väl anpassad till önskad 
funktion och säkerhetsstandard på vägarna. 
Föreslagen standard stämmer också bra överens 
med standarden på liknande vägar med liknande 
funktion i Göteborg.

Enligt Trafikverkets ”Effektsamband för trans-
portsystemet” kan en planskild trafikplats för-
väntas ge en minskning av antalet olyckor med 
döda eller skadade med 75 %.

Att införa mötesfri väg minskar effektivt antalet 
mötes- och omkörningsolyckor. En förbättring 
av utformningen av sidoområden och att sätta 
räcken längs vägen påverkar inte antalet olyckor 
men skadeföljden av olyckorna blir lindrigare. 
Främst påverkar åtgärderna skadeföljden vid 
singelolyckor. 

Gång- och cykeltrafiken får ett sammanhäng-
ande vägnät som är helt skilt från Hisingsleden 
och väl överensstämmer med Göteborg stads 
cykelprogram. Trafiksäkerhetseffekten av att 
införa en gång- och cykelväg är svår att förutse. 
Det ger ofta förändringar i trafikmängder och 
hastigheter som i sin tur ger effekter på antalet 
olyckor. Föreslagna åtgärder möjliggör att cykla 
och gå längs leden på ett tryggt och säkert sätt. 

Singelolyckor med fotgängare eller cyklister och 
kollisioner mellan cyklist och en annan cyklist 
eller fotgängare kan ge allvarliga personskador. 
God standard på gång- och cykelväg och löpa-
nade underhåll t.ex. halkbekämpning är viktigt 
för att förhindra olyckor med svåra personska-
dor. Hastighetsskillnaden mellan en fotgängare 
och en cyklist är normalt stor. En bredare gång- 
och cykelväg än den som föreslås med separering 
mellan fotgängare och cyklister skulle förbättra 
samspelet mellan trafikanterna, tryggheten och 
också säkerheten på de föreslagna gång- och 
cykelvägarna. Den föreslagna utformningen 
motsvarar dock den standard som Trafikverket 
normalt följer.

Att införa vägbelysning reducerar antalet per-
sonskador i mörker i alla trafikmiljöer. Belys-
ning är extra viktigt för att minska antalet 

fotgängarolyckor och dödsolyckor i mörker. Väg-
belysning fyller även en viktig trygghetsska-
pande funktion  för gång- och cykeltrafikanter.

Att införa faunastängsel bedöms minska vilto-
lyckorna med 80 % enligt ”Effektsamband för 
transportsystemet”. Utefter Hisingsleden finns 
idag ett viltstängsel som byts ut mot ett fau-
nastängsel vilket betyder att viltolyckorna fort-
satt begränsas till ett minimum på sträckan.

Lokal trafik mellan verksamheterna längs vägen 
kommer till viss del flyttas från Hisingsleden till 
Sörredsvägen, Assar Gabrielssons väg och Gus-
taf Larssons väg. Ökade trafikmängder på lokal-
gatorna kan innebära att antalet olyckor ökar där. 
Åtgärder för att förbättra säkerhet och framkom-
lighet i det kommunala vägnätet kan vara lämp-
ligt att utreda och genomföra men det kommer 
inte ske i samband aktuell vägplan. 

Sett till helheten bedöms vägförslaget med 
mittseparering på Hisingsleden och Halvors 
länk, planskilda korsningar och ett samman-
hängande gång- och cykelvägnät separerat från 
biltrafiken på Hisingsleden höja trafiksäkerhe-
ten i området väsentligt.

4.2 Trafik och användargrupper
Genomgående fordonstrafik
Den genomgående fordonstrafiken ges med väg-
förslaget en betydlig förbättring när det gäller 
trafiksäkerhet. Planskilda korsningar minskar 
antalet möjliga kollisionspunkter samtidigt som 
mittbarriär minimerar risken för mötesolyckor. 
Dessutom stängs korsningen med Gustaf Lar-
sons väg vilket ytterligare minskar risken för 
korsningsolyckor.

Utöver detta kommer även framkomligheten 
på sträckan förbättras betydligt i och med att 
vägen görs fyrfältig. Även stängning av korsning 
och ombyggnation från signalreglerade till plan-
skilda korsningar bidrar till ökad framkomlig-
het. Planskildhet i korsningarna bidrar även till 
ökad kapacitet vilket ger bättre framkomlighet i 
korsningar.

Lokal fordonstrafik
Den lokala fordonstrafiken gynnas av att signal-
reglerade korsningar byggs om till planskilda 
korsningar vilket höjer kapaciteten och fram-
komligheten för fordon som ska till och från 
lokalgatorna.

I och med ombyggnation från signalreglerade 
korsningar till planskildhet kommer genheten  
och orienterbarheten i korsningarna försämras. 
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Planskilda korsningar kan ställa högre krav på 
förarens förmåga att ta till sig information från 
vägvisning då det inte är lika självklart vilka väg-
val som förare ska välja.

Den trafik som idag använder Gustaf Larsons 
väg för att ta sig till eller från Hisingsleden kom-
mer med utbyggt vägförslag att behöva ansluta 
till Hisingsleden längre norrut via en ny lokal-
gata och Kålseredsmotet alternativt använda 
Volvomotet söderut. Detta leder till att viss lokal 
fordonstrafik kan få upp till cirka 600 meters 
längre resväg.

Gång- och cykeltrafik

Generellt sett kommer vägförslaget ge en för-
bättring vad det gäller trafiksäkerhet och fram-
komlighet för fotgängare och cyklister. Dess-
utom så kommer befintlig gång och cykelväg 
mellan Vädermotet och Assar Gabrielssons väg 
få högre standard genom att den breddas, utrus-
tas med betongbarriär och sidoområdet breddas 
samt förses med dike för avvattning.

Gång- och cykeltrafiken ges en möjlighet att 
förflytta sig utefter Hisingsleden mellan Vol-
vomotet och Björlandamotet. I nuläget så finns 
möjligheten för gång och cykeltrafikanter att 
färdas samma sträcka via Assar Gabrielssons 
väg och Sörredsvägen som går parallellt med 
Hisingsleden. Ny sträckning blir genare och 
trafiksäkrare, har en högre standard och fram-
komligheten blir bättre då korsningar på denna 
sträcka i huvudsak sker planskilt. 

Vägförslaget innebär i viss mån att den befintliga 
gång- och cykelvägens sträckning blir mindre 
gen framförallt i Volvomotet. Cykelbanan leds 
enligt vägförslaget om till att i större utsträck-
ning korsa biltrafiken planskilt vilket innebär 
nivåskillnader och längre sträckning än nuva-
rande utformning.  Samtidigt innebär planskild-
heten att trafiksäkerheten och framkomligheten 
ökar markant.

Kollektivtrafik
Gustaf Larsons väg hålls öppen för kollektivtra-
fik som ska svänga höger ut på Hisingsleden men 
stängs för övrig fordonstrafik. Denna lösning i 
kombination med bussgatan som byggs parallellt 
med Hisingsleden mellan Assar Gabrielssons 
väg och Gustaf Larsons väg möjliggör för bussar 
att trafikera området på i stort sätt samma vis i 
framtiden som i dag.

Med föreslagen utformning av Björlandamotet 
påverkas nuvarande hållplatslägen för hållplats 
Östergärde på Björlandavägen något och föreslås 

anpassas till ny utformning. Motsvarande håll-
platslägen på Hisingsleden ersätts inte i aktuellt 
förslag, men det finns möjlighet att anlägga håll-
platser på ramperna i trafikplatsen. Enligt Väst-
trafik är dock antalet resande till och från dessa 
hållplatslägen mycket litet.

4.3 Lokalsamhälle och regional utveck-
ling
Utveckling
Vägförslaget förväntas främja den regionala  
utvecklingen genom att centrala leder i regionen 
avlastas och både befintliga samt nya verksam-
hets- och bostadsområden får tillgång till goda 
kommunikationer.

På västra Hisingen finns flera betydande mål-
punkter för godstrafik såsom Göteborgs Hamn 
och därtill knuten logistikverksamhet, raffina-
derier samt Volvo Cars personbilsfabrik och 
Volvo AB:s lastbilsfabrik. På västra Hisingen 
finns även omfattande bostadsbebyggelse och 
stora förnyelseområden för såväl bostäder som 
verksamheter. 

Kommunal planering
Vägplanen ligger till stora delar inom detaljplan, 
delvis nyare planer utformade med hänsyn till 
föreslagen vägombyggnad, delvis äldre planer 
som redovisar nuvarande vägutformning. Se 
nedanstående redovisning av berörda detaljpla-
ner och delsträckor, även i tabell 4.3:1.

Berörda planer 
Följande detaljplaner planer berörs av vägplanen:

• 1480K – II – 3458: SPL F 3448  
Steneby industriområde.

• 1480K – II – 3614: SPL F 3614 
Östergärde industriområde

• 1480K – II – 4947: DP 4171 
Logistikcentrum vid Hisingsleden

• 1480K – 2 – 5448: DP 5448 
Trafikplats vid Hisingsleden/Assar Gab-
rielssons väg samt del av Hisingsleden. 

Detaljplan DP 5448 har arbetats fram parallellt 
med att Trafikverket tog fram tidigare förslag 
till trafikplatsutformning vid Assar Gabriels-
sons väg. Den är antagen och vann laga kraft 
2018-07-23. 

Detaljplan DP 4947 avser Logistikcentrum vid 
Hisingsleden och redovisar bl a en trafikplats. 
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Detaljplanerna SPL F 3614 och DP 4171 vid Björ-
landavägen redovisar nuvarande utformning 
av vägnätet. Delar av Hisingsleden och Björ-
landavägen ligger inom område för trafikända-
mål enligt SPL F 3614. DP 4171 avser område 
för galoppbana, som gränsar till vägområdet. 
Hisingsledens anslutning till Stenebyvägen lig-
ger inom område för trafikändamål enligt detalj-
plan SPL F 3458. 

Trafikplatsen vid Assar Gabrielssons väg över-
ensstämmer även med nu föreslagen utformning 
med detaljplanen. För trafikplatsen vid Björlan-
davägen bedömer Trafikverket att föreslagen 
utformning inte kommer i konflikt med gäl-
lande detaljplan då de delar av planområdet som 
berörs är avsedda för trafikändamål.

4.4 Miljö och hälsa
Den aktuella vägplanens konsekvenser för mil-
jön och människors hälsa redovisas i en separat 
miljökonsekvensbeskrivning. Sammanfattnings-
vis bedöms de viktigaste konsekvenserna vara:

• Marginella ingrepp i fornlämningsmiljöer. 

• Intrång i värdefulla naturmiljöer i och 
kring Kålseredsbäcken/Osbäcken och vid 
Björlandavägen. 

• Mindre risk för att olyckor med farligt gods 
leder till skada på människors hälsa efter-
som skyddsåtgärder föreslås förbi miljöer 
platser där människor vistas mer ofta.

• Reducerade barriäreffekter eftersom flera 
passager för djur och människor föreslås.

• Mindre risk för föroreningsspridning till 
Kålseredsbäcken/Osbäcken genom att 
avvattningssystemet utformas för att för-
dröja dagvattnet och med bättre möjligheter 
för oljeavskiljning och tillfällig avstängning.

Transporter av farligt gods
Risksituationen vid de olika skyddsobjekten 
längs aktuell delsträcka har bedömts utifrån 
kriterier för individrisk när det gäller verksam-
heter. Gällande miljörisken så har den bedömts 
utifrån kriterier baserade på Miljöbalkens for-
muleringar avseende påverkan på områden med 
betydande naturvärden.

Föreslagna skyddsåtgärder för de viktigaste 
skyddsobjekten är:

• Lexby odlarförening - Åtgärder som hindrar 
fordon med farligt gods från att lämna 
vägområdet, exempelvis ett högkapacitets-
räcke,  och som ser till att inga brandfarliga 
vätskor rinner ner mot området vid en 
farligt gods olycka. 

• Volvos verksamhetsområde - Högkapaci-
tetsräcke samt åtgärd som förhindrar att 
farliga vätskor rinner ner från vägen och in 
mot området.

• Logistikcentrum vid Kålseredsmotet - 
Åtgärder enligt riskutredning för detaljplan. 
I denna beskrivs åtgärderna på följande sätt. 
”Området närmast Hisingsleden (cirka 15 
meter) bör utformas så att ett fordon lastat 
med farligt gods inte skadas i händelse av 
att ett fordon kör av vägen. Det skall även 
utformas så att det förhindrar spridning av 
eventuellt utläckt farligt gods.” 

• Osbäcken och Kålseredsbäcken - Åtgärder 
som hindrar utsläpp från bränsletankar i 
transportfordon från att nå vattendragen.  

4.5 Samhällsekonomisk bedömning 
(sammanfattning)
En samhällsekonomisk bedömning har gjorts 
inom ramen för projekt E6.20 Hisingsleden, 
södra delen inkl. Halvors länk i vilket den 
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E6.20 Hisingsleden, södra delen  
Kommunala planer 
Vägplanen ligger på stora delar inom detaljplan, delvis nyare planer utformade med hänsyn till 
föreslagen vägombyggnad, delvis äldre planer som redovisar nuvarande vägutformning. Se 
nedanstående redovisning av berörda delsträckor. 

Delsträcka, ungefärlig sektion i Hisingsleden Detaljplan Anm 
Början Slut 
1/350 3/440 5448 Inom allmän plats/väg 
3/440 3/950 4947 Inom allmän plats/genomfart 
5/180 5/650 3614 Inom trafikområde, stadsplan 

från 1983 
5/650 5/860 3458 Inom trafikområde, stadsplan 

från 1975 
 
Detaljplan DP 5448 har arbetats fram parallellt med att Trafikverket tog fram tidigare förslag till 
trafikplatsutformning vid Assar Gabrielssons väg. Den är antagen och vann laga kraft 2018-07-23. 
Detaljplan DP 4947 avser Logistikcentrum vid Hisingsleden och redovisar bl a en trafikplats.  

Detaljplanerna SPL F 3614 och DP 4171 vid Björlandavägen redovisar nuvarande utformning av 
vägnätet. Delar av Hisingsleden och Björlandavägen ligger inom område för trafikändamål enligt SPL 
F 3614. DP 4171 avser område för galoppbana, som gränsar till vägområdet. Hisingsledens anslutning 
till Stenebyvägen ligger inom område för trafikändamål enligt detaljplan SPL F 3458.  

Trafikplatsen vid Assar Gabrielssons väg överensstämmer även med nu föreslagen utformning med 
detaljplanen. För trafikplatsen vid Björlandavägen bedömer Trafikverket att föreslagen utformning 
inte kommer i konflikt med gällande detaljplan då de delar av planområdet som berörs är avsedda för 
trafikändamål. 

Berörda planer - beteckningar 
• 1480K – II – 3458 Steneby industriområde 
• 1480K – II – 3614 Östergärde industriområde 
• 1480K – II – 4947 Logistikcentrum vid Hisingsleden 
• 1480K – 2 – 5448 Trafikplats vid Hisingsleden/Assar Gabrielssons väg samt del av

  Hisingsleden 

Aktuella plankartor bifogas. 

4.3:1 Sammanställning av delsträckor inom detaljplan.
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aktuella vägplanen är en del. Bedömningen har 
gjorts med hjälp av Trafikverkets verktyg för 
Samlad effektbedömning. Bedömningen visar 
att projektet är samhällsekonomiskt lönsamt. 
De samhällsekonomiska vinsterna ligger framfö-
rallt i förkortad restid, främst för godstranspor-
ter men även för personresor.

Övriga samhällsekonomiska vinster som upp-
kommer i detta projekt inkluderar en förbättrad 
trafiksäkerhetssituation där antalet möteso-
lyckor reduceras till följd av mittbarriären. Risk-
momentet för gående och cyklister reduceras i 
samband med att standarden på befintlig gång- 
och cykelbana höjs samt att ny cykelbana byggs 
utmed Halvors länk. Stängningen av anslut-
ningen mellan Hisingsleden och Gustaf Lar-
sons väg samt ombyggnad av två signalreglerade 
korsningar till planskilda trafikplatser bedöms 
minska olycksrisken för korsningsolyckor och 
utsläppsmängderna från motortrafikfordons 
start och stopp.

Som i alla projekt finns det både för- och nack-
delar. Högre hastigheter på Hisingsleden ökar 
drivmedelsförbrukningen och därmed också 
utsläppsmängderna. Själva byggandet av vägen 
medför också negativ klimatpåverkan vilket 
också är med i den samlade effektbedömningen.

4.6 Indirekta och samverkande effekter 
och konsekvenser
Inga nämnvärda sådana effekter och konsekven-
ser bedöms uppkomma.

4.7 Påverkan under byggnadstiden
Påverkan från en ny väg i samband med att den 
byggs kan vara både annorlunda och mer stö-
rande än påverkan från den färdiga vägen. Under 
byggnadstiden krävs vägområde både för vägen 
och för byggverksamheten vilket gör att mer 
plats tas i anspråk än vad den färdiga anlägg-
ningen kräver. För att trafiken på Hisingsleden 
ska kunna fortgå under byggnadstiden kommer 
det också att krävas tillfälliga omledningsvägar 
förbi de olika arbetsplatserna under delar av 
byggtiden.

Trafik
Inom ramen för den aktuella vägplanen ska 
Hisingsleden breddas samtidigt som tre plan-
skilda trafikplatser ska byggas. Allt detta ska 
ske med full trafikföring på Hisingsleden. 

Huvudmålen för projektets arbete med trafik 
under byggtiden är att godstransporter ska ha 
god framkomlighet under hela byggtiden, befint-
liga gång- och cykelmöjligheter ska upprätthål-
las samt att byggnadsarbeten inte ska orsaka 
betydande förseningar för kollektivtrafiken på 
Hisingsleden.

Hisingsleden är en väg med tidsrestriktioner 
som innebär att arbete ej får utföras mellan 
06:00-09:00 samt 15:00-19:00. Vid andra tider 
än dessa kommer kortare avstängningar av 
Hisingsleden under maximalt 10 minuter krävas 
i samband med sprängningsarbete. 

Befintliga gång- och cykelvägar längs Björlan-
davägen, Sörredsvägen och Hisingsleden ska 
kunna trafikeras under hela byggtiden. 

Nedan beskrivs kort principen för möjlig lösning 
av trafiksituationen under byggtiden för olika 
delar av utbyggnaden. Hur länge olika platser 
kommer att vara påverkade av byggnadsarbeten 
eller hur länge olika tillfälliga omledningsvägar 
kommer att vara i drift är i detta skede dock för 
tidigt att säga.

Breddning av Hisingsleden
Arbetet med breddning av Hisingsleden kommer  
till största delen att ske vid sidan av befintlig 
väg. För byggnadsarbetarnas och trafikanternas 
säkerhet krävs dock ett visst säkerhetsavstånd 
mellan arbetsområdet och trafikerad väg. Detta 
betyder att Hisingsleden kommer att smalnas av 
under byggnadstiden, men att antalet körfält är 
detsamma. När den nya delen av vägen är klar 
flyttas trafiken över dit och befintlig väg justeras 
och anpassas till att bli en del av den nya bredare 
Hisingsleden.

Utbyggnad av trafikplatser
De tre trafikplatser som föreslås kommer att 
byggas med trafik på berörda vägar under bygg-
nadstiden. För att detta ska kunna genomföras 
på ett säkert sätt kommer det att krävas tillfäl-
liga trafiklösningar, t ex omledningsvägar och 
provisoriska korsningar. Dessa planeras av den 
entreprenör som utför anläggningsarbetet. Sär-
skilt för de olika trafikplatserna är:

• Volvomotet vid Assar Gabrielssons väg ska 
byggas i samma läge som dagens signalkors-
ning. Behovet av tillfälliga trafiklösningar 
blir därför stort och utformningen kan 
skifta under byggtiden.  
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• Kålseredsmotet vid Logistikcentrum kan 
byggas utan svängande trafik att ta hän-
syn till under byggtiden vilket underlättar 
arbetet.

• Björlandamotet kommer att behöva byggas 
ut med samtidig trafik på både Hisingsleden 
och Björlandavägen. Påverkan på trafiken 
bedöms bli omfattande och kräva flera till-
fälliga omledningar.  

Trafikverket kommer att ställa krav på att tillfäl-
liga trafiklösningar utformas för att upprätthålla 
samma framkomlighet och trafiksäkerhet som 
idag. Det går dock inte att undvika att framkom-
ligheten tidvis störs under byggskedet och där-
för kommer Trafikverket också att arbeta med 
åtgärder för att underlätta för trafikanterna att 
välja andra transportmedel eller andra vägar.

Befintlig ridport under Hisingsleden vid Kålse-
red ska ersättas med en ny bredare port som 
möjliggör passage för både människor och djur-
liv. Då den porten inte ingår i Göteborgs Stads 
övergripande gång- och cykelvägnät utan främst 
är till för friluftsliv och rekreation bedöms den 
kunna stängas under byggande av ny port. 

Miljö och hälsa
I vägplanens miljökonsekvensbeskrivning ges 
förslag till de principer och krav som ska gälla 
under byggtiden. I planbeskrivningen ges endast 
en kortfattad beskrivning av de konsekvenser 
som förväntas uppkomma.

Verksamheten under byggtiden bedöms inte 
orsaka mer än små negativa konsekvenser för 
landskapets miljövärden, människors hälsa och 
hushållningen med naturresurser. 

Bedömningen förutsätter att lämpliga krav ställs 
på arbetenas genomförande för att säkerställa 
att inte anläggningsverksamheten medför bestå-
ende effekter och skador på berörda natur- och 
kulturvärden.
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5 Samlad bedömning
5.1 Sammanställning av konsekvenser
I korthet bedöms vägförslaget ge följande 
konsekvenser:

• Förbättringar för fotgängare och cyklister 
när det gäller trafiksäkerhet, framkomlighet 
samt högre standard på befintlig gång- och 
cykelväg.

• I Volvomotet får gång- och cykeltrafikanter 
något längre resväg än i dagens korsning. 
Däremot blir framkomligheten bättre för 
dessa trafikslag då korsning i signalreglering 
delvis ersätts med korsning planskilt.

• Trafikanter ges med vägförslaget en betyd-
lig förbättring när det gäller trafiksäkerhet 
och framkomlighet.

• Planskildhet i korsningarna bidrar till en 
kraftig kapacitetsökning.

• Ökad attraktivitet för tung trafik att 
använda Hisingsleden medför att denna 
trafik flyttas från E6 och Lundbyleden till 
Hisingsleden.

• Vissa lokala fordonstrafikanter får längre 
körsträcka än de har i dagens vägnät. Gäller 
främst den trafik som idag använder Gustaf 
Larsons väg för utfart på Hisingsleden.

• Konsekvenser av olyckor med farligt gods 
minskar till följd av vägnära åtgärder vid 
verksamheter, platser där människor vistas 
ofta och vattendrag.

• Marginella ingrepp i fornlämningsmiljöer. 

• Intrång i värdefulla naturmiljöer i och 
kring Kålseredsbäcken/Osbäcken och vid 
Björlandavägen. 

• Vägförslaget innebär en ökad barriäreffekt 
som delvis mildras genom de passager för 
människor och djur som föreslås.

• Mindre risk för föroreningsspridning till 
Kålseredsbäcken/Osbäcken genom att 
avvattningssystemet utformas för att för-
dröja dagvattnet.

5.2 Bedömd måluppfyllelse 
Hur väl projektet uppfyller ställda mål bedöms 
i detta avsnitt med hänsyn till projektmål fram-
tagna i förstudien som gällde hela Hisingsleden 
och de nationella miljökvalitetsmålen. 

Projektmål
Mål från förstudien med kommentar om mål-
uppfyllelse i denna vägplan:

• Mål: Bättre tillgänglighet för alla trafik-
slag vilket gör det attraktivt för resenärer 
att använda Hisingsleden för att nå västra 
Hisingen.  
Kommentar: Fullt utbyggt vägförslag 
kommer erbjuda högre hastighet och högre 
standard på Hisingsleden som ökar attrakti-
viteten för resenärer som ska mellan västra 
Hisingen och Klarebergsmotet på E6. Ny 
gång- och cykelväg mellanVolvomotet och 
Björlandamotet ökar attraktiviteten för 
gång- och cykeltrafiken. Kollektivtrafiken 
kan trafikera området väster om Hisings-
leden i samma utsträckning som idag i och 
med att en bussgata byggs och att bussar 
tillåts svänga höger ut på Hisingsleden vid 
Gustaf Larsons väg.

• Mål: Högre transportkvalitet genom mindre 
varierande transport- och restider. 
Kommentar: Breddning av Hisingsleden 
innebär högre kapacitet och bättre fram-
komlighet. Två signalreglerade korsningar 
på Hisingsleden byggs om till planskilda 
trafikplatser och anslutningen från Gustaf 
Larsons väg stängs för all trafik utom höger-
svängande bussar.

• Mål: Högre trafiksäkerhet som minskar 
olycksrisken och erbjuder en säkrare trafik-
miljö för oskyddade trafikanter. 
Kommentar: Hela sträckan förses med 
mitträcke vilket minskar konsekvenserna 
vid eventuella trafikolyckor. Vidare så byggs 
två signalreglerade korsningar om till plan-
skilda trafikplatser och anslutningen från 
Gustaf Larsons väg till Hisingsleden stängs 
för all trafik utom högersvängande bus-
sar. Dessutom höjs standarden på befintlig 
gång- och cykelväg utefter Hisingsleden 
vilket bidrar till en säkrare trafikmiljö för 
oskyddade trafikanter. 
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• Mål: Mindre miljöpåverkan genom minskad 
risk för föroreningsspridning, mindre totala 
avgasutsläpp, färre människor som utsätts 
för störande buller och bättre möjligheter 
att passera Hisingsleden. 
Kommentar: Målet om minskad risk för 
föroreningsspridning uppnås dels genom de 
skyddsåtgärder vid olyckor med farligt gods 
som föreslås i vägplanen och dels genom 
utformningen på dagvattenhanteringen. 
Målet om mindre totala avgasutsläpp gäller 
hela Hisingsleden i stort och är inte till-
lämpbar på vägplanenivå. Målen som gäller 
att färre människor ska utsättas för buller 
uppnås genom att Hisingsleden görs mer 
attraktiv för fordonstrafik och avlastar där-
med centrala leder i Göteborgsregionen.

• Mål: Miljöhänsyn som visar sig genom 
anpassning till värdefulla miljöer som ligger 
i anslutning till vägen eller kan påverkas på 
större avstånd. 
Kommentar: I denna vägplan har en miljö-
konsekvensbeskrivning arbetats fram som 
har fungerat som input under hela projek-
teringsarbetet. Mer information om detta 
finns i miljökonsekvensbeskrivningen som 
bifogas vägplanen. 

• Mål: En positiv regional utveckling genom 
att de centrala lederna i regionen avlastas 
och både befintliga samt nya verksamhets- 
och bostadsområden får tillgång till goda 
kommunikationer. 

Kommentar: Ett fullt utbyggt vägförslag 
i aktuell vägplan och vägplanen ”E6.20 
Hisingsleden, södra delen - Halvors länk” 
kommer att öka attraktiviteten för motor-
fordon att använda Hisingsleden istället för 
att använda Lundbyleden och E 6. Kol-
lektivtrafiken ges möjlighet att trafikera 
verksamhetsområdet väster om Hisings-
leden på samma sätt som idag. Dessutom 
byggs en gång- och cykelväg utefter hela 
Hisingsleden.

• Mål: Planeringsprocessen ska genomföras 
på ett sådant sätt att både kvinnors och 
mäns synpunkter, erfarenheter och värde-
ringar tas tillvara. 
Kommentar: Processen har bedrivits i en 
öppen dialog med berörda parter. Allmän-
heten har också bjudits in till samråd och 
material har funnits tillgängligt på Tra-
fikverkets webbplats. Både kvinnor och män 
har deltagit i planeringsprocessen.

Nationella miljökvalitetsmål
De åtgärder som ingår i vägplanen bedöms vara 
av begränsad betydelse för möjligheterna att nå 
de 16 nationella miljökvalitetsmål, se figur 5.2:1, 
som riksdagen har beslutat att ska utgöra en 
utgångspunkt för samhällets miljöarbete. Sam-
mantaget bedöms att vägplanens åtgärder kan 
påverka möjligheten att nå målen 1, 2, 8, 10, 12 
och 16, men endast i begränsad omfattning.  

5.2:1 De nationella miljökvalitetsmålen.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. 
           

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Begränsad klimatpåverkan

Frisk luft

Bara naturlig försurning

Giftfri miljö

Skyddande ozonskikt

Säker strålmiljö

Ingen övergödning

Levande sjöar och vattendrag

Grundvatten av god kvalitet

Hav i balans samt levande 
kust och skärgård

Myllrande våtmarker

Levande skogar

Ett rikt odlingslandskap

Storslagen fjällmiljö

God bebyggd miljö

Ett rikt växt- och djurliv
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• Möjligheten att nå mål 1, begränsad kli-
matpåverkan, bedöms missgynnas av att 
utbyggnaden underlättar lastbilstranspor-
ter. Påverkan är svårbedömd, eftersom delar 
av transporterna har koppling till Göteborgs 
Hamn och därigenom bidrar till att göra 
sjötransporter mer konkurrenskraftiga. 

• Möjligheten att nå mål 2, frisk luft, bedöms 
gynnas av att tung trafik till hamn och indu-
stri på västra Hisingen ges bättre möjlighet 
att välja andra vägar än de hårt belastade 
lederna i centrala Göteborg. 

• Möjligheten att nå målen 8 och 10, levande 
sjöar och vattendrag samt hav i balans, 
levande kust och skärgård, kan komma att 
påverkas genom de arbeten som påverkar 
Kålseredsbäcken/Osbäcken. Den sam-
lade bedömningen är att en väl utformad 
väganläggning på sikt gynnar möjlighe-
ten att nå målen, trots vissa intrång och 
biotopförluster. 

• Möjligheten att nå målen 12 och 16, levande 
skogar och rikt växt- och djurliv, bedöms 
missgynnas av de intrång som utbyggnaden 
medför, men detta motverkas av föreslagna 
åtgärder för att reducera vägsystemets 
barriärverkan och planerade åtgärder för 
att gynna mindre hackspett och hasselsnok 
inom Hisingsparken. 
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6 Överensstämmelse med 
miljöbalkens regler
6.1 Bakgrund
Vägutbyggnaden omfattas av miljöbalkens hän-
synsregler enligt 2 kapitlet och hushållningsbe-
stämmelser enligt 3 kapitlet. I miljöbalkens kapi-
tel 2 redovisas de allmänna hänsynsregler som 
är grundläggande för prövningen av tillåtlighet, 
tillstånd, godkännande och dispens, villkor (för-
utom ersättning) samt tillsyn. De ska även ligga 
till grund för hur Trafikverket som verksamhets-
utövare ska agera för att minimera påverkan och 
främja en god hushållning. 

I detta avsnitt redovisas hur aktuella hänsyns-
regler och hushållningsbestämmelser tillämpas 
i arbetet med vägplanen. 

6.2 Allmänna hänsynsregler, kap 2 
2 § Kunskapskrav 
Alla som bedriver eller avser att bedriva en verk-
samhet eller vidta en åtgärd skall skaffa sig den 
kunskap som behövs med hänsyn till verksam-
hetens eller åtgärdens art och omfattning för att 
skydda människors hälsa och miljön mot skada 
eller olägenhet.

Kravet uppfylls genom att Trafikverket genom 
tidigare utredningar, inventeringar i samband 
med projekteringen och samråd med berörda 
har skaffat sig kunskap om omgivningens för-
utsättningar. Denna kunskap och hur den har 
använts i arbetet framgår av planbeskrivning 
och miljökonsekvensbeskrivning.

3 § Försiktighetsmått 
Alla som bedriver eller avser att bedriva en 
verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de 
skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta 
de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att 
förebygga, hindra eller motverka att verksamhe-
ten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för 
människors hälsa eller miljön.

Trafikverket kommer vid beslut om utform-
ningen av föreslagna vägar att ta hänsyn till 
omgivningens värden och känslighet, som de 
framgår av vägplanen. För att minska risken för 
skada på liv och egendom föreslås även skydds-
åtgärder. För genomförandet kommer Trafikver-
ket även att ställa krav på när och hur arbetena 
ska genomföras för att minska risken för skada 
för miljön. 

5 § Hushållningsprinciper 
Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en 
åtgärd skall hushålla med råvaror och energi samt 
utnyttja möjligheterna till återanvändning och 
återvinning.

Trafikverket avser att så långt möjligt genom-
föra utbyggnaden med material från platsen och 
återanvända jordmaterial vid återställning av 
berörda ytor.

6 § val av plats 
För en verksamhet eller åtgärd … ska det väljas en 
plats som är lämplig med hänsyn till att ändamå-
let ska kunna uppnås med minsta intrång och olä-
genhet för människors hälsa och miljön.

Breddningen av Hisingsleden innebär en 
ombyggnad av befintlig väg och utnyttjar på så 
sätt ett redan påverkat område. Även utbyggna-
den av trafikplatser sker inom ett delvis påverkat 
område, de har lokaliserats så att vägen förstär-
ker de pågående och planerade verksamheter i 
områdena intill vägen och vad gäller två av tra-
fikplatserna är de även prövade i detaljplan.  

Förslaget bedöms även uppfylla kravet på minsta 
intrång och olägenhet. 

6.3 Miljökvalitetsnormer 
Allmänt
Enligt 5 kap 1 § miljöbalken får regeringen för 
vissa geografiska områden eller för hela landet 
meddela föreskrifter om kvaliteten på mark, vat-
ten, luft eller miljön i övrigt, om det behövs för 
att varaktigt skydda människors hälsa eller mil-
jön eller för att avhjälpa skador på eller olägen-
heter för människors hälsa eller miljön. Dessa 
kallas miljökvalitetsnormer.

Förordningar om miljökvalitetsnormer finns hit-
tills framtagna för:

• föroreningar i utomhusluft (SFS 2010:477)

• omgivningsbuller (SFS 2004:675) 

• vattenkvalitet i fisk- och musselvatten (SFS 
2001:554) 

• ekologisk och kemisk status i vattenföre-
komster (SFS 2004:660) 

Miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller är 
generella och kan inte tillämpas på projektnivå.
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Bedömning
Bedömningen är att möjligheterna att klara 
gällande miljökvalitetsnormer för luft utmed 
Hisingsleden gynnas av att tung trafik till hamn 
och industri på västra Hisingen ges bättre möj-
lighet att välja andra vägar än de hårt belastade 
lederna i centrala Göteborg. 

Kålseredsbäcken/Osbäcken omfattas av MKN 
för vatten. Dessa är satta till God ekologisk sta-
tus med tidsfrist till 2027, samt God kemisk status 
(exklusive överallt överskridande ämnen). Idag är 
den ekologiska statusen klassad som måttlig till 
följd av näringspåverkan och hydromorfologiska 
förändringar genom fysisk påverkan. Kemisk 
status (exklusive överallt överskridande ämnen) 
är inte klassad på grund av brist på värden.

Planerade omgrävningar av bäcken, som är nöd-
vändig för vägplanens genomförande, bedöms 
inte påverka dess ekologiska status vad avser 
näringspåverkan. Sammantaget berörs upp till 
100 meter huvudsakligen naturlig bäckfåra i 
direkt anslutning till nuvarande väg, vilket i 
någon mån motverkar möjligheterna att nå God 
ekologisk status. Till följd av planerade skade-
förebyggande åtgärder, bland annat i form av 
anpassad bottenutformning av den nya bäckfå-
ran bedöms dock effekten bli marginell.

Vidare bedöms att föreslagen utformning av 
vägens avvattningssystem i viss mån bidrar 
positivt till möjligheterna att nå gällande MKN 
knutna till bäcken. 

6.4 Bestämmelser om hushållning med 
mark och vattenområden
Grundläggande hushållningsbestämmelser, 
kap 3
1 § Markens lämplighet
Mark- och vattenområden skall användas för det 
eller de ändamål för vilket områdena är mest läm-
pade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt 
föreliggande behov. Företräde skall ges sådan 
användning som medför en från allmän synpunkt 
god hushållning.

Åtgärderna innebär en förbättring och utökning 
av en befintlig väg, Hisingsleden. Området har 
alltså redan tagits i anspråk och kan anses vara 
lämpligt för vägändamål. Trafikplatserna Volvo-
motet och Kålseredsmotet ligger inom detaljplan 
och frågan om lämplig markanvändning kan där-
för anses prövad. För Björlandamotet har olika 
utformningar studerats för att ta fram ett lämp-
ligt vägförslag och bl a minimera markintrånget.

2-6 §§ Värdefulla områden och näringar
Stora opåverkade områden och ekologiskt känsliga 
områden ska skyddas mot skada. Vidare är jord- 
och skogsbruk näringar av nationellt intresse och 
ska så långt möjligt skyddas. Brukningsvärd jord-
bruksmark ska endast tas i anspråk om det sak-
nas alternativ och möjligheterna till ett rationellt 
skogsbruk ska skyddas mot skada. 

Enligt 3 kap 6 §, första stycket ska områden med 
värden som har betydelse från allmän synpunkt 
på grund av deras natur- eller kulturvärden eller 
med hänsyn till friluftslivet så långt som möjligt 
skyddas mot påtaglig skada. Behovet av grönom-
råden i närheten av tätorter ska särskilt beak-
tas. I andra stycket behandlas särskilt värdefulla 
områden enligt ovanstående uppräkningar, de så 
kallade riksintresseområdena. För riksintressena 
skärps skyddskravet och områden av riksintresse 
ska skyddas mot påtaglig skada.  

Inga riksintresseområden berörs. Behovet av 
intrång i värdefulla natur- och kulturområden 
har studerats noga och föreslagen utformning är 
vald med hänsyn till:

• Omgivningens naturvärden.

• Svarte mosseområdets värden som tät-
ortsnära grönområde.

• Barriäreffekter för djur och människor.

Även påverkan på kulturmiljön har studerats 
noga,  men i det fallet har det inte varit möjligt 
att helt undvika intrånget i fornlämningar.

Påverkan på berörda allmänna intressen bedöms 
ha reducerats så långt möjligt.

7-9 §§ Resurser och anläggningar
Områden med värdefulla ämnen eller material 
och områden lämpade för samhällsviktiga anlägg-
ningar, t.ex. för kommunikation eller energipro-
duktion ska skyddas mot åtgärder som kan för-
svåra användning for sådana ändamål. Likaså 
områden som har betydelse för totalförsvaret. 
Även i detta fall har riksintressen förstärkt skydd.

Vägutbyggnaden bedöms stödja de utpekade 
riksintressefunktionerna i omgivande verksam-
hetsområden. Hisingsleden är i sig av riksin-
tresse för kommunikation. 
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Särskilda hushållningsbestämmelser, kap 4
De områden som anges i 4 kap, 2-8§§, är, med 
hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns 
områdena, i sin helhet av riksintresse. Exploate-
ringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma 
till stånd endast om:

• det inte möter något hinder enligt 4 kap 
2-8§§.

• det kan ske på ett sätt som inte påtagligt ska-
dar områdenas natur- och kulturvärden.

Inga utpekade områden berörs.
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7 Markanspråk och pågå-
ende markanvändning
7.1 Vägområde för allmän väg
Principer
Vägområdet för allmän väg i vägplanen omfattar 
förutom själva vägen även utrymme för de väg-
anordningar som redovisas i kapitel 3. 

På plankartorna framgår gräns för vägområde, 
samt gräns mellan nuvarande och tillkommande 
vägområde. Det är det tillkommande vägområ-
det som anges i fastighetsförteckningens areal-
beräkning, det vill säga det som ligger utanför 
det befintliga vägområdet för allmän väg. Vid 
avgränsning av befintligt vägområde har hänsyn 
tagits till fastställd men ännu inte utbyggd väg-
plan för anslutande del av E6.20, Hisingsleden 
med Halvors länk.

Vägområde med vägrätt
Vägrätt uppkommer genom att väghållaren tar i 
anspråk mark eller annat utrymme för väg med 
stöd av en fastställd vägplan. Vägrätten ger väg-
hållaren rätt att nyttja mark eller annat utrymme 
som behövs för vägen. Väghållaren får rätt att i 
fastighetsägarens ställe bestämma över marken 
eller utrymmets användning under den tid väg-
rätten består. Vidare får väghållaren tillgodogöra 
sig jord- och bergmassor och andra tillgångar 

som kan utvinnas ur marken eller utrymmet. 
Vägrätten upphör när vägen dras in. 

Byggandet av vägen kan starta när väghållaren 
har fått vägrätt, även om det inte har träffats 
någon ekonomisk uppgörelse för intrång och 
annan skada. Värdetidpunkten för intrånget är 
den dag då marken togs i anspråk. Den slutliga 
ersättningen räknas upp från dagen för ian-
språktagandet med ränta och index tills ersätt-
ningen betalas. Eventuella tvister om ersätt-
ningen avgörs i domstol. 

Nytt vägområdet med vägrätt uppgår i detta pro-
jekt till cirka 34 500 m2. Mark som tas i anspråk 
är främst naturmark men även till viss del mark 
avsatt till trafikändamål i detaljplan. En mindre 
del av tillkommande vägområde avser Björlan-
davägen inom kommunalt väghållningsområde, 
som även ligger inom område för trafik i en äldre 
detaljplan, se även separat dokumentation av 
kommunala planer.

Vägområde med inskränkt vägrätt
Den inskränkta vägrätten innebär att väghålla-
ren överlåter åt berörd markägare att utnyttja 
området för jord- eller skogsbruksändamål. 
Denna användning får dock inte hindra vägens 
funktion, drift och brukande. I detta projekt 
föreslås inskränkt vägrätt för vägens avvattning, 
enligt nedan:

• Sektion 4/200, fördjupning av dike.

• Sektion 5/400, utloppsledning från 
dagvattenåtgärd.

Redovisning i vägplan Omfattning
T1 Tillfällig nyttjanderätt för eta-

bleringsyta, arbetsvägar och 
massupplag.

Avser 36 månader från byggstart.

T2 Tillfällig nyttjanderätt för 
schaktarbeten inom vägom-
rådet.

Avser 36 månader från byggstart.

T3 Tillfällig nyttjanderätt för 
sprängningsarbeten inom 
vägområdet.

Avser 36 månader från byggstart.

T4 Tillfällig nyttjanderätt för 
montering av nytt fauna-
stängsel inom vägområdet.

Avser 6 månader under totalt 36 månaders byggtid.

7.3:1 Områden med tillfällig nyttjanderätt enligt plankartorna.
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Vägområde med inskränkt vägrätt uppgår i detta 
projekt till cirka 1 300 m2. Mark som tas i anspråk 
är naturmark.

Vägområde inom detaljplan
Inom detaljplan med kommunalt huvudmanna-
skap uppkommer inte vägrätt inom allmän plats. 
I sådana fall ska berörd kommun tillhandahålla 
mark för allmän väg. Vägområde inom detalj-
plan uppgår i detta projekt till cirka 106 000 m2.  
Mark som tas i anspråk är idag främst naturmark, 
även till viss del industrimark och jordbruks-
mark, men ska enligt gällande detaljplan använ-
das som allmän plats.

7.2 Område med tillfällig nyttjanderätt
I vägplanen föreslås att Trafikverket under hela 
eller delar av byggnadstiden tillfälligt får nytt-
janderätt till markområden enligt redovisning 
på plankarta och enligt tabell 7.3:1. 

De områden som tillfälligt nyttjas under byggti-
den kommer att återställas i samråd med fastig-
hetsägaren och i förekommande fall med hänsyn 
till områdets naturvärden. Område med tillfäl-
lig nyttjanderätt uppgår i detta projekt till cirka  
97 000 m2. Mark som tas i anspråk är främst 
naturmark men även till viss del industrimark 
och jordbruksmark.

7.3 Indragning av allmän väg
Då nuvarande Hisingsleden i sin helhet utnyttjas 
även efter ombyggnad är det endast marginella 
delar av nuvarande vägområde som omfattas av 
indragning från allmänt underhåll. Område med 
indragning av allmän väg uppgår i detta projekt 
till cirka 1 700m2. 

Detta innebär att vägrätten på dessa områden 
upphör och nuvarande vägområde åter kan dis-
poneras av fastighetsägaren. Trafikverket kom-
mer i samråd med fastighetsägaren att återställa 
områdena. 

7.4 Konsekvenser för pågående mark-
användning 
Då ombyggnaden av E6.20, Hisingsleden, helt 
följer nuvarande sträckning har påverkan på 
pågående markanvändning kunnat begränsas. 
Viktiga utökningar av vägområdet regleras även 
genom kommunala detaljplaner, som i vissa fall 
ser utbyggnaden som nödvändigt för planerad 
markanvändning.

Markanvändning som påverkas negativt är fram-
förallt jordbruk och befintliga ledningar som 
måste flyttas eller ersättas.

Befintliga ledningar
I samband med ombyggnaden av vägen kommer 
befintliga ledningar att behöva läggas om.

Samråd har hållits med ledningsägare för att få 
en uppfattning om vilka ledningar som berörs 
och lämpliga åtgärder har utretts i samarbete 
med respektive ledningsägare.

Större ledningsomläggningar är (ledningsägare 
redovisas inom parentes): 

•  Hisingsleden 1/600 -2/500: Luftledning el 
(Göteborg Energi) rives och ersätts med 
markförlagd ledning i rör i eller vid sidan av 
ny gång- och cykelväg. På sträckan rivs även 
en stolpstation el och ersätts med byggnad.

• Hisingsleden 1/600-1/950: Optoledning 
(Volvo) förläggs i rör i eller vid sidan av ny 
gång- och cykelväg.



42

8 Fortsatt arbete
8.1 Vägplan
Vägplanens granskningshandling kungörs nu 
inför kommande fastställelseprövning. Detta är 
det avslutande steget i arbetet med att ta fram 
en vägplan och den kommande formella hante-
ringen av planen beskrivs närmare i kapitel 9.

8.2 Tillstånd och dispenser
Utöver vägplanens fastställelsebeslut bedöms 
följande anmälningar, tillstånd eller dispenser 
vara aktuella:

• Tillstånd till ingrepp i fornlämningar 
för utbyggnaden av trafikplats vid 
Björlandavägen.

• Anmälan av vattenverksamhet för:

 – omgrävning av Kålseredsbäcken 

 – utbyte av trummor, alternativt anlägg-
ning av bro där Hisingsleden korsar 
Kålseredsbäcken respektive Osbäcken. 

 – omgrävning av Osbäcken som stabili-
tetshöjande åtgärd vid Björlandavägen.

• Anmälan till kommunal tillsynsmyndighet 
om förorenade massor hanteras i projektet. 

• För nya magasin och anordningar för rening 
och fördröjning av dagvatten kommer en 
anmälan om dagvattenanläggning att göras 
till Göteborgs Stads miljöförvaltning.

Genom fastställelsebeslutet regleras frågorna 
om strandskydd kring Kålseredsbäcken/
Osbäcken där det berörs av Björlandamotet.  
Trafikverket bedömer att dessa avsteg från mil-
jöbalkens skyddsbestämmelser är motiverade då 
åtgärderna i vägplanen avser en utvidgning av 
en befintlig anläggning och då de tillgodoser ett 
angeläget allmänt intresse. 

Trafikverket har under arbetet samrått med 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län om behovet 
av artskyddsdispens. 

Fortsatta samråd om lämpliga åtgärder utanför 
vägplanen bedöms bli aktuella eftersom det inte 
finns utrymme att förbättra livsmiljöer för min-
dre hackspett inom vägområdet.

8.3 Uppföljning och kontroll
Under byggnadstiden
Entreprenörens planering och genomförande 
av  byggverksamhet som kan påverka framkom-
lighet och trafiksäkerhet på Hisingsleden och 
närliggande vägar kommer att kontrolleras och 
följas upp löpande. 

Uppföljning och kontroll av miljöpåverkan 
under byggnadstiden kommer att samordnas 
med ordinarie byggkontroll. Viktiga moment är: 

 • Vattenprovtagning för att följa upp grumling 
och föroreningsspridning. 

 • Planering av trafikomläggningar som berör 
fotgängare och cyklister som nyttjar rekrea-
tion och friluftsliv. 

 • Planering av bullrande arbeten och arbeten 
i  vatten, som kan påverka människor eller 
miljövärden. 

Efter färdigställande
Efter färdigställande kontrolleras att den byggda 
anläggningen har den önskade funktionen, även 
från miljösynpunkt. Detta sker i samband med 
slutbesiktning. 

Mer långsiktig uppföljning av vägutbyggnadens 
miljöpåverkan och effekten av föreslagna åtgär-
der kommer att omfatta följande punkter:

• faunapassagers funktion

• funktionen hos omgrävda bäckfåror

• utvecklingen av en naturlig vägkantsflora på 
sträckor där lokalt jordmaterial har använts

• effekterna av kompensationsåtgärder för 
skyddade arter. 
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9 Genomförande och 
finansiering
9.1 Formell hantering
Granskning och fastställelse av vägplan
Denna vägplan kungörs nu för granskning och 
kommer sedan genomgå fastställelseprövning. 
Under tiden som underlaget hålls tillgängligt 
för granskning kan berörda sakägare och övriga 
lämna synpunkter på planen. De synpunkter 
som kommer in sammanställs och kommente-
ras i ett granskningsutlåtande som upprättas när 
granskningstiden är slut. 

Ett förslag till vägplan för den aktuella sträckan 
har även kungjorts och granskats under 2017. De 
synpunkter som lämnades i samband med den 
tidigare granskningen har sammanställts, kom-
menterats och kommer att behandlas under 
fastställelseprövningen på samma sätt som syn-
punkter från nu aktuell granskning. 

De inkomna synpunkterna kan föranleda att 
Trafikverket ändrar vägplanen. De sakägare som 
berörs kommer då att kontaktas och får möj-
lighet att lämna synpunkter på ändringen. Är 
ändringen omfattande kan underlaget återigen 
behöva göras tillgängligt för granskning.

Vägplanen och granskningsutlåtandet översänds 
till länsstyrelsen som yttrar sig över planen. Där-
efter begärs fastställelse av planen hos Trafikver-
ket. De som har lämnat synpunkter på vägplanen 
ges möjlighet att ta del av de handlingar som har 
tillkommit efter granskningstiden, bland annat 
granskningsutlåtandet.

Efter denna så kallade kommunikation kan 
beslut tas att fastställa vägplanen, om den kan 
godtas och uppfyller de krav som finns i lagstift-
ningen. Om beslutet överklagas prövas överkla-
gandet av regeringen.

Hur järnvägsplaner och vägplaner ska kungöras 
för granskning och fastställas regleras i 2 kap 
12-15§§ lag (1995:1649) om byggande av järnväg 
respektive 17-18 §§ väglagen (1971:948).

Fastställelsebeslutets omfattning  
Fastställelsebeslutet omfattar det som i detta 
skede redovisas på plankartorna samt de vill-
kor som tas upp i beslutet. Därigenom fastställs 
vägens huvudsakliga utformning och de skydds-
åtgärder som framgår av plankartorna. 

Område för enskild väg ingår inte i fastställelse-
beslutet. Förändringar av det enskilda vägnätet 
hanteras via markförhandlingar och anlägg-
ningsförrättning i Lantmäteriets försorg.

Rättsverkningar av fastställelsebeslutet  
När vägplanen har vunnit laga kraft blir beslu-
tet om fastställande juridiskt bindande. Detta 
innebär bland annat att väghållaren har rätt, 
men också skyldighet om fastighetsägare begär 
det, att lösa in mark som behövs permanent för 
vägen. Mark som behövs permanent framgår av 
fastighetsförteckningen och plankartan. I fastig-
hetsförteckningen framgår också markens stor-
lek (areal) och vilka som är fastighetsägare eller 
rättighetsinnehavare.

Fastställelsebeslut som vinner laga kraft ger föl-
jande rättsverkningar:

• Väghållaren får tillstånd att bygga allmän 
väg i enlighet med fastställelsebeslutet och 
de villkor som anges i beslutet.  

• Väghållaren får rätt att ta mark eller annat 
utrymme i anspråk med vägrätt.  

• Väghållaren erhåller också en tidsbegränsad 
nyttjanderätt (tillfällig nyttjanderätt) till 
mark eller utrymme i samband med byg-
gandet av vägen för t.ex. tillfälliga upplags-
platser. För den mark eller utrymme som tas 
i anspråk erhåller berörda fastighetsägare 
ersättning.  

• Vad som utgör allmän väg och väganordning 
läggs fast.  

Vägplanen ger också rätt att tillfälligt använda 
mark som behövs för bygget av anläggningen. På 
plankartan och i fastighetsförteckningen fram-
går vilken mark som berörs, vad den ska använ-
das till, under hur lång tid den ska användas, hur 
stora arealer som berörs samt vilka som är fastig-
hetsägare eller rättighetsinnehavare. Trafikver-
ket har rätt att börja använda mark tillfälligt så 
fort vägplanen har vunnit laga kraft, men ska 
meddela fastighetsägare/rättighetsinnehavare 
när tillträde är beräknat att ske.

Fastighetsägare/rättighetsinnehavare får inte 
utan tillstånd från Trafikverket uppföra bygg-
nader eller på annat sätt försvåra för Tra-
fikverket att använda den mark som behövs för 
anläggningen.

Faställd vägplan ger Trafikverket rätt att bygga 
den anläggning som redovisas i vägplanen.
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Kommunala planer
Vägförslaget överensstämmer med Göteborgs 
Stads översiktsplan och med de detaljplaner 
som berörs, se avsnitt 4.3 samt den sammanställ-
ning av berörda planer som bifogas vägplanen. 

9.2 Genomförande
När vägplanen har fastställts och vunnit laga 
kraft kommer Trafikverket att handla upp en 
entreprenör för utbyggnaden. Innan arbete 
påbörjas kommer direkt berörda, närboende 
och trafikanter att informeras. Preliminärt kan 
utbyggnaden påbörjas 2020 och förväntas pågå 
under  cirka 3 års tid.

Behovet av kompletterande tillstånd inför 
genomförandet framgår av avsnitt 8.2.

Parallellt med genomförandet av vägplanen 
kommer även arbetet med de åtgärder som Tra-
fikverket planerar att utföra utanför vägområ-
det som kompensation för planens påverkan på 
naturmiljö, friluftsliv och rekreation att fortgå. 
Dessa åtgärder, som inte fastställs i vägplanen, 
görs i samarbete med markägaren (Göteborgs 
stad) och kommer att preciseras i separata avtal/
överenskommelser mellan Trafikverket och 
staden.

9.3 Finansiering
Projekt E6.20 Hisingsleden, södra delen inkl. 
Halvors länk, i vilken den aktuella vägplanen är 
en del, ingår i Nationell plan för transportsyste-
met 2018-2029.

Anläggningskostnaden för de åtgärder som ingår 
i den aktuella vägplanen bedöms till cirka 530 
miljoner kronor. 

Kålseredsmotet medfinansieras av Göteborg 
Stad. Staden bidrar med cirka 45 miljoner kronor.
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10 Underlagsmaterial och 
källor
Som underlag till arbetet med vägplanen har 
offentligt planeringsunderlag från länsstyrelsen 
använts, se nedan. Geotekniska undersökningar 
har genomförts under projekteringen. 

När vägplanen kungörs för granskning kommer 
detta material att antingen bifogas planen eller 
tillhandahållas via Trafikverkets projektledare.

Projektspecifikt underlagsmaterial
Genomförbarhetsstudie, södra Hisingsleden, 
Trafikverket (2013)

Förstudie väg E6.20, Hisingsleden, delen 
Vädermotet-Klareberg, Trafikverket (2009) 

PM skissfas, Trafikverket (2014)

Riskutlåtande avseende detalplanläggning av 
logistikcentrum vid Hisingsleden, FB Engine-
ering AB (2008)

Övrigt underlagsmaterial
Allmänna intresseområden, generella  
inventeringar mm 
Länsstyrelsernas gemensamma GIS-bas,  
www.gis.lst.se

Fornlämningar 
Riksantikvarieämbetet (Fornsök), www.raa.se

Jordarter och Bergarter 
SGU karttjänster, www.sgu.se

Ledningar 
Ledningskollen, www.ledningskollen.se

Trafikflöden 
Trafikverket och Göteborgs Stad

Uppgifter om busstrafik 
Västtrafik, www.vasttrafik.se

Uppgifter om vattenförekomster och MKN 
VISS (Vattenmyndigheterna m fl)

Vägdata 
Trafikverket (NVDB)

Översiktsplan för Göteborgs Stad  
Göteborgs Stad
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