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FÖRORD

Denna bok ersätter den tidigare upplagan av Göteborgsregionens infarter 
”Designprogram”. Boken presenterar resultatet av ett gränsöverskridande sam-
arbete där ett stort antal aktörer satt sig tillsammans och tagit ansvaret för att 
förbättra trafikantens möjligheter till positiva upplevelser i den vägmiljö som går 
under namnet Göteborgsregionens infarter. Bakgrunden ligger bl a i ett princip-
beslut att s.k. fula och störande miljöer ska åtgärdas. Dessa miljöer har inte alltid 
varit prioriterade i den allmänna vägplaneringen, trots att de har en väldigt stor 
betydelse för totalupplevelsen för bilföraren och dennes passagerare. Kunskaper 
om detta har under senare år medfört att man inom vägplaneringen mer och mer 
månar om att visa upp vackra och för orienterbarheten viktiga och betydelsefulla 
delar av stadslandskapet. Det har också inneburit att man i många projekt väljer 
att förbättra utformningen av den vägnära miljön. 
Ett antal personer har varit delaktiga i detta arbete med att diskutera och planera 
för mer attraktiva infarter. Denna bok är tänkt att tjäna som en vägledning och 
inspirationskälla, tillsammans med dess fem detaljstudier: Belysning, Rondeller, 
Bullerskydd, Portaler och Vägutrustning. De tar fasta på en helhet och ett försök 
till en arkitektonisk samordning mellan Göteborgsregionens infarter. 

Håkan Wennerström

Vägdirektör

Vägverket Region Väst
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SUMMARY

“City approaches in the Gothenburg Region” was a 
joint project undertaken between the Western Region 
of the Swedish National Road Administration, Swe-
dish National Rail Administration, Western Region 
and the local authorities in the following five munici-
palities: Ale, Gothenburg, Härryda, Mölndal and Par-
tille. The aim of the project was to promote a positive 
experience for road users.

Five approaches are involved, and the idea was 
that the work would be the basis for others in the 
region. The project marks a starting point and invol-
ves a programme for visual values and design mea-
sures undertaken on and around the approaches to 
Gothenburg from:

l Stockholm and Alingsås (E20)
l Jönköping and Borås (National Highway 40)
l Malmö and Kungsbacka (E6 from the south)
l Oslo and Kungälv (E6 from the north)
l Karlstad and Trollhättan (National Highway 45)

The measures proposed entail changes not only in 
the road reserve, but beyond it as well. The latter 
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primarily involves vegetation clearance to achieve an 
open line of vision towards important views or land-
marks in the surrounding landscape. The idea is to 
facilitate road user comprehension and orientation in 
the complex urban environment in order to promote a 
sense of security and belonging. We want to achieve 
this through:

l creating order and harmony in the road reserve 
l establishing good contact between road users and  
the rich character of the city landscape.

The measures are both general for the project as a 
whole, as well as specific for each individual approach 
road. The general measures are intended to help pro-
vide common characteristics as a framework within 
which the specific characteristics for each place or 
city approach can be planned. The specific measures 
are explained both in this report as well as in more 
detail in five separate subsidiary reports. 

The measures can be grouped under the following 
three headings:

1. The character of the road reserve
2. Scenic reserves and scenographic lighting 
3. Simultaneous city gateway and thoroughfare 

CHARACTER OF THE ROAD RESERVE
Harmony and order are created through refining the 
different parts of the road landscape and adapting 
surfaces, materials and installations to suit this. 
Through doing so, we are trying to form a more har-
monious and easily perceived road environment than 
what we have today. The most important features in 
this work entail:

l distinguish and refine four types of city approach  
landscape: regional centre, city centre, outer city/ 
intermediate city and countryside
l adapt the design of roadside areas and use of  
installations to suit these characteristic zones and  
thereby achieve a consistent while varied treat- ment 
of the road reserve

In conjunction with this project, road furniture rela-
ted to these characteristic zones is being developed.
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SCENIC RESERVES AND  
SCENOGRAPHIC LIGHTING
Very early on in the project, we tried to develop a 
picture of what is typical for the Gothenburg Region 
and point out those elements or objects in the city 
landscape that could accentuate this. Through putting 
on view those elements that create an identity, it is 
our contention that it is possible to convey the distinct 
character of the city and landscape to road users. 
Along with landmarks, these elements can also facili-
tate road user orientation, not least of all at night. The 
elements we chose to display and emphasise to create 
this identity are:

1. Natural elements that associate with what is  
 typical of Gothenburg and Älvsdalsland
l rock ridges and elongated valleys 
l bodies of water
l damp climate and lush vegetation.

2. Man-made elements in the city landscape with ties 
 to the past
l historical and otherwise characteristic buildings  
and monuments 
l buildings on cliffs and ridges.

Scenic reserve measures primarily entail the following:

l remove or prune vegetation blocking the view, for  
example along the Göta River
l avoid construction that obstructs the view 
l keep a close eye on what may be built in strategic  
places
l avoid disturbing signs, masts and lighting columns  
both in front of and behind the chosen view.

Scenographic lighting measures entail the following:

l ensure that a number of key points or objects are  
illuminated 
l guarantee the effect of contrast to a certain extent  
through darkness or at least by dimming rival ligh 
ting in the immediate vicinity of illuminated objects.

SIMULTANEOUS CITY  
GATEWAY AND THOROUGHFARE 
In the project particular attention was focused on 
the Gothenburg city centre where the five approaches 
converge. In a sense, this is where city meets country-
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side through rural highways meeting city streets.
Finding a solution to this is a very complex, and by 

Swedish standards, extensive task, and can hardly be 
done by one professional group alone. Assistance must 
be sought from several other professions, such as eng-
ineers, landscape architects, building architects and 
also art designers. The subject must be illuminated 
on a broad front in the form of traffic and town plan-
ning competitions, seminars, workshops or the like. 
It can then be simultaneously described, handled and 
monitored from as many relevant perspectives as pos-
sible: roads, traffic, landscape, architecture, commu-
nity planning and aesthetic design.

FURTHER ISSUES FOR STUDY
The project does not mark an end, but rather a point 
of departure for longer-range work on design and 
aesthetics issues more or less directly related to the 
major road through the city landscape. Some of these 
have been given a good start. Others have had to be 
put aside due to their complexity, and require special 
resources to be further pursued; e.g., industrial and 
commercial enterprises along the road, co-ordination 

between roads and railways, and what is referred to 
as intersecting roads across the major road.

If the project on “City Approaches in the Goth-
enburg Region” is to continue to be a successful 
investment, it is necessary that all these questions 
be further pursued in the years ahead. An initial 
guarantee to this effect is the regular annual updates 
and steering group meetings that have been planned 
for coming years.
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BAKGRUND

”Ett möte med staden Göteborg och dess omgiv-
ningar sker för de allra flesta via dess större infar-
ter. Dessa blir till ett slags portar in i staden, en 
entré att passera.
Tanken på Göteborg med omnejd föder idag hos 
väldigt många människor en positiv bild. Sam-
tidigt väcks röster om de fula baksidor som 
göteborgaren visar sina besökare längs infar-
terna. Frågan är hur stadens infarter i framtiden 
kommer att påverka och förändra denna bild?
Ska vi förhålla oss passiva till denna fråga och se 
tiden an, eller finns där någonting att göra?”

Dessa ord var de första som skrevs om projektet 
Göteborgsregionens infarter. 
Frågan ställdes av Vägverket Region Väst till kom-
munerna Ale, Göteborg, Härryda, Mölndal och Par-
tille samt till Banverket Västra Banregionen.
Samtliga politiker som kontaktades visade sig genast 
beredda och intresserade av att ta sig an trafikantens 
möte med och upplevelse av staden. Projektet Göte-
borgsregionens infarter var därmed ett faktum.

Lilla bommen där vägar, järnvägar och vattenvägar möts i 

direkt anslutning till den historiska staden.

Lilla Bommen where roads, rail lines and waterways  

converge immediately by the historic old town.
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Projektet Göteborgsregionens infarter handlar 

om de fem största infarterna till staden och 

regioncentret Göteborg. Dessa infarter som 

samtidigt är utfarter och genomfarter inte bara 

till Göteborg utan även till de fyra kranskom-

munerna Partille, Härryda, Mölndal och Ale. 

° E20 från öster, Stockholm och Alingsås

° Riksväg 40 från öster, Jönköping och Borås

° E6 från söder, Malmö och Kungsbacka

° E6 från norr, Oslo och Kungälv

° Riksväg 45 från norr, Karlstad och Troll- 

hättan

De problem vi finner i Göteborg med fula och intetsä-
gande infarter är på intet sätt unika. Många är de 
infarter i Sverige såväl som utomlands som ser lika-
dana ut. Ett virrvarr av olika typer av belysningsstol-
par och räcken kompletteras av ostädade och dåligt 
skötta sidoområden. Utblickarna mot staden och dess 
specifika landmärken i form av byggnader, konstruk-
tioner och naturliga landskapselement skyms av icke 
tuktad vegetation, mobiltelefonimaster osv. Broar av 
alla slag tvärar över vägen, kompletterade med mör-
kare gångpassager under. Industri- och andra verk-
samhetsområden tecknar med sitt virrvarr av skyltar 
med stora bokstäver i grälla färger tillsammans med 
de baksidor de visar trafikanten, en ofta både stökig 
och brokig ram åt vägen.

Vägmiljön och dess gränsland mot den övriga 
staden är ytor som ofta lämnats “i sticket”. 

Infarten från E 20 där skansen Lejonets profil försvinner bland 

skyltar och stolpar.

Approach from the E 20 where the silhouette of the Lejonet 

fortress is lost amongst the signs and lighting columns.

E20 passerar från Partille in mot Göteborg i en miljö helt  

omgärdad av vägar, broar och betongkonstruktioner.

The E20 runs from Partille towards Gothenburg in an  

environment completely encompassed by roads, bridges and 

concrete structures.

Infarten till Göteborg vid Kallebäcks lider, Rv 40

Approach to Gothenburg at the Kallebäck ascent, Highway 40.
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Passage under motorvägen vid Partille, som knap-

past binder samman de båda sidorna av tätorten.

The underpass at Partille, which can hardly be said 

to unite both sides of the municipality.

Mölndalsbro visar tydligt det stora avstånd på vilket Mölndalsborna befinner sig i förhållande till varandra.

The bridge at Mölndal clearly shows the distance people in Mölndal live apart from one other.
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Avsaknaden av omsorg leder till en miljö som få av oss 
är tilltalade av. Det är en miljö som ofta blir anonym 
och intetsägande och som inbjuder till ytterligare åsi-
dosättande och kanske vandalism och klotter. 

ORSAKER TILL EN TRIST  
OCH TRASIG INFARTSMILJÖ
Mötet mellan väg och stad var en gång något annat. 
Ofta omgavs staden av en mur eller en vall. Vägen 
fanns utanför denna vall eller mur, och innanför fanns 
gatan. Övergången var tydlig och enkel. Inte heller 
fanns där snabba fordon som gjorde det omöjligt att 
korsa infarten till fots.

1960-talet och den moderna bilismens och vägens 
intåg, innebar att väg och gata helt plötsligt inte 
kunde mötas helt obehindrat. Trafikseparering blev 
en självklar del av planeringen, inte bara vid den 
stora infarten utan hela vägen in i bostadsområdena. 
Det mest extrema fallet kan dock sägas vara den 
stora infartsleden/genomfarten, som liksom i Göte-
borg korsar staden på sina egna villkor.

Följden är att stadens gatunät fått underordna sig 
vägens i detta parti. Vägen har blivit en barriär i 
staden, där passage över eller under vägen endast kan 
ske på några specifika platser. Kommunerna Partille 
och Mölndal är tydliga exempel på tätorter som delas 
mitt itu av stora Europavägar.

VÄGTRAFIKANTEN OCH STADEN 
Den nya stadsbyggnadsproblematik, som den 
moderna vägen fört med sig, har ännu inte sett sin 
lösning. I mindre orter har planerare under senare år 
arbetat med den miljöprioriterade genomfarten, där 
de som färdas på genomfartsvägen fått anpassa sig 
till den genomkorsade ortens hastighet. Denna lös-

ning är inte möjlig att genomföra i ett så storskaligt 
projekt och på så stora vägar som vi talar om här , 
med upp till 50.000 fordon i vardera riktningen varje 
dygn.

Här handlar det istället om att hitta nya sätt att 
överbrygga det glapp som finns mellan människan på 
den snabba, moderna vägen och den övriga staden.

Problematiken är tudelad. Den berör dels den bar-
riäreffekt som vägen har på staden. Kontakten mellan 
människorna på ömse sidor om vägen störs, och detta 
upplevs som ett stort problem, inte minst av de män-
niskor som bor och vistas i de stadsdelar som skiljs 
från citykärnan. Å andra sidan handlar det om de 
begränsade möjligheter till kontakt med staden som 
ges den snabbe trafikanten, inte minst på grund av 
hastigheten men också på grund av den nära väg-
miljöns ofta torftiga utformning. Båda delarna är 
viktiga, men det är den senare som projektet Göte-
borgsregionens infarter fokuserar på.

Att minska glappet mellan stad och trafikant på 
vägen handlar ur detta perspektiv om att trots trafi-
kantens snabba förflyttning genom staden, ge henne 
en upplevelse av den. Det handlar om att hjälpa trafi-
kanten att förstå var i staden han eller hon befinner 
sig. Inte i första hand med hjälp av skyltning, utan 
genom att visa upp staden och dess kännetecken och 
monument. Dessutom kan material, utrustning och 
behandling längs vägen påminna om de platser och 
karaktärer som finns i vägens omedelbara närhet, om 
man tar av på nästa avfart. Vägen är på många sätt 
olik gatan. Vägen har en annan “grammatik”. Trots 
det menar vi att det är möjligt att genom val av pro-
dukter, material och utformning ge en inramning till 
vägen som kan bidra till en stadsmässigt god tra-
fikantupplevelse. Målet är att skapa en helhet och 
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harmoni som berör hela staden, inklusive den väg som 
faktiskt är en del av den.

ORDNING, HARMONI OCH IDENTITET
Målet för projektet Göteborgsregionens infarter 

är i första hand att göra det möjligt för tra-

fikanten att lättare förstå och orientera sig i 

staden, känna mer samhörighet med den och 

därmed också trygghet.

Detta vill vi åstadkomma genom att:

° Skapa ordning och harmoni i vägrummet för  

att ge struktur och trygghet åt trafikantens  

färd 

° Etablera en god kontakt mellan trafikanten  

och det karaktärsfulla stadslandskapet för att  

ge identitet åt färden 

Ordning och harmoni skapas framför allt genom att 
strukturera vägrummet, så att vi exempelvis vet 
vilken utrustning som ska användas på vilken plats. 
Det handlar om att verka för en ny och gemensam 
ordning i vägrummet, så att människor som färdas 
där ska förstå var de befinner sig i förhållande till 
staden.

Men det handlar också om att städa och vårda. 
Dels rent faktiskt så att miljön snyggas upp, dels 
på så sätt att alla onödiga eller malplacerade inslag 
försvinner eller flyttas till en bättre plats, så att de 
inte stör och rör till helhetsintrycken. 

Det kan också handla om att ge en ram åt en grupp 
verksamheter eller industrier, så att de istället för att 
försöka överträffa varandra i form av skyltning mm, 
samverkar.

Att etablera en god kontakt mellan trafikanten och 
det karaktärsfulla stadslandskapet sker framför allt 
genom att lyfta fram och förstärka de särdrag som 
finns i regionen, men även i de enskilda kommunerna 
och för de enskilda infarterna.

Det handlar givetvis också om att jämka samman 
vägen med den övriga staden i trafikplatser och vid 
andra tvärförbindelser över eller under vägen.

Vissa åtgärder är gemensamma och typiska för 
samtliga infarter. Det är dessa som ska ge en 
tydlig känsla av att man verkligen befinner sig i  
Göteborgsregionen.

Andra åtgärder är mer specifika för en enskild 
kommun eller infart. De kommer att hjälpa till att 
sätta Göteborgs närmaste kranskommuner Ale, Här-
ryda, Mölndal och Partille på kartan. Det kan handla 
om hur en specifik trafikplats kan utformas, hur 
en gångbro över vägen ser ut osv. Hela tiden hålls 
dock helhetsprojektet och de gemensamma, generella 
åtgärderna främst. De specifika dragen får inte mot-
verka den helhetsbild man kommit överens om att 
förmedla, utan ska understödja denna.

DEN KOMPLICERADE 
PLANERINGSPROCESSEN 
Miljön på och kring vägen präglas i mycket stor 
utsträckning av den omgivande staden. På samma 
sätt präglas den omgivande staden i stor utsträckning 
av vägens närhet. Luft, ljud och rörelsemönster i 
staden förändras kraftigt i samband med en vägs till-
komst eller trafikens variation och sammansättning. 

Trafiksäkra och väl samordnade produkter i kombination 

med god kontakt med det stadslandskap man passerar, är 

en förutsättning för en god trafikmiljö.

Road furniture that is well co-ordinated and promotes 

road safety in combination with good contact with the 

city landscape along the road, is a prerequisite for a 

good traffic environment.



19



20

Staten förvaltar väg och vägområde genom Vägver-
ket. Omgivande mark är antingen kommunens eller 
privata markägares. Bilden kompliceras ytterligare 
genom olika lagar, Väglagen respektive Plan- och 
Bygglagen som i parallella processer styr planeringen 
för dessa ytor eller områden som gränsar till eller 
gränslar varandra.

Vägens linjära och långsträckta karaktär innebär 
också en komplikation. Vägen rör sig sällan eller 
aldrig genom en enda kommun, utan ofta är det ett 
flertal kommuner som är inblandade. Planeringspro-
cessen blir härmed komplex, och om man därtill fogar 
att trafikantens upplevelser i mycket handlar om visu-
ella upplevelser över stora områden, så har vi strax en 
problembild som kan te sig svår att reda ut.

Detta innebar att projektet Göteborgsregionens 
infarter knappast kunde drivas som ett traditionellt 
projekt med en beställare och en konsult. Istället 
var det nödvändigt att på något sätt koppla in alla 
berörda parter i en gemensam planeringsprocess mot 
ett gemensamt mål.

Vägverket Region Väst var initiativtagare och 
med hjälp av en landskapsarkitekt och koordinator 
drogs principerna för projektet upp, i enlighet med 
tidigare genomförda projekt på annat håll (Helsing-
borg, Norrköping m fl). Skillnaden är att projektet i 
Göteborg har en betydligt större komplikationsgrad  
p g a stadslandskapets storlek och komplexitet samt 
att där är flera kommuner involverade.

Tanken var att den första delen av projektet skulle 
pågå under cirka ett års tid, från hösten 2000 till 
hösten 2001. Det är denna första etapp eller skede som 
avslutats, och som denna text i första hand beskriver. 
Boken utgör utgångspunkten för en andra etapp, som 
inriktas mot hur vi ska kunna förverkliga idéerna.

SÅ GICK VI TILL VÄGA 
Arbetet har byggt på en delaktighet från samtliga 
aktörer i projektet, både vad gäller inflytande, ansvar 
och ekonomi.

Arbetet har också byggt på en princip där ingen av 
de inblandade kommunerna eller Vägverket har varit 
tydligt ledande i processen. Istället har en oberoende 
part, en landskapsarkitekt, lett arbetet framåt med 
hjälp av tjänstemän och beslutsfattare från berörda 
kommuner och Vägverk.

Dessa principer har varit avgörande eftersom 
målet hela tiden handlar om att lösa gemensamma 
intressen i ett stads- och väglandskap som ägs, förval-
tas eller planeras av alla dessa olika parter.

Även Banverket har deltagit i processen bl a genom 
sin plats i styrgruppen. Banverkets roll har i mycket 
liknat observatörens. Andra som på olika sätt bjudits 
in till seminarier och informationsmöten är Fastig-
hetsägarföreningen samt ett antal Industri- och Före-
tagarföreningar. I ett nästa skede är det av största 
vikt att utveckla dessa kontakter till ett aktivt sam-
arbete.

Arbetet organiserades i olika nivåer med en styr-
grupp för hela projektet samt en arbetsgrupp för var 
och en av de fem infarterna. Som ett nav för alla dessa 
grupper och som drivkraft i projektet har där funnits 
en koordinatorfunktion, bestående av i första hand 
en extern koordinator, bistådd av projektledare och 
samordnare från Vägverket.

Styrgruppen har bestått av viktiga beslutsfattare 
för respektive organisationer, i form av regionchefer 
från Vägverk och Banverk samt politiker från de 
fem berörda kommunerna. Till styrgruppen har också 
knutits en oberoende part i form av en moderator och 
expert på området. I styrgruppen har de strategiska 
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besluten fattats, men det är i arbetsgrupperna för 
de olika infarterna som de tidiga idéerna i projektet 
prövats och utvecklats. Även här har arbetet byggt på 
principen att en oberoende part leder arbetet i grup-
pen. I detta fall har det varit konsulter (arkitekter 
eller landskapsarkitekter).

Förutom alla underhandskontakter har en stor 
mängd möten ägt rum; fyra styrgruppsmöten, fem till 
sju arbetsgruppsmöten för varje infart samt sju koor-
dineringsmöten mellan koordinatorsfunktionen och 
de arkitekter som lett arbetsgrupperna. Vid dessa 
möten har de ursprungliga idéerna genom arbetet i 
grupperna utvecklats mot ett slutgiltigt förslag.

Två viktiga skeden i processen har varit de inspi-
rationsseminarier som hållits, där inte bara de som 
arbetat i projektet deltagit. Även andra intressenter 
i form av representanter för näringsliv, industrifören-
ingar, konsulter med flera har bjudits in. Det första 
var ett upptaktsseminarium, då vissa utgångsprinci-
per fastslogs. Det andra var ett halvtidsseminarium 
då det dåvarande planeringsläget tecknades och där 
särskilt intresse lades vid några specifika frågor 
(ljussättning samt verksamheter längs vägen).
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Även om ett antal kriterier att arbeta mot preliminärt 
lades fast i ett tidigt skede, har det funnits stort 
utrymme för samtliga delgrupper att utveckla dessa 
kriterier i det arbete som varje arbetsgrupp utfört 
för sin speciella infart. Ett resultat av detta arbete 
kan ses i de fem delrapporter som tagits fram. 

I denna sammanfattande slutrapport beskrivs 
endast en bråkdel av dessa rapporters innehåll. Istäl-
let tecknas helheten för projektet, så som den kommit 
fram efter ett antal koordineringsmöten. Vid dessa 
har arbetsgruppsledarna träffat varandra tillsam-
mans med koordinatorn och kopplat samman erfaren-
heter och förslag från de olika delprojekten till en 
samlad helhet. 

Med detta gedigna gemensamma arbete som bas, 
känns det tillfredsställande att lägga fram förslag och 
åtgärder.

De fem delrapportern har tagits fram på 

Vägverket Region Väst. 

The five sub-reports published at the Western Region of 

the Swedish National Road Administration.
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IDENTITET OCH ORDNING

De generella åtgärder som föreslås och som 

ska bidra till “den göteborgska trafikantupple-

velsen” består av flera olika saker. Gemensamt 

för dem är att de syftar till att ta ett helhets-

grepp för att skapa ordning och harmoni i väg-

landskapet och överbrygga glappet mellan den 

snabba vägtrafikanten och den mer karaktärs-

fulla, identitetsskapande och historiskt upp-

byggda staden.

Åtgärderna kan grupperas under de tre punk-

terna:

° Vägrummet - Karaktärszoner, sekvenser, pro- 

dukter, sido- och mittremsor

° Utsiktsreservaten och den scenografiska ljus- 

sättningen

° Stadsport och genomfart på samma gång

Två världar som möts vid Lärjeholms herrgård, Rv 45.  

Den snabbe trafikantens väglandskap å den ena sidan och det 

långsammare och historiskt förankrade landskapet å den andra.

Two worlds that meet at the Lärjeholm Manor by Highway 45. 

The driver’s high-speed road landscape on the one hand, and 

the slower pace, historical landscape on the other.

Dessa punkter beskriver alla tre de viktigaste åtgär-
derna och besluten som präglar projektet Göteborgs-
regionens infarter. Dessa åtgärder för oss några steg 
närmare målet i arbetet med att skapa en god trafi-
kantmiljö på den snabba vägen genom staden. 

En trafikantmiljö som ska präglas av ordning, har-
moni och en stark känsla av att vara del av Göteborgs-
regionens identitet; staden och landskapet.

I det här kapitlet beskriver vi vad dessa åtgärder 
innebär mer principiellt. Därefter stöter vi åter på 
dem i de kapitel som beskriver arbetet med respek-
tive infart. Där kan vi se hur de i det mer specifika 
arbetet med varje infart, kan komma till uttryck.

Till sist måste det poängteras att arbetet med 
Göteborgsregionens infarter inte är avslutat med 
denna rapport. Förutom själva genomförandeproces-
sen finns där ett antal frågor som behöver utredas 
ytterligare. Dessa beskrivs och utvecklas avseende 
en möjlig fortsättning i de två avslutande kapitlen; 
”Frågor att utreda” och ”Så går vi vidare ”. 
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VÄGRUMMETS KARAKTÄR 
Vi har i projektet kommit fram till att det är 
naturligt och självklart att behandlingen av vägen och 
dess närområde påverkas av sin omgivning. Detaljer, 
material och produkter förändras allt eftersom trafi-
kanten färdas genom staden. På så sätt förhåller vi 
oss i projektet till de områden vägen passerar. Arbe-
tet med produkter, mitt- och sidoremsor har inneburit 
att vi på varje enskild infart försökt hitta vägavsnitt 
som naturligt kan avgränsas från varandra. 
Varje arbetsgrupp ledd av sin arkitekt eller land-
skapsarkitekt, har på så sätt identifierat ett antal sek-
venser, dvs avgränsade delar, längs respektive infart. 
I nästa skede har vi jämfört och funnit likheter i 
karaktären hos dessa avsnitt eller sekvenser på de 
olika infarterna. 

Vägavsnitt med liknande karaktär har förts 

till en gemensam beteckning eller karaktärs-

zon. Det är dessa karaktärszoner som till sist 

utgör bas för produktval och materialbehand-

ling längs vägen.

Vi har funnit fyra sådana karaktärszoner som 

samtliga fem infarter kan indelas i:

° Regioncentrum

° Centrum

° Ytterstad / Mellanstad

° Landsbygd
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REGIONCENTRUM
Karaktärszonen är en utveckling av det nedanstående 
begreppet “Centrum” och gäller de centrala delarna 
av Göteborg. Dessa kan på grund av sin dignitet i 
hela Västra Götalandsregionen utvecklas till något 
mer specifikt än de kommunala centra som finns i 
övriga kommuner längs infarterna. I karaktärszon 
”Regioncentrum” kan det bli aktuellt med ännu 
exlusivare material, detaljer och produkter än i 
karaktärszon “Centrum” tillsammans med exempel-
vis konstnärliga inslag eller särskild ljusbehandling.

E20 och Rv 45 sammanstrålar vid gasklockan i förgrunden och med Skanskas byggnad fonden i omedelbar närhet till centrum.

The E20 and Highway 45 converge at the gasometer seen in the foreground, with the Skanska building in the distance right 

by the city centre.
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Vid Olskroksmotet finns en trädrad som ger trafikrummet ett annat innehåll än bara asfalt, plåt och betong.

A row of trees at the Olskrok interchange gives the traffic environment a content other than just asphalt, steel and concrete.

På E6 från norr på väg mot Tingstadstunneln markeras stadsnärheten genom GP-huset.

On the E6 southbound towards the Tingstad tunnel, the proximity of the city is indicated by the GP building.
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CENTRUM
Karaktärszonen är ett kommuncentrum där både den 
viktigaste kommersen och de kommunala instanserna 
finns i omedelbar närhet. Här har respektive kommun 
redan tidigare satsat på en högre kvalitet vad det 
gäller material och produkter i anslutande områden, 
om man jämför med mer avlägsna områden i kom-
munen.  

E20 genom centrala delar av Partille med låga industribyggnader till höger och bostadsbebyggelse till vänster.

The E20 through the centre of Partille with the low-rise industrial plants on the right and the apartment buildings on the left.
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Mölndalsbro över E6 visar tydligt 

behovet av kontakt tvärs  

vägen i centrum.

The Mölndal overpass at the E6 

clearly illustrates the need for  

contact across the highway barrier.

Rv 45 genom Surte som var Sveriges största glasbruk år 1880 i centrumnära läge.

Highway 45 through Surte, which was Sweden’s largest glassworks in 1880, situated close to the city centre.
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YTTERSTAD / MELLANSTAD
Karaktärszonen kännetecknas av en relativt tät 
bebyggelse, men av annan karaktär än den som man 
finner i de inre delarna av en tätort. Det handlar 
om verksamheter av mer industriell karaktär eller 
handel som är mer “bilpräglad”. Denna zons utform-
ning hämtar sin inspiration bl a från den storskalighet 
som finns i angränsande industri- och verksamhets-
områden.

Akzo Nobels med sin dominerande kemiska anläggning i Bohus, Rv 45.

Akzo Nobels with its predominant chemical plant in Bohus, Highway 45.
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Den gigantiska värmeanläggningen invid E20 på väg från Partille in mot Göteborg.

The gigantic heating plant by the E20 on the way from Partille towards Gothenburg.

Mellan vägen och berget ligger industri och handelsbyggnader invid E6 Kärra.

Between the road and the ridge in the background are industrial and commercial enterprises along the E6 at Kärra.
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LANDSBYGD
Karaktärszonen präglas i första hand av naturpartier 
eller jordbruksmark alternativt skog. Bebyggelsen är 
i dessa delar ringa. I denna karaktärszon kan mate-
rial som är mera organiskt och naturnära, exempelvis 
trä användas.

Landskapet öppnar sig vid Kåhög när man reser längs E20 in mot Partille och Göteborg.

The landscape opens up at Kåhög when driving along the E20 towards Partille and Gothenburg.
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Bokskogen når intill vägen vid E6 nära Kungälv.

Beech forest extends to the edge of the road at the E6 close to Kungälv.

Landsbygdsperspektivet rymmer även skog och bergskärningar på Rv 40.

The rural landscape contains both forest and rock cuts on Highway 40.
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En del av den produktutveckling som kan kopplas 
till karaktärszonerna är redan påbörjad, men då uti-
från en mer specifik situation i ett specifikt projekt. 
Några exempel på pågående arbeten är bullerskydd 
och räcken vid E6 i de centrala delarna av Göteborg. 
Andra är produkterna i samband med projektering 
av delar av riksväg 45, som både berör belysningsar-
maturer, bullerskärmar, skyltning och broar. I detta 
arbete utvecklas också principer för hur persontrafik 
inom kollektivtrafiken anknyts och annonserar sig 
längs vägen. Busshållplatser liksom informationsplat-
ser är ju en självklar del av vägrummet, och ska 
behandlas i enlighet med detta.

Vi ser en fortsättning på denna produktutveckling 
som ett självklart samarbete mellan kommuner och 
Vägverk, där Vägverket har ett huvudansvar inte 
minst på grund av de trafiksäkerhetsaspekter som 
måste vägas in. Det är inte bara fråga om buller-
skärmar, murar, räcken, markmaterial, kantstenar 
och planteringar. Det handlar också om placering och 
utformning av belysning och vägskyltning. Problem 
med en rörig och ostrukturerad produkt- och materi-
albehandling är inte unikt för Göteborg. Från centralt 
håll har Vägverket under år 2001 gått ut med en 
tävling avseende design av produktfamiljer för vägar 
i städer eller stadsnära lägen. Det blir en viktig del i 
uppföljningen av projektet Göteborgsregionens infar-
ter, att följa resultatet av denna tävling och koppla 
samman dess idéer, erfarenheter och resultat med 
diskussionen i det egna projektet. Även om något 
designprogram för produkter, material och skötsel i 
vägrummet ännu inte är färdigt, finns det möjlighet 
att teckna några principer och kriterier för användan-
det av produkter och material samt utformning av 
sido- och mittremsor enligt tabellerna.

Ett arbete med produktutveckling längs vägen pågår i  

Göteborgsregionen avseende bullerskärmar, broar, belysning 

etc. Exempel på bullerskärm samt visualiseringar från Rv 45 

samt Götatunnelns mynning.

Work on road furniture development is being carried out in the 

Gothenburg region with respect to noise shields, bridges, lighting, 

etc. Examples of noise shields as well as digital visualisations 

from Highway 45 and the mouth of the Göta tunnel. 
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VÄGSTRÄCKOR

Bullerskydd

Avbärarräcken

Broar

Murar

Diken
och kantstenar

Mark 
och plantering
Sido- 
och mittremsor

Vall el träskärm (ev med 
betong sockel), glas i spe-
cifika lägen.Eventuellt 
skivmaterial. Ibland i 
kombination med plante-
ring. 

I första hand glasskär-
mar (ev trä eller skiv-
material), i kombination 
med betongsockel och 
ofta planteringar**

Kombination av glas och betongskärmar inkl absor-
benter (ev även trä, tegel och betong), ev i kombina-
tion med plantering

Vajerräcke i mittremsa. 
Rörräcke i vägkant. 

Rundad undersida? 
Markerade landfästen 
med horisontella “spår” 
mittstöd. 

Stödmur/terräng med brottyta, naturstenskaraktär.

Breda, flacka gröna säker-
hetsdiken.

Gräs i mittremsa. 
Slåtteräng i sidoremsor. 

Rörräcke både i mitt-
remsa och i vägkant.

Rundad undersida. Markerade landfästen med horisontella spår. Stöd i 
mittremsa kan ofta undvikas pga landfästen nära vägbanan. 
Befintliga broar målas i ljusa kolörer, nya konstruktioner pigmenteras.

Smalare diken i kombina-
tion med räcken alterna-
tivt kantsten***.

Låg salttålig växtlighet 
(gräs alt buske) i mitt-
remsa. Låga salttåliga 
buskar bakom 
sidoräcken.

Rörräcke alt betongbarriär ev kombinerad med 
absorbenter (bullerskärm). 

Kantsten/Barriärelement.

Välklippt gräs, låga salttåliga buskar, stensättning 
eller betongbarriär (mittremsa).

Betongmur klädd med 
natursten i specifika 
lägen.

RegioncentrumCentrumYtterstaden/
Mellanstad

Landet
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Högre plantering

Skötselintensitet 
av framför allt 
gröna delar

Belysning

Belysning broar

Vägskyltar, stol-
par och portaler

Friväxande naturlika 
planteringar.

Mer parklika plante-
ringar, som inte kräver 
årlig beskärning, ev träd-
rader.

Stadsmässigt parklika 
planteringar, som inte 
kräver årlig beskärning, 
gärna trädrader.

Broar med stark egenkaraktär belyses. När sekundärvägen ovan infartsvägen är belyst ska alltid bron 
belysas underifrån för att synas.

Under utarbetande i enlighet med Vägverkets riktlinjer. 
(Se designprogram för Göteborgs elektroniska portaler)

* I lokala mot används samma armatur på rund betongmast h= 15-25 meter.

 I regionala mot används samma armatur på rund betongmast h= 25-30 meter.

** För E6 norr viktigt med “gröna” skärmar, plank eller vall med vegetationsridå framför. För helheten är det viktigt med ett 

 grönt brett vägrum.
*** För E6 norr flacka diken eftersom det får plats, ev kompletterat med dagvattendammar.

Stadsmässigt parklika 
planteringar. Uppstam-
made träd, välhållna 
klippta häckar/
planteringar.

Extensiv skötsel. Relativt hög skötselnivå. Hög skötselnivå. Mycket hög skötselnivå.

Borttagande av belys-
ning bör övervägas som 
huvudalternativ. Andra 
alt är samma belysning 
som i “Ytterstad/
Mellanstad”? alt 
standardbelysning?

”Victor”  eller ur 
utseendesynpunkt lik-
värdig i par på korta 
alt långa armar efter 
behov. Stolphöjd 12 m  
cc-avstånd ca 50-60 m. 
Högtrycksnatrium, med  
vitt ljus.*

“Victor” eller ur utseendesynpunkt likvärdig i 
par på korta armar Stolphöjd 12 m. cc-avstånd 
ca 50-60 m. Högtrycksnatrium, med vitt ljus.* 
För att minimera antalet belysnings stolpar och det 
visuella bullret används högmastbelysning vid de 
stora cirkulationsplatserna.

VÄGSTRÄCKOR,
FORTS.

RegioncentrumCentrumYtterstaden/ 
Mellanstad

Landet
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Fotomontage från Åbromotet E6 med ny växtlighet om ca 10 år.

Photomontage of the Åbro interchange on the E6 with new vegetation in about 10 years time.

Visualisering av portaler med ett nytt formspråk.

Digital visualisation of gantries with a new artistic expression.

Visualisering av bro över Rv 45 nattetid.

Digital visualisation of a bridge across Highway 45 at night.



UTSIKTSRESERVAT OCH
SCENOGRAFISK LJUSSÄTTNING
Redan i ett tidigt skede av projektet, försökte 

vi framställa en bild av vad som var typiskt för 

Göteborgsregionen och peka på de element eller 

föremål i stadslandskapet som kunde under-

stödja denna bild. Genom att visa upp dessa 

identitetsskapande element menar vi att vi kan 

förmedla en karaktär av staden och landskapet 

till trafikanten. De kan också likt landmärken 

hjälpa trafikanten att orientera sig bättre, inte 

minst nattetid. 

De identitetsskapande elementen som vi i pro-

jektet valt att visa fram är:

1 Naturelement förknippade med det typiska 

 göteborgska älvdalslandskapet

° Bergen och dalgångarna

° Vattnen

° Fuktigheten och den frodiga vegetationen

2 Av människan byggda element som är förank-

 rade i det göteborgska stadslandskapet

° Historiska monument och på andra sätt iden- 

titetsskapande byggnader och monument

° Bebyggelsen på bergen

Det rör sig om såväl arkitektoniska byggnadsverk 
som olika naturelement. Den historiska förankringen 
får särskild betydelse, eftersom det är dessa delar 

som i första hand hunnit etablera sig i våra egna och 
andra människors medvetande. Men det kan också 
handla om nya företeelser, byggnader eller föremål, 
som snabbt har vunnit en position i människors med-
vetande.

Dagtid är det utsiktsreservaten som kan bidra till 
att de resande ges möjlighet att uppmärksamma före-
mål i och vyer över det omgivande landskapet. Med 
hjälp av utsiktsreservatet kan vi bevaka att inga före-
mål kommer upp i ett siktfält mot ett specifikt land-
märke eller en specifik vy.

Vi vill med hjälp av utsiktsreservaten freda två till 
tre väl valda vyer per infart. Vyer som är typiska 
för det göteborgska landskapet. Dessa vyers “syn-
lighet” är av högsta prioritet för att vi ska kunna 
garantera “den göteborgska karaktären” i infarts-
landskapet. Som komplement till dessa “supervyer” 
finns självklart ett antal andra av mindre vikt, för 
vilka arbetet kan vara likartat om kommun och  
fastighetsägare så vill.

Angeredsbron med Rv 45 mellan Göta älv och de 

höga bergssidorna illustrerar väl de landskapskaraktärer  

som projektet tar utgångspunkt i.

Bridge at Angered and Highway 45 between the Göta River 

and the high rock ridges well illustrates the nature of the 

landscape that was behind the initiation of the project.40
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Utsiktsreservatets åtgärder handlar i första 

hand om

° att avlägsna eller hålla nere skymmande  

vegetation, exempelvis utmed Göta älv

° att undvika skymmande byggnation

° att bevaka vad som byggs i strategiska lägen

° att undvika störande skyltar, master och stol- 

par i luftrummet framför respektive bakom  

den utvalda vyn

Utsiktsreservaten är ett förslag till konkret avgräns-
ning och åtgärdsbeläggning av vissa områden som 
ännu inte har något lagligt stöd. För genomförande av 
motsvarande åtgärder måste vi i nuläget och fram till 
dess det förhoppningsvis kan finnas ett lagligt stöd 
för åtgärden, istället bygga på berörda parters goda 
vilja. Tanken är att vi på sikt ska verka för en möjlig-
het att reglera sådana här områden. Dessa tankar 
utvecklas något i det sista kapitlet.
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Infarten från Rv 45 i dess nuvarande skepnad.

Approach from Highway 45 as it looks today.

Fotomontage som visar hur röjning i ett utsiktsreservat kan 

etablera kontakt med Göta älv och därmed ge nya visuella värden 

för trafikanten.

Photomontage showing how clearance in a scenic reserve can 

establish contact with the Göta River and thereby provide road 

users with new visual values.
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Nattetid är det istället med hjälp av den scenografiska 
ljussättningen som vi kan regissera upplevelsen av 
staden och dess landskap. Genom att belysa strate-
giskt väl valda punkter kan i landskapets specifika 
detaljer iscensättas och därmed också bidra till orien-
terbarheten. Förutom de objekt som diskuteras i 
samband med utsiktsreservaten, är exempelvis broar 
eller passager över vägen viktiga delar, som om de 
belyses kan bistå trafikanten att orientera sig nat-
tetid. Här är det också viktigt att garantera mörkret, 
och därmed endast i begränsad och väl genomtänkt 
omfattning utföra belysningsåtgärder enligt en sam-
manhållen plan för hela projektet. Även här handlar 
det om ca tre objekt per infart.

Den scenografiska ljussättningens åtgärder 

handlar om 

° att garantera att ett antal viktiga punkter  

eller objekt ljussätts

° att i viss mån garantera mörker eller i vart  

fall icke konkurrerande ljussättning i omedel- 

bar närhet till dessa ljussatta objekt

Naturligtvis kommer ett upplyst föremål att kunna 
betraktas från andra punkter än från vägen och med 
en god utformning kommer dessa åtgärder att bidra 
till kvalitéer även i närmiljön. Det blir därmed nöd-
vändigt att ta fram ett gemensamt belysningsförslag 
för alla infarterna, där även befintligt ljus och mörker 
finns med i bedömningen.

Utsiktsreservaten är i många fall en förutsättning 
för att åtgärderna med scenografisk ljussättning ska 
kunna fungera.
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STADSPORT OCH
GENOMFART PÅ SAMMA GÅNG
De fem infarterna i projektet Göteborgsregionens infar-
ter leder alla in mot det centrala Göteborg. Samtliga 
möts någonstans mellan Olskroksmotet och Gullbergs-
motet (utom Rv 40 som hakar på E6 från söder vid 
Kallebäcksmotet).

Där de fem infarterna möts i centrala Göteborg, befin-
ner sig trafikanten inte särskilt långt från stadens kärna. 
Trots detta är det vägens språk och karaktär som präg-
lar stadslandskapet i och kring Gullbergsmotet och Ols-
kroksmotet. Här strömmar bilarna fram som vore här 
inget centrum. Som fotgängare eller cyklist tvekar man 
inför att söka sig en väg tvärs över trafikflödena för 
att ta sig mellan stadsdelarna i Olskroken och själva 
citykärnan. Området är svårfångat och svårlöst.

I projektet har det varit arkitektgruppens uppgift att 
försöka enas om en policy, ett tillvägagångssätt i detta 
område. Det har i mycket kommit att handla om att 
definiera platsen, för att man sedan ska kunna gå vidare 
med stora och mer dramatiska förändringar för att ge 
den en stark karaktär och en god funktionell lösning 
där inte minst cyklisters och fotgängares behov måste 
tillgodoses.
Med några citat illustreras den diskussion som förts i 
arkitektgruppen:

”Trots det centrala läget har området karaktären 
av ett gigantiskt trafiklandskap som man väntar 
sig i utkanten av en storstad. Överblicken saknas, 
liksom känslan av platsens centrala betydelse.”

(Ylva Pålstam, SCC Malmö)

Bohus fästning är en av alla de byggda delar som inom projektet 

visat sig vara så viktiga att visa upp för trafikanten.

The Bohus fortress is one of all the man-made structures that it 

was considered so important for road users to see.
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”Den norra delen är ingen visuell upplevelse 
betraktat från E6. Den är snarare en rörelse. 
Man sugs ner i trafikapparaten som i en sluss 
(den ligger lägre än samtliga anslutande vägar). 
All uppmärksamhet är inriktad på att hålla en 
bestämd kurs genom trafikströmmarna så att 
man forsar ut genom rätt port. Denna del är ingen 
plats för tvivel eller för att betrakta omgivningen.”

(Cris Delisle, GF-konsult)

Citaten beskriver väl den situation som gäller idag. 
Stora vägar som knyter samman landsbygd och tätor-
ter på den ena sidan Göteborg med landsbygd och 
tätorter på den andra, skär rakt genom centrala Göte-
borg alldeles nära stadens centrum. 

Men här finns ingången till stadens centrum och 
dess gatusystem, även om det knappast märks från 
vägen. Skyltningen är idag den enda hjälpen, för den 
som vill hitta in till stadens centrum. Några andra 
fysiska signaler finns inte. Vägarna bildar en tra-
fikapparat som i flera nivåer korsar stadens interna 
system av gator, vattendrag, cykel- och gångvägar.  
I denna koncentration av vägar blir vägtrafikantens 
upplevelse av staden snabb och sporadisk. Trafikan-
ten får fullt upp med att hålla ögonen på övriga 
trafikanter och den vägledande skyltningen. Orien-
terbarheten och möjligheten för vägtrafikanten att 
förstå platsen är näst intill obefintlig. 

Skansen Lejonet blir ett mycket viktigt inslag i trafiklandskapet 

och en representant för den historiska stadskärnans närhet.

The Lejonet fortress becomes a prominent feature in the traffic 

landscape and a representative of the actual proximity of the 

historical town nucleus.

Olskroksmotet är en bullrig och ogästvänlig miljö som många fot-

gängare och cyklister tvingas passera på väg hem från centrum.

The Olskrok interchange is a noisy and inhospitable environ-

ment that many pedestrians and cyclists are forced to cross on 

the way home from the city centre.

Olskroksmotet, ett stadsrum präglat av kommunikationer, är i 

mycket en stadsport och genomfart på samma gång.

The Olskrok interchange, urban space characterised by  

communication links, is very much both a city gateway and a 

thoroughfare at the same time.
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Det är framkomligheten för den snabba vägtrafi-
kanten som varit vägledande vid utformningen av 
detta landskap. Cykel-, gångtrafikanter och även 
bilister i stadens gatunät har givits låg prioritet,  
med resultatet att vägen upplevs som ett mycket  
kraftigt avbrott i de flöden av människor som i övrigt 
präglar stadens liv.

Som fotgängare ger man sig inte gärna ut i detta 
trafiklandskap som inte anpassats till denna trafi-
kanttyp. Därmed har inte heller detaljutformningen 
utvecklats vidare. Det är väglandskapets onyanse-
rade behandling och skötsel som präglar ytor och 
produkter, och inte det centrumnära läge som skulle 
kunna leda till en helt annan material- och produktbe-
handling. 

Bilisten störs inte i samma utsträckning som fot-
gängaren eller cyklisten av de obearbetade ytorna 
där hon forsar fram i kanske 70 eller 90 km/h. I rus-
ningstid blir situationen en annan om trafiken kryper 
fram. Då kan det liksom för de övriga och långsam-
mare trafikanterna finnas ett än större värde i att 
sidområden och produkter ges en mer artikulerad 
utformning.

Inom projektet Göteborgsregionens infarter har 

vi med särskild koncentration betraktat det 

område i Göteborgs innerstad där de fem infar-

terna knyts samman. Här möter staden på sätt 

och vis landet, genom att gatan möter vägen. 

Att lösa denna knut är en mycket komplex och 

efter svenska mått omfattande uppgift. Den kan 

knappast lösas i enskildhet, utan bör blanda 

in flera professioner inom områden som teknik, 

landskap, arkitektur och även konst. Frågan 

bör belysas på bred front i form av trafik- 

och stadsbyggnadstävling, ett seminarium, en 

workshop eller liknande. På så sätt kan områ-

det beskrivas, behandlas och bevakas samtidigt 

utifrån alla de perspektiv som är relevanta, 

nämligen:

° ett väg- och trafikrelaterat perspektiv

° ett arkitektoniskt perspektiv

° ett stadsbyggnadsmässigt perspektiv

° ett konstnärligt perspektiv

Uppgiften är alltför stor för att slutföra inom pro-
jektets ram. Men den har påbörjats och utvecklats, 
genom en diskussion och en belysning av ett antal 
frågor att arbeta vidare med i ett nästa skede av 
processen.

Liknande problem i mindre skala kan vi för övrigt 
finna även i kranskommunerna där genomfart och 
infart är ett, men där genomfartstrafikens krav hit-
tills fått styra utformningen. I Mölndal planeras och 
byggs projektet Mölndalsbro och liknande diskussio-
ner förs även i Partille och Ale kommuner. Därför kan 
den följande diskussionen även appliceras på dessa 
kommuners centrala partier, vilket vi också kommer 
att se exempel på i följande kapitel “5 infarter”.
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Bild ur VR modell vid E6 i Mölndal, där man med ny kollektivtrafikbyggnad försöker överbrygga 

konflikten mellan olika trafikslags hastighet och riktning. 

Image of a VR model by the E6 in Mölndal, where a new public transport construction is used to 

try to overcome the conflict between the different speeds and direction of various kinds of traffic.

Visualiserad bild av Götatunnelns mynning vid Göta älvbron där stadens gator och planteringar bara kan anas från vägen.

Digital visualisation of the mouth of the Göta tunnel at the bridge over the Göta River where a glimpse can be caught of 

the city streets and trees from the road.



52

I Göteborgs centrala del handlar det i första hand 
om området vid Gullbergsvass och Olskroksmotet och 
kanske också fram till Götatunnelns mynning. Detta 
parti är idag liksom även historiskt en entrézon in till 
stadskärnan. Här finns ett antal portar in mot city-
kärnan och dess gatunät; Örgrytemotet, Ullevimotet, 
Gullbergsmotet, Olskroksmotet och Götatunneln.  
Att dessa tillsammans med stadsbyggandet runt om 
markeras tydligt menar arkitektgruppen är viktigt:

”Portarna är viktiga och får var sin egenkaraktär: 
Nya Ullevimotet, Örgrytemotet som byggs, Göta-
tunnelns mynning som projekteras har alla starka 
egenkaraktärer i sin nya skepnad. Återstår Stam-
pen som bör åtgärdas…man bör skilja ut det 
smala stråket mellan Kallebäcksmotet och Norra 
Gårda och det stora Olskroks- och Gullbergs-
motet!”

(Henrik Undeland, SCC Göteborg)

”Förhoppningsvis fås också hjälp av stadsplane-
rarna att bygga stadens östra front fram mot 
älven på det numera för stora spårområdet vid 
Gullbergsvass så att Lejonet på Skansen får något 
att vakta.”

(Henrik Undeland, SCC Göteborg)

Här handlar det om att ge platsen det uttryck som 
borde vara en självklarhet på grund av dess läge i 
staden. I de ovanstående citaten kan man utläsa en 
vilja att förändra vägens “språk” men även arkitektur 
och stadsbyggande i detta parti. Men det handlar 
också om att genom produktanvändning, ljus, vegeta-

tion och skötsel visa att trafikanten här befinner sig i 
den absoluta ”mittpunkten”:

”Konstbyggnaderna borde belysas på ett medvetet 
sätt.”

(Cris Delisle, GF konsult)

”Det är rimligt att höja skötselnivån med hänsyn 
till det centrala läget. Det rimmar dåligt med 
begreppet stadsmotorväg att all avvattning sker 
via diken. Kraftiga kantstenar eller kantstensele-
ment som ger större utrymme att utveckla gröny-
torna vore mer passande.
Den norra delen bör bearbetas med varsam hand. 
Målet för åtgärder borde vara att förstärka bilden 
av en lugn och enhetlig närmiljö. En känsla av 
kontinuitet genom motet är också önskvärt.
En åtgärd som verkar i denna riktning är 
bättre skötsel och underhåll av grönytor och  
konstbyggnader.”

(Cris Delisle, GF konsult)

Som vi ser handlar det i väldigt stor utsträckning om 
att ange en ton eller ambitionsnivå avseende produk-
ter men också materialbehandling. Det handlar också 
om att kunna vara tillräckligt kraftfull i en rörig miljö 
där vägens geometri och tunga konstruktioner annars 
är det som slår sönder de helheter som eventuellt fanns 
där från början.

Kikar vi på diskussionen avseende denna helhet 
så visar det sig att det i många fall är vegetationslös-
ningar som skisseras av arkitekterna, eller i det här 
fallet landskapsarkitekterna:
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”I den här renodlade bilmiljön är det otänkbart att 
föreställa eller ens önska sig en bilfri framtid. Det 
man istället önskar sig är det amerikanska free-
way-konceptet, med vackra breda motorvägar i 
ett välskött engelskt parklandskap, med nyklippta 
skålade gräsmattor, träd i klungor, alltid fräscht 
daggdoftande och lite fuktigt.”

(Monika Levan, SCC Göteborg)

”Själva utropstecknet måste dock läggas ovanpå 
eller förankras in i anläggningen i form av 
kanske enhetlig vegetation: vintergrönt, stora 
pelarträd eller stora blommande träd tex kas-
tanjer. Därvidlag har upprustningen inför frii-
drotts-VM 95 blivit för plottrig.”

(Henrik Undeland, SCC Göteborg)

Kanske är dessa påståenden en del av lösningen på 
hur det som i detta projekt kommit att kallas ett “Ing-
enmansland” kan bli ett “Allemansland”. Genom att 
hitta former och uttryck som vi känner igen från den 
historiskt uppbyggda staden kan vi skapa en förmark 
till själva stadsbygget. Eller som en av arkitekterna i 
projektet uttryckt det:

”Jag tror att infarten till Göteborg kan delas i tre 
delar:
1. Resan utanför staden (den del vi jobbar med nu). 
Som att gå på grusgången mot huset och dess entré 
2. Resan mot entrén (Allemansland) Som att stå 
framför entrédörren.
3. Genom entrén in i staden (t ex Ullevimotet och 
kanske ytterligare någon plats) Här har vi öppnat 

dörren och klivit in i hallen och kan ana finrum-
met strax innanför.”

(Sven Hedlund, DTH)

Vi menar att problematiken är så komplex att ett fort-
satt arbete kräver en omfattande belysning i form av 
seminarier, workshops eller kanske en internationell 
trafik-, park- och stadsbyggnadstävling, gärna med 
inslag av konstnärliga insatser. Men det är viktigt 
att utveckla dessa aktiviteter så att de på ett själv-
klart sätt inte bara rymmer de arkitektoniska frå-
gorna utan även väg- och trafikfrågor och konstnärliga 
frågor.

Platsen är i denna centrala punkt lika delar stad 
och väg. Här finns ingen som har ett självklart och 
entydigt huvudansvar, vare sig Göteborgs stad eller 
Vägverket. Det är i lika delar en stadsbyggnadsfråga 
och en trafikfråga.

”
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5 INFARTER 

I projektet behandlar vi fem infarter till Göteborg. 
Alla har de sina särdrag avseende terräng, vegeta-
tion, bebyggelse mm. Riksväg 40 från Borås är den 
som skiljer sig tydligast från de andra. Från Landvet-
ter flygplats går den uppe i ett skogslandskap för att 
först på slutet dyka ner i en dalgång vid Kallebäck, 
och förena sig med E6 söderifrån och dess sträckning 
i dalbottnen längs Mölndalsån. E6 söder från Malmö 
går liksom E20 från Stockholm i en dalgång med en 
stadigt växande industri- och verksamhetsbebyggelse 
med högt exploateringstryck. Särskilt i fallet E20 
finns en betydande mängd bostadsbebyggelse längs 
vägen, och det är också här som problematiken med 
bullerskärmar är tydligast.

E6 norr från Oslo och Riksväg 45 från Karlstad 
leder in mot Göteborg i samma dalgång, men på ömse 
sidor om Göta älv, och präglas båda av en stor del 
verksamheter. Runt E6 norr ligger dessa verksam-
hetsområden utplacerade på den breda dalbottnen, 
medan de vid Rv 45 tränger ihop sig tillsammans 
med vägen mellan den branta bergssidan och järnvä-
gen, älven och dess strandängar. Angeredsbron är ett 
mycket viktigt inslag för de båda infarterna där de 
passerar under den, likt en port.

Detta avsnitt representerar endast en kort redo-
görelse för ett omfattande arbete som utförts för 
respektive infart. Ytterligare kan läsas i de fem del-
rapporter som tagits fram. I de kommande delka-
pitlen  beskrivs de olika infarterna och de förslag 
som kommit fram avseende karaktärer, produkter, de 
viktigaste utsiktsreservaten och möjliga punkter för 
ljussättning.

Vidare beskrivs tre till fyra utsiktsreservat för 
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varje infart. Det är dessa som är de viktigaste att 
fullfölja för att helhetsprojektet Göteborgsregionens 
infarter ska bära. Därtill finns det ytterligare punk-
ter i anslutning till samtliga infarter, som också kan 
vara värdefulla att bevaka när resurser finns.

För den scenografiska ljussättningen är situationen 
en annan. I detta skede av projektet preciserar vi de 
platser eller punkter som vi menar skulle kunna ingå 
i den gemensamma planeringen för ljussättningen. En 
framtida plan för hela Göteborgsregionens ljussätt-
ning (se sista kapitlet “Så går vi vidare”), får sedan 
utvisa vilka tre eller fyra av dessa som slutgiltigt 
kan komma i fråga. Detta slutgiltiga förslag kräver 
ytterligare undersökning och bearbetning av förhål-
landena längs vägarna. Ett sådant förslag bör inte 
bara innefatta de viktigaste platserna eller punkterna 
att belysa, för att en balanserad ljussättning av Göte-
borgsregionens infarter ska bli aktuell. Det är också 
viktigt att precisera eventuella partier som kräver 
mörker, eftersom stadens ljus ständigt kommer att 
bestå av både gemensamt planerade ljussättningsåt-
gärder och mer tillfälliga ljussättningar utförda av 
enskilda verksamhetsansvariga osv. 

Dessutom finns i varje delkapitel en matris som 
redovisar de viktigaste åtgärderna, samt förslag till 
när de ska genomföras. Vilka åtgärder är viktiga eller 
lämpliga att genomföra i ett inledningsskede? Vilka 
åtgärder ska genomföras på längre sikt?

Här redovisas också en grov bedömning av kostna-
derna för respektive åtgärder. Den kan absolut inte 
ligga som underlag för beslut om mer precisa investe-
ringar, men den kan utgöra ett diskussionsunderlag 
när vi efterhand går vidare i arbetet. Kostnadsbe-
dömningen hjälper oss också att skilja olika åtgärder 
från varandra, så att vi kan fatta de rätta besluten. 

En billig och enkel åtgärd kan i vissa situationer ge 
stor effekt. Dessa tillfällen måste självklart tas till-
vara, drivas vidare samtidigt som de avseende ekono-
min tyngre projekten får planeras över längre tid. 
Matriserna ska uppdateras vid årliga samrådsmöten 
mellan Vägverk och kommuner.
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E20

E20

Rv40

Highway 40

E6 Syd 

E6 southbound
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E6 Norr

E6 northbound

Rv45

Highway 45
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År

0-2

Cirka 400  Mkr110 Mkr      2) 50 Mkr        3) 50 Mkr        4) 110 Mkr      5)

E 20 RV 40 E6 SÖDER E6 NORR RV 45 Cirka

År

2-5

År 

5-10

34 Mkr

33 Mkr 10 Mkr 12 Mkr 41 Mkr

36 Mkr 25 Mkr 56 Mkr

39 Mkr 12 Mkr

24 Mkr

15 Mkr 110 Mkr

140 Mkr

150 Mkr

39 Mkr

8 Mkr

10 Mkr

80 Mkr        1)

INFARTSÅTGÄRDER
På detta uppslag visas i matrisform en samman-
ställning över uppskattade kostnader för föreslagna 
åtgärder på samtliga studerade infarter och perioder. 
Totalt uppgår dessa till ca 400 Mkr. I några fall inne-
fattar dessa kostnader skötsel av utsiktsreservat, t ex 
för väg 45, då dessa reservat är av betydande storlek 
och kräver särskilda skötselåtgärder. 

Normala skötselåtgärder för ytor utmed infar-
terna är ej upptagna, då dessa förväntas ingå i ordi-
narie budget för vägunderhåll. Detta gäller också i de 
fall om avsevärda kvalitetsförbättringar föreslås, t ex 
genom planteringar av träd och annan vegetation, 
scenografisk ljussättning eller nybyggnad/utbyte av 

bullerskärmar. I visad matris nedan är vissa fält mör-
kare. Dessa indikerar att andra större ombyggnads-
projekt är planerade för en infart under denna period.

Nederst i matrisen finns en sifferhänvisning till 
text i tabellform på vidstående sida. I tabellen  ges 
en förklaring till vilka andra större ombyggnads-
projekt som är aktuella under dessa perioder. Här 
anges också en mycket grovt uppskattad kostnad 
för dessa projekt, närmast för att ge en uppfattning 
om storleksordningen jämfört med föreslagna infarts-
åtgärder.

Det bör noteras att dessa större ombyggnadspro-
jekt kommer att genomföras med god arkitektonisk 
kvalitet.

GROV KOSTNADSBEDÖMMNING
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respektive infart. Någon huvudman för respektive 
åtgärd anges inte i dessa matriser, då detta skulle 
bli alltför utrymmeskrävande. Förslag till ansvarsför-
delning framgår närmare i delrapport för respektive 
infart.  Ansvaret i varje särskilt fall bör dock diskute-
ras närmare när föreslagen åtgärd blir aktuell.

I matriserna har de större ombyggnadsprojekt 
som planeras på flera av infarterna markerats med 
en gråton. Inplaceringen i matriserna anger trolig 
utför andeperiod. En mycket grov kostnadsuppskatt-
ning för dessa projekt anges också inom parentes.

PLANERADE STÖRRE OMBYGGNADSPROJEKT
1) Ombyggnad E 20

År 2-5 Ånäsmotet exkl Partihallslänken 120 Mkr

År 2-5 Ånäsmotet-Olskroksmotet, bussfält 20 Mkr

År 5-10 Partille centrum, nedsänkning, bullerskydd 300 Mkr

År 5-10 Partillemotet 80 Mkr

  520 Mkr

2) Ombyggnad Rv 40

År 2-5 Kallebäcksmotet (del av totalsumma 120 Mkr) 70 Mkr

3) Ombyggnad E 6 Söder

År 2-5 Kallebäcksmotet (del av totalsumma 120 Mkr) 50 Mkr

År 5-10 Kålleredsmotet-Åbromotet 250 Mkr

År 5-10 Åbromotet-Kallebäck inkl Lackarebäcksmotet 300 Mkr

  600 Mkr

4) Ombyggnad E6 Norr

År 5-10 Anslutning av ny älvförbindelse,  

 breddning till 6-filighet på delen Bäckebol-Tingstadstunneln 200 Mkr

5) Ombyggnad Väg 45 (exkl kostn för Norge/Vänernbanan)

År 2-5 Stora Viken-Angeredsbron 800 Mkr

År 2-5 Lärje-Säveån (inkl ansl av ny älvförbindelse och Partihallslänken) 500 Mkr

År 2-5 Trafikplats vid Falutorget inklusive anslutningar 200 Mkr

År 5-10 Angeredsbron-Lärje (inkl Agnesbergsmotet) 300 Mkr 

  1800 Mkr

GENERELLA KOSTNADER 
För varje infart har åtgärdsförslag och tillhörande 
kostnader sammanställts i form av en matris. Dessa 
är indelade i för respektive infart lämpliga delar (ej 
alltid de sekvenser som respektive infart karakterise-
rats med, då detta skulle bli alltför omfattande).

Kostnader har tagits med för åtgärder som direkt 
bedöms tillhöra infartsprojektet, inklusive särskilda 
skötselåtgärder för tex. utsiktsreservat. De senare 
har summerats för aktuell period, för att en total 
kostnad över en tioårsperiod ska kunna tas fram för 
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E20 FRÅN ÖSTER,
STOCKHOLM, ALINGSÅS OCH LERUM

Infarten från öster börjar i vårt projekt i västra 
kanten av Lerums kommun, där Jerikotunneln blir 
en väl fungerande och tydlig port in till Säveåns dal-
gång. Passagen ner från Jerikotunneln med en stor-
slagen vy över dalgången, vilken man sedan landar 
i, är mycket väsentlig för upplevelsen och förståelsen 
av platsen.

Infarten leder genom dalgången parallellt med 
järnväg samt Säveån, i början kantad av jodbruks-
mark och allteftersom av tätare bebyggelse, till stor 
del bostäder. Vägen passerar genom Partille kommun 
för att avslutas vid Olskroksmotet nära centrum och 
skansen Lejonet. 

Vid Partille centrum passerar vägen mellan  
Partille herrgård på högersidan och det stora skivhu-
set på vägens vänstra sida. Så småningom närmar 
vi oss en än tätare stadsbebyggelse och på höjderna 
inne i Göteborg avtecknar sig den ljusa bostadsbebyg-
gelsen uppe på bergen. 

Strax före Göteborgs centrum skymtar tre viktiga 
landmärken. Dessa är Skansen Lejonet, Skan-
skaskrapan och Gasklockan.

Vid resa ut från Göteborg är Pellerins gamla mar-
garinfabrik ett viktigt inslag där den tätt vid vägen 
markerar avslutningen för stadskärnans bebyggelse. 

Intrycket av flera olika typer av bullerskärmar är 
mycket påtagligt längs vägen. Många är i dåligt 
skick och det saknas en  fullständig samordning 
mellan mängden av skärmar avseende det estetiska. 

Jerikotunneln, den yttre porten från öster.

Jeriko tunnel portal, from the east.
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Denna bild accentueras av de ofta höga och smutsiga 
betongmurar som finns i de torftigt utformade trafik-
platserna i de inre delarna av infarten vid Fräntorps-
motet, Torpamotet och Munkebäcksmotet. 

Infarten är en av dem som kommer att präglas 
av störst förändringar i omgivningen framöver. Här 
finns en mängd pågående projekt för utbyggnad av 
verksamheter, bulleråtgärder mm, där det viktigaste 
och mest omfattande inslaget handlar om centrumut-
byggnaden av Partille. En kommersiellt baserad pas-
sage har föreslagits över vägen som en markering av 
kommunens centrum.
Den s.k. Partihallsförbindelsen som ska förbinda E20 
med Rv 45 utgör även den ett stort vägprojekt som 
innebär stor påverkan på trafikantens upplevelse av 
infarten mot staden.

Färden går längs E20 genom Partilles centrala delar in mot Regioncentrum.

The journey continues along the E20 through the central part of Partille towards the regional centre.

Skansen Lejonet syns över den befintliga järnvägsbron vid 

ankomsten in mot Regioncentrum.

The Lejonet fortress can be seen above the existing railway 

bridge at the point of arrival to the regional centre.
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VÄGRUMMET - 
KARAKTÄRSZONERNA,SEKVENSERNA, 
PRODUKTERNA OCH SIDOOMRÅDENA
Infarten E20 är indelad i ett antal sekvenser med 
gränser dem emellan. Tanken är att både sekven-
serna och gränserna ska förstärkas så att upplevel-
serna längs vägen och resan blir starkare för att 
skapa en känsla av förflyttning och underlätta orien-
teringen längs vägen. Dessa sekvenser och gränser 
finns illustrerade i kartan på nästa sida.

Hela resan tar vid en färd med skyltad hastighet 
cirka 8 minuter, och varje sekvens med en egen 
karaktär tar mellan cirka 1 och 2 minuter (se figur).

Denna resa kan också beskrivas utifrån de karak-
tärszoner vi utkristalliserat och som ska utgöra 
underlag för hur vi arbetar med belysning, buller-
skärmar, vägkanter, skötsel osv i framtiden. Detta 
innebär att man mot staden först passerar från 
karaktärszon “Landsbygd”, genom ett parti av karak-
tärszon “Ytterstad/Mellanstad”, förbi en karaktärs-
zon “Centrum” som är Partille centrum, åter via ett 
parti av karaktärszon “Ytterstad/Mellanstad” för att 
till sist nå karaktärszon “Centrum” eller närmare 
bestämt “Regioncentrum” vid Olskroksmotet. 
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UTSIKTSRESERVATEN
Tre utsiktsreservat är av högsta prioritet för projek-
tet Göteborgsregionens infarter. De redovisas nedan. 
Dessutom föreslås ett antal andra åtgärder längs 
vägen i delrapporten. Dessa är också viktiga, men 
kommer i andra hand. 

LÄGE
Gräns mellan Jonsered och Kåhög

MÅL
Bibehålla vacker och informativ vy över det brukade 
älvdalslandskapet genom öppethållande av landskapet 
samt styrning av skyltning och bebyggelse

LÄGE
Partille herrgård

MÅL
Bevaka en ostörd vy mot herrgården från vägen 
genom att rensa bort skyltar, stolpar samt onödig 
vegetation i de viktigaste siktlinjerna.

LÄGE
Olskroken

MÅL
Bevaka en ostörd vy mot Skansen Lejonet från vägen 
genom att rensa bort skyltar, stolpar samt onödig 
vegetation i den viktigaste siktlinjen.
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Perspektivet öppnar sig över dalgången och jordbrukslandskapet 

vid Kåhög efter Jerikotunneln, E20.

The view opens out over the valley and agricultural landscape 

at Kåhög on the other side of the Jeriko tunnel, E20.

Slottet markerar tydligt Centrum i Partille för trafikanten på 

E20. Skyltar och alltför mycket vegetation riskerar dock att 

skymma vyn.

The castle clearly indicates central Partille for those travelling 

on the E20. However, there is a risk of the view being hidden by 

the signs and excessive vegetation.

Skansen Lejonet är sista utposten och resenären är framme i 

centrala Göteborg.

The Lejonet fortress is the last outpost, and the traveller has 

arrived in Gothenburg city centre.
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DEN SCENOGRAFISKA LJUSSÄTTNINGEN 
De platser eller punkter som vi menar skulle kunna ingå i den gemensamma plane-
ringen för ljussättningen i Göteborgsregionen är:

l Jerikotunneln Svagt släpljus

l Askekullens bergsbrant Visa dramatiska och intressanta partier 

l Borgen på berget norr om Effektbelysning
 Partille järnvägsstation

l Partille centrum Effektbelysning

l Byggnader i Sävedalens Som orienteringspunkter nattetid
 handelsområde

l Järnvägsbron vid Olskroksmotet I enlighet med principer som tas fram för  
 Olskroksmotet

l Skansen Lejonet Fortsatt fasadbelyst, konkurrerande 
  belysning bör helst försvinna

En framtida plan för hela Göteborgsregionens ljussättning (se sista kapitlet “Så går 
vi vidare”), får sedan utvisa vilka tre eller fyra av dessa som slutgiltigt kan komma 
i fråga.

DET SPECIFIKA - MATRISERNA
E20 har liksom övriga infarter inslag av de gemensamma åtgärderna för projektet. 
Samtidigt finns där många detaljfrågor som ska lösas. I E20-fallet är exempelvis 
bullerskärmarna en mycket viktig fråga. 

I  matrisen på nästkommande uppslag visar vi på ett lättöverskådligt sätt projek-
tets olika åtgärder. En prioriteringsordning samt en översiktlig kostnadsbedömning 
presenteras också.

Ljussättningen av Skansen Lejonet samt platsen runt om har stor 

betydelse för upplevelsen under de mörka timmarna.

The façade lighting on the Lejonet fortress is important for  

providing a landmark during hours of darkness.
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E 20

Avgörande åtgärder
Utföres vid tider enligt 
nedan

Primära åtgärder
Specifika för delen  
(2 års sikt)

Kostnad

Tidiga åtgärder
Specifika för delen
(5 års sikt)

Kostnad

Senare åtgärder
Senare åtgärder
Specifika för delen
(10 års sikt)

Kostnad

Summa kostnad

DELEN 
Jerikotunneln - Jonseredsmotet

DELEN 
Stärtered - Partille

Jonseredsmotet
Anpassa belysningen så den startar så sent som möj-
ligt, nära intill trafikplatsen.
Etablering av utsiktsreservat samt vegetationsröj-
ning längsvägens norra sida.

Jerikotunneln
Ny materialbehandling och belysning.
Jonseredsmotet
Ny belysning i motet. Ev borttagande av belysningen 
öster därom.
Utsiktsreservat och röjning.

3 Mkr

Jerikotunneln 
Bevara tallarna ovan tunneln.
Mellan Jerikotunneln och Jonseredsmotet
Bevara skogsvegetationen intill vägen.
Jonseredsmotet
Förhindra tillkommande utsiktsskymmande åtgär-
der.

0,5 Mkr

Jonseredsmotet
Värna jordbruksverksamheten (omfattas av utsikts-
reservatet ovan).

0,5 Mkr

4 Mkr

Jonseredsmotet - Åbrinken
Bevara utblick norrut (ingår i utsiktsreservat vid 
Jonseredsmotet).
Uddared
Förtydliga och förstärka tätortsgränsen. Bevara 
utblick mot punkthus.

Stärtered
Ta bort stängsel norr om E20.
Askekullen
Belysning av bergsbrant.
Uddared
Tydliggöra informationsplaten.

1 Mkr

Askekullen
Bevara den vegetationsklädda bergsbranten.

Stärtered - Uddared
Ersätta befintliga bullerskärmar. Visa hållplatser.
Askekullen
Förhindra bebyggelse vid bergets fot.
Anlägga stig från informationsplats till Säveån.

5 Mkr

6 Mkr 
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DELEN 
Partille Centrum - Partillemotet

Partille Centrum Bevaka utform-
ningen av ny busstation och köpcen-
trum över E20. Bevara utblicken mot 
Partille Herrgård och punkthusen 
söder om E20.
Partillemotet Ny vägutrustning 
(inkl. belysning) med stadsmässig 
karaktär. Om- och tillbyggnad av 
trafikplats.

Partille Centrum Skyltprogram 
samt belysning av berget och 
”borgen” norr om Kommunhuset. 
Ny bullerskärm vid Galoppvägen.
Partillemotet Byte av räcken på 
GC-bro. Ny belysning i motet.

10 Mkr

Partille Centrum Förtäta inom 
centrum. Föryngring av trädrad vid 
Benjamins väg.
Utveckla verksamheter söder om 
E20.
Partillemotet Uppsnyggning under 
och intill broar.

1 Mkr

Skulltorpsmotet Skapa stadsmäs-
sighet, bl a ny belysning.
Partille Centrum Låg bebyggelse 
utmed Benjamins väg.
Nedsänkning under nytt köpcen-
trum. Ingår i projekt (300 Mkr).
Partillemotet Ombyggnad. Ingår i 
projekt (80 Mkr). 
3 Mkr

14 Mkr

DELEN 
Sävedalen - Ånäsmotet

Sävedalen
Bevara utblickar norrut, vegetations-
behandling m m.
Fräntorpsmotet - Sävenäs
Förbättra kontinuerligt underhåll 
och skötsel av vegetation samt väg-
utrustning.

Sävedalen Skyltprogram för annon-
sering. Byte av Industrivägens bro-
räcken. Järn vägsområdet avskärmas 
med vegetation.
Trafikplatserna (3 st) Upprustning 
av vägutrustning, ny vegetation m m.

8 Mkr

Sävedalen Förstärkning av vegeta-
tion längs ån och vid Finngösaravi-
nen. Låg bebyggelse norr om E20.
Sävenäs Skapa ”grön” sekvens 
genom utveckling av vegetation. Visa 
lokstall.

3 Mkr

Sävedalen Nya delvis genomsiktliga 
bullerskärmar vid handels området.
Belysning av valda byggnader inom 
handelsområdet.
Ny utformning/upprustning av GC-
tunnel.
Fräntorpsmotet Byte av bullerskär-
mar.
12 Mkr

23 Mkr

DELEN 
Ånäsmotet - Olskroksmotet

Ånäsmotet
Bevara möjligheterna till goda 
utblickar mot viktiga landmärken.
Olskroken
Utsiktsreservat för Skansen Lejonet.

Ånäsmotet Förbättrad skötsel av 
vegetationen.
Bevara möjligheterna till goda 
utblickar mot viktiga landmärken.
Olskroken Utsiktsreservat Skansen 
Lejonet. Belys  ning av bergsbrant och 
järnvägsbro. Upprustning av vägen, 
stadsmässiga vägelement. 
5 Mkr

Ånäsmotet Hel ombyggnad av motet, 
ny stadsmässig utrustning. Omsorgs-
full utformning av busshållplatser. 
Ingår i projekt (120 Mkr, exkl Par-
tihallslänken). Olskroken Ny bussfil 
från Ånäsmotet. Ingår i projekt (20 Mkr). 
Trädrader framför bebyggelse samt 
avskärm ande vegetation.
1 Mkr

Olskroken
Byte av bullerskärmar till  
absorberande.

4 Mkr

10 Mkr

SUMMA

Hela sträckan
Nya mitt- och 
sidoräcken. Lin-
hängd belysning 
ersätts av stolpar.

Hela sträckan
Nya mitträcken
12 Mkr

39 Mkr inkl 12 
Mkr enl ovan

Hela sträckan
Linhängd belys-
ning ersätts av 
stolpar 
2,5 Mkr

8 Mkr inkl  
2,5 Mkr enl ovan

Hela sträckan
Nya mitträcken 
och sidoräcken
9,5 Mkr

34 Mkr inkl  
9,5 Mkr enl ovan

81 Mkr inkl 
24 Mkr enl ovan
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RIKSVÄG 40 FRÅN
ÖSTER, JÖNKÖPING OCH BORÅS

Infarten från öster börjar i vårt projekt vid Landvetter 
flygplats, inte på grund av de topografiska förhållan-
dena utan snarare på grund av att många besökare till 
staden Göteborg med omnejd börjar sin resa just här. 

Detta är en infart helt olik de övriga. Om de andra 
infarterna leder in mot centrala Göteborg genom 
öppna dalgångar, så leder denna infart istället genom 
ett skogslandskap med endast små utblickar längs 
vägen. Därför blir effekten särskilt stor när man 
kommer ut mot den öppna dalgången vid Kallebäcks 
lider och vyn öppnar sig mot staden Göteborg med 
Liseberg, Ullevi och Skanskaskrapan. Innan dess har 

trafikanten från Flygplatsmotet passerat ett antal 
sjöar, bergsskärningar samt orterna Landvetter och 
Mölnlycke, den senare knappt synlig från vägen.  
Strax före Kallebäcks lider passeras Delsjöområdet, 
med någon utblick mot stora Delsjön. 

Denna infart är den som har minst problem i form 
av ostrukturerade industriområden, skyltning mm, 
även om det också här kan göras någon förbättring i 
detta avseende.  Samtidigt är det kanske den infart 
som kan uppfattas som mest enformig. Genom att 
arbeta med och lyfta fram bergsskärningar, sjöutsik-
ter och de två orter som finns längs vägen, kan den 
enhetlighet som präglar infarten genom skogen, bli 
till en kvalitet med små korta avbrott istället för en 
enformighet.

Vyn över Göteborg med Skanskaskrapan, Ullevis pyloner och bergsryggar på Hisingen är porten in från sydost.

View of Gothenburg and the Skanska building, the pylons on Ullevi Stadium and the mountain ridges at 

Hisingen constitute the gateway when approaching from the southeast.
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Delsjön är en av de relativt få och därför mycket viktiga utblickarna längs sträckan.

Delsjön lake is one of the relatively few and therefore very important views along the stretch.

Bergsskärningar och skog präglar i mycket resan från Landvetter in mot Göteborg och Regioncentrum.

Rock cuts and wooded areas are highly characteristic of the journey from Landvetter in towards Gothenburg and the regional centre.
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VÄGRUMMET - 
KARAKTÄRSZONERNA, SEKVENSERNA, 
PRODUKTERNA OCH SIDOOMRÅDENA
Infarten Rv 40 är indelad i tretton sekvenser varav 
sex egentligen är gränser eller olika mot (trafikplat-
ser). Se karta nästa sida.

Hela sträckan är ca 21 km och resan tar vid en färd 
med skyltad hastighet ca 13 minuter (se figur).

Denna resa kan också beskrivas utifrån de karak-
tärszoner vi utkristalliserat och som ska utgöra 
underlag för hur vi arbetar med belysning, buller-
skärmar, vägkanter, skötsel osv i framtiden.

Denna infart är unik på så sätt att den i huvudsak 
endast består av karaktärszon “Landet” längs hela 
infarten. En möjlighet som bör utnyttjas är dock att 
låta karaktärszon “Centrum” prägla de partier av 
vägen som passerar mycket nära de två huvudorterna 
längs vägen, Landvetter och Mölnlycke. På så sätt 
kan trafikanten göras uppmärksam på deras närhet.
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UTSIKTSRESERVATEN
Fem utsiktsreservat har föreslagits för infarten men 
endast tre kan anses vara av sådan dignitet att de 
föreslås som prioriterade åtgärder för hela projektet 
Göteborgsregionens infarter. De är enligt följande.

LÄGE
Tätorten Landvetters östra infart

MÅL
Bevara siktlinje mot bergsskärningar längre fram på 
vägen vid resa västerut, genom att bibehålla fri sikt.

Förslag till ljussättning för att förtydliga bergskonturen.

Proposed lighting to make the rock contour more distinct.

Bergsskärningarna vid Mölnlycke har stor betydelse för trafi-

kantupplevelsen då de kan ses längs en lång sträcka.

The rock cuts at Mölnlycke are very important to road user 

experience since they are visible along quite a long stretch.

Bergsskärning som syns på 3 km avstånd i vägens riktning på 

väg in mot Regioncentrum.

The rock cut that can be seen from a distance of 3 km ahead on 

the way in towards the regional centre.
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LÄGE
Landvettersjön

MÅL
Bevara utblickar över sjö genom röjning av sly.

Utblickar över vattenytor skyms ofta av vegetation som måste röjas bort kontinuerligt om vyn ska förbli tillgänglig för trafikanten.

Views of water are often concealed by vegetation, which must be continuously cleared away if the view is to be preserved for road users.

Principskiss för röjning av utsiktsreservat vid Landvettersjön.

Diagrammatic sketch for clearing the view at the Landvetter lake.

Utblickar över Landvettersjön bevakas med hjälp av föreslagna 

utsiktsreservat.

Views of the Landvetter lake are safeguarded through the  

proposed scenic reserves.
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Utblicken mot Göteborg vid Kallebäcks lider i dagsläget.

Present-day view towards Gothenburg at the Kallebäck ascent.

Fotomontage där belysningsarmaturerna flyttats och frigjort 

den centrala vyn (sidoräcken måste utredas).

Photomontage where the lighting columns have been moved,  

thereby opening up the central view  

(the guard rail design must be studied).

LÄGE
Kallebäcks lider

MÅL
Bevara den karaktäristiska vyn över de centrala 
delarna av Göteborg med bl a Skanskaskrapan, Lise-
bergstornet, hotell Gothias tvillingskrapor, Ullevis 
läktare samt bebyggelsen på Johanneberg, genom att 
rensa bland skyltar och stolpar i vägrummet samt på 
sikt avlägsna bef kraftledning.
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Dessutom föreslås ett omvänt utsiktsreservat:

LÄGE
Stora Delsjön / Rådasjön

MÅL
Utblickar över sjöar och naturreservat bevaras ej för 
att inte störa friluftslivet. Vegetationsridå planteras 
och kompletteras med bullerskärm.

Vid Stora Delsjön/Rådasjön etableras ett omvänt utsiktsreser-

vat, vilket innebär att friluftslivet skyddas från trafikbuller 

genom planteringar och andra bulleråtgärder.

At Stora Delsjön/Rådasjön lakes a reversed scenic reserve is 

established, which means protection of outdoor recreation from 

the traffic noise through planting vegetation and implementing 

other anti-noise measures.

Vy mot vägen vid Svedsmossen där bullret idag är påtagligt.

View towards Svedsmossen where there is considerable noise today.
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DEN SCENOGRAFISKA LJUSSÄTTNINGEN 
De platser eller punkter som vi menar skulle kunna ingå i den gemensamma planeringen för ljus-
sättningen i Göteborgsregionen är:

l Bergsskärning vid Flygplatsmotet Befintlig ljussättning bibehålls

l Bergsskärning vid Snåkered/Knös Utföres med hänsyn till flygtrafiken

l Bergsskärningar väster om Land- Ljussättning av bergsskärningar
 vetter samhälle

l Kronans droghandel vid Lilla Bråta Ljussättning av lagerbyggnad

l Bergsskärningar vid Delsjömotet Ljussättning av bergsskärning

l Gustavs källa vid Kallebäcks lider Ljussättning av kulturhistoriskt värdefulla byggnader

l Stenfasader vid E6 Gårda Scenografisk ljussättning

l Den nya företagsparken vid Rådamotet Ljussättning av verksamheter

En framtida plan för hela Göteborgsregionens ljussättning (se sista kapitlet ”Så går vi vidare”), får 
sedan utvisa vilka tre eller fyra av dessa som slutgiltigt kan komma i fråga.

DET SPECIFIKA - MATRISERNA
Rv40 har liksom övriga infarter inslag av de gemensamma åtgärderna för projektet. Samtidigt finns 
där många detaljfrågor som ska lösas. I Rv40-fallet är exempelvis markeringen av de olika moten samt 
siktröjningar för att visa sjöar och undvika en alltför monoton infart viktigt. 

I matriserna på nästkommande uppslag visar vi på ett lättöverskådligt sätt projektets olika åtgärder. 
En prioriteringsordning samt en översiktlig kostnadsbedömning presenteras också.

Befintlig ljussättning av bergsskärning.

Current lighting on a rock cut.
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RV 40

Avgörande åtgärder
Utföres vid tider enligt 
nedan

Primära åtgärder
Specifika för delen
(2 års sikt)

Kostnad

Tidiga åtgärder
Specifika för delen
(5 års sikt)

Kostnad

Senare åtgärder
Specifika för delen
(10 års sikt)

Kostnad

Summa kostnad

DELEN 
Flygplatsmotet - Björrödsmotet

DELEN 
Förbi Landvetter

Flygplatsmotet
Förbättrad annonsering av Västsveriges internatio-
nella entré.
Dammtjärn/Knös
Etablering av utsiktsreservat mot kringliggande 
öppna landskapsrum.
Björrödsmotet
Förtydligande av trafikplats – Landvetters östra 
entré.

Dammtjärn/Knös Etablering av utsiktsreservat 
genom avverkning/röjning.
Björrödsmotet
Förändrad belysning, ny bullerskärm vid uppfarts-
ramp.
Stödplantering vid industrifastighet samt 
vegetationskomplet tering vid gabioner.

3 Mkr

Flygplatsmotet Förbättrad annonsering av Västsve-
riges internationella entré.  Göra platsen överskådlig 
och intressant utifrån en helhetssyn för Landvetters 
flygplatsmiljö. Utveckla verksamhetsområden. För-
bättrad busshållplats intill väg 40.
Snåkered/Knös Ny låg, genomsiktlig bullerskärm på 
norra sidan väg 40.

5 Mkr

Utbyte av mittföljare och sidoräcken

3 Mkr

11 Mkr

Passage Landvetter
Förbättrad visuell kontakt med samhället.
Landvettermotet
Omgestaltning av trafikplatsen – samhället Landvet-
ters entré.

Passage Landvetter
Bearbetning av slänter samt komplettering av vege-
tation och planteringar.
Ny mjuk utformning av diken. Medveten skötselplan.
Landvettermotet
Projektering - omgestaltning av trafikplatsen för bl a 
förbättrad visuell kontakt med samhället.

6 Mkr

Landvettermotet
Ljussättning av bro och omgivande ramper. Behand-
ling av slänter, diken och brofästen.

6 Mkr

Passage Landvetter
Utbyte av mittföljare och sidoräcken.
Landvettermotet
Utbyte av räcken, belysningsstolpar och skyltar.

2 Mkr

14 Mkr 
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DELEN 
Landvetter - Mölnlycke

Backen vid Landvetter
Förtydliga samhällets västra entré. 
Passagen på höjden
Säkra intressanta utblickar över 
Landvettersjön.
Lilla Bråta
Förbättrad inramning av 
industribebygg elsen på vägens södra 
sida.

Backen vid Landvetter
Skyltningsåtgärder.
Passagen på höjden
Röjning för utsiktsreservat.
Lilla Bråta
Bearbetning av slänter. Medveten 
plantering och skötselplan.

2 Mkr

Backen vid Landvetter
Ljussättning av bergskärning.

Gallring av vegetation på ”bergets 
topp”. Medveten skötselplan.

2 Mkr

Utbyte av mittföljare och sidoräcken.
Ny mjuk utformning av diken.

Backen vid Landvetter
Vissa åtgärder mot buller norr om 
vägområdet.

3 Mkr

7 Mkr

DELEN 
Rådamotet - Stora Delsjön

Rådamotet
Omgestaltning av trafikplats och 
miljön kring bron för Öjersjövägen.
Rådasjön/Stora Delsjön
Skydda omgivningen (grönområde 
och sjösystem) från vägens påverkan, 
men samtidigt möjliggöra utblickar 
för trafikanten. 

Rådamotet Projektering – omgestalt-
ning av trafikplats och miljön kring 
bron för Öjersjövägen.
Namnbyte till ”Mölnlyckemotet”.
Rådasjön/Stora Delsjön
Röjning av vegetation för att skapa 
utblickar. Belysning av bergskär-
ning.
2 Mkr

Rådamotet Ljussättning av bro och 
bergskärningar. Förändra räcken, 
placering och utförande av belys-
ningsmaster och skyltar. 
Svedsmossen/St Delsjön/Rådasjön
Genomsiktlig bullerskärm mot fri-
luftsområdena

8 Mkr

Rådamotet 
Utbyte av mittföljare och sidoräcken.
Ny mjuk utformning av diken.

1 Mkr

11 Mkr

DELEN 
Delsjömotet - Kallebäcksmotet

Delsjömotet Förtydligande av infor-
mationsplats.
Kallebäcks lider Medveten bear-
betning av vägmiljön. Rensa bort 
störande element i utblicken.
Kallebäcksmotet Vackrare utform-
ning genom planerad ombyggnad.

Delsjömotet Tydligare skyltning mot 
informationsplats.
Kallebäcks lider Ny bullerskärm. 
Nya planteringar bl a för att dölja 
viltstängsel.
Kallebäcksmotet Ny bullerskärm 
mot bostäder i norr.

20 Mkr

Ny belysning, skyltning, mittföljare 
och avbärarräcken. Medveten plante-
ring och skötselplan.
Kallebäcks lider Etablering av 
utsiktsreservat.
Kallebäcksmotet Ombyggnad. 
Ingår i projekt (70 Mkr = del av total-
summa 120 Mkr).

15 Mkr

Kallebäcks lider
Nedgrävning/borttagande av befint-
lig kraftledning över vägområdet.

30 Mkr

65 Mkr

SUMMA

33 Mkr

36 Mkr

39 Mkr

108 Mkr



82

E6 FRÅN SÖDER, MALMÖ OCH KUNGSBACKA

Infarten från söder börjar i vårt projekt just när man 
passerat Sandsjöbacka naturreservat och rastplats 
och kommungränsen mellan Kungsbacka och Möln-
dals kommuner. Här reser man från det mer öppna 
landskapet genom skogen. Det finns ingen markerad 
“port” på denna infart. Men mötet med Sagsjön och 
Sabema betraktas av många som mötet med staden. 
Det är också här som den tätare bebyggelsen börjar. 
Färden leder sedan vidare norrut förbi Kålleredsmo-

tet med IKEA och vidare genom landskapsrum 
som i huvudsak följer Mölndalsåns dalgång med 
utblickar ut i landskapet vid Alvered och Torrekulla. 
Vid det nya Åbromotet ligger Astra Zeneca, och fung-
erar som orienteringspunkt. Efter motet når tra-
fikanten den tätare centrumbebyggelsen i Mölndal 
där ombyggnad av Mölndalsbro pågår. Ett nytt rese-
centrum vid namn Knutpunkt Mölndal ska här ta 
plats och blir ett viktigt inslag i trafikantupplevelsen 
liksom Fässbergs kyrka. Denna passage över vägen 
är en av många fram till infartens slutpunkt vid 

Vy från Lindome över E6:ans dalgång från söder, där landskapet till stor del präglas av industrier, verksamheter och kommunikationer.

Northern view from Lindome of the valley through which the E6 runs, where industrial plants, businesses and communication links 

are a striking feature in the landscape.
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Ullevimotet. Den sista sträckan kantas av flera nya 
bullerskärmar som utvecklats särskilt för Göteborg 
av Vägverket Region Väst i samarbete med olika kon-
sulter och producenter.

Det här är en infart med en hög andel verksamhe-
ter, vilket innebär att behandlingen av dessa i en 
framtid kommer att ha stor betydelse för trafikan-
tens upplevelse, natt som dag. Även andra byggda 
inslag som bullerskydd, broar mm kommer att vara 
viktiga inslag i miljön, och bör därför behandlas med 
stor omsorg.

Utblick från Torrekullamotet norrut.

View from the Torrekulla interchange facing north.

Astra Zenecas karaktäristiska byggnader invid Åbromotet.

Astra Zenecas characteristic buildings by the Åbro interchange.

Äldre industribebyggelse invid vägen på väg från Möln-

dal in mot Göteborg.

Older industrial plants along the road from Mölndal 

towards Gothenburg.
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VÄGRUMMET - 
KARAKTÄRSZONERNA, SEKVENSERNA, 
PRODUKTERNA OCH SIDOOMRÅDENA
Infarten E6 söder är indelad i åtta delsträckor eller 
sekvenser med sju regionala och lokala mot. Se karta 
till höger.

Hela sträckan är cirka 18 km och resan tar vid en 
färd med skyltad hastighet ca 15 minuter (se figur). 
Denna resa kan också beskrivas utifrån de karaktärs-
zoner vi definierat och som ska utgöra underlag för 
hur vi arbetar med belysning, bullerskärmar, vägkan-
ter, skötsel osv i framtiden.

Detta innebär att man vid en resa in mot staden 
först passerar från karaktärszon “Landet”, genom 
karaktärszon “Ytterstad” vid Kållered. Därefter 
följer ett parti med karaktärszon “Landet” igen förbi 
Alvered och Torrekulla. Karaktärszon “Ytterstad” 
när vi närmar oss Åbromotet övergår i karaktärszon 
“Centrum” när trafikanten passerar förbi det cen-
trala Mölndal för att därefter åter konfronteras 
med ett parti av karaktärszon “Ytterstad” innan vi 
når karaktärszon “Centrum” eller närmare bestämt 
“Regioncentrum” ungefär vid Kallebäcksmotet.

Sagsjön Sagsjön lake

Torrekulla Torrekulla

Kroksslätts fabriker Kroksslätt factories

Gårda Gårda

SEKVENS SEQUENCE
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UTSIKTSRESERVATEN 
Fyra utsiktsreservat har föreslagit för infarten enligt 
följande.

LÄGE
Sagsjön

MÅL
Bevara och utveckla utblicken över sjö genom bort-
tagande av vass och annan vegetation.

En större synlig vattenspegel vid Sagsjön skulle uppnås genom 

försiktig röjning mellan väg och sjö.

A wider view of the water at Sagsjön lake could be achieved through 

careful vegetation clearance between the road and the lake.

Befintlig situation vid Sagsjön som visar på snabb igenväxning.

Current situation at Sagsjön that shows rapid vegetation  

overgrowth.

Skiss visande resultatet efter röjning.

Sketch showing the results after clearing the vegetation.
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LÄGE
Alvereds dalgång

MÅL
Bevara utsikten i dalgången genom att låta eventuella 
exploateringar underordnas dalgångens karaktär.

Förslag till åtgärder för bibehållande av vyn över  

Alvereds dalgång.

Proposed measures to preserve the view of the Alvered valley.

Alvereds dalgång - en idyll och viktig utblick i detta i övrigt hårt 

exploaterade landskap.

The Alvered valley - an idyllic and important view in this  

otherwise heavily industrialised landscape.
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LÄGE
Dalgången norr om Torrekullamotet 

MÅL
Säkerställa öppna utblickar mot öster och norr genom 
gallring och röjning.

Förslag till röjning av högre vegetation för att bibehålla och öka 

möjligheten till utblickar vid Torrekulla.

Proposal for clearing taller vegetation in order to retain and 

increase the opportunity for scenic views at Torrekulla.

Det öppna landskapet norr om Torrekullamotet.

Open landscape north of the Torrekulla interchange.
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LÄGE
Krokslätts fabriker 

MÅL
Bevara utblick mot intressanta byggnader genom att 
undvika skymmande högre ny bebyggelse.

Med utsiktsreservatets hjälp bevakas att ingen högre ny bebyg-

gelse etableras i vyn mot Krokslätts fabriker.

The scenic reserve concept assists in ensuring that no new 

high buildings are erected in the line of view towards the  

Krokslätt factories.

Krokslätts fabriker i dagsljus.

Krokslätt factories by daylight.

Förslag till scenografisk belysning av Krokslätts fabriker.

Proposed scenographic lighting on the Krokslätt factories.
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DEN SCENOGRAFISKA LJUSSÄTTNINGEN 
De platser eller punkter som vi menar skulle kunna ingå i den gemensamma planeringen för ljus-
sättningen i Göteborgsregionen är:

l Smedjan vid Lindomemotet Ljussättning för att visa smedjan nattetid

l Papyrusvillan Fasadbelysning

l Knutpunkt Mölndal Fasadbelysning

l Fässbergs kyrka Fasadbelysning

l Mölndals stadshus Fasadbelysning

l Krokslätts fabriker Fasadbelysning samt belysning av torn

l Johannebergs vattentorn Belysning av landmärke på berg

l Carlanderska Bef belysning dämpas för bättre återgivning av tornets färger

l Örgryte kyrka Fasadbelysning

l Bergsskärningar, Jakobsdal Ljussättning av bergsskärningar

l Liseberg Särskild ljussättning med fokus på december

En framtida plan för hela Göteborgsregionens ljussättning (se sista kapitlet “Så går vi vidare”),  
får sedan utvisa vilka tre eller fyra av dessa som slutgiltigt kan komma i fråga.

Nattbild över E6 och Liseberg med den väldiga julgranen 

och SKF: s reklam i pariserhjulet, och självklart en höjd-

punkt i en plan för framtida scenografisk ljussättning.

View by night of the E6 and Liseberg with the enormous 

illuminated Christmas tree and the advertisement for 

SKF on the Ferris wheel, and an obvious highlight in a 

plan for future scenographic lighting.



9191
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DET SPECIFIKA - MATRISERNA
E6 söder har liksom övriga infarter inslag av de 
gemensamma åtgärderna för projektet. Samtidigt 
finns där många detaljfrågor som ska lösas. 
I E6 söder fallet har ljussättning och utsiktsreservat 
kommit att bli särskilt viktigt. 

I matrisen till höger visar vi på ett lättöver-
skådligt sätt projektets olika åtgärder. En priorite-
ringsordning samt en översiktlig kostnadsbedömning 
presenteras också.

E6 SÖDER

Avgörande åtgärder
Utföres vid tider enligt 
nedan

Primära åtgärder
Specifika för delen
(2 års sikt)

Kostnad

Tidiga åtgärder
Specifika för delen
(5 års sikt)

Kostnad

Senare åtgärder
Specifika för delen
(10 års sikt)

Kostnad

Summa kostnad
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DELEN 
K:n gräns -  Kålleredsmotet

Upprustning av sidoområden som 
diken, slänter m m.
Sandsjöbacka rastplats 
Byte av belysning.
Sagsjön
Utsiktsreservat.

Sandsjöbacka rastplats 
Byte av belysning.
Sagsjön
Utsiktsreservat, skötselplan , 
röjning.

1 Mkr

Lindomemotet Återställning och 
belysning av Smedjan.
Lindomemotet - Sagsjön
Ny vägbelysning.
Kommungräns - Sagsjön
Skötselplaner och gallring, sidoområ-
den, diken m m.

20 Mkr

Kålleredsmotet
Upprustning och avgränsning av 
verksamheter kring trafikplatsen, 
vid Sabema och utmed gamla E6.

2 Mkr

23 Mkr

DELEN 
Kålleredsmotet - Åbromotet

Upprustning av sidoområden som 
diken, slänter m m.
Alveredsdalen 
Utsiktsreservat.
Norr om Torrekullamotet
Utsiktsreservat.

Alveredsdalen Utsiktsreservat 
mellan E6 och Ekenleden, röjning, 
skötselplan.
Torrekullamotet Ny våtmark. Röj-
ning öster om E6, skötselplan. 
Norr om Torrekullamotet
Utsiktsreservat

2 Mkr

Norr om Torrekullamotet
Plantering längs Kålleredsbäcken. 
Röjning och skötselplan väster om 
E6. Samråd om exponering av ten-
nishallen.
Kållereds köpstad
Utveckling av kringliggande gröny-
tor och närmiljö kring vattendrag.
5 Mkr

Kålleredsmotet - Åbromotet
6-filighet samt ombyggnad av trafik-
platser. 
Ingår i projekt (250 Mkr).
Kållereds köpstad
Avgränsning mot E6. 
Översyn av P-ytor, skyltning, belys-
ning.
5 Mkr

12 Mkr

DELEN 
Åbromotet - Kallebäcksmotet

Ökad standard och skötsel på sidoom-
råden, bl a banområden. Belysnings-
utredning.
Mölndalsbro - Kallebäcksmotet
Samordning av belysningen utmed 
E6 och av landmärken, som t ex 
stadshuset i Möldal.
Utsiktsreservat; Krokslätts fabriker.

Ökad standard och skötsel på sidoom-
råden, bl a banområden. Belysnings-
utredning.
Mölndalsbro - Kallebäcksmotet
Samordning av belysningen utmed 
E6 och av landmärken, som t ex 
stadshuset i Möldal.
Utsiktsreservat; Krokslätts fabriker.
7 Mkr

Kallebäcksmotet
Ombyggnad. Ingår i projekt (50 Mkr 
= del av totalsumma 120 Mkr).

Åbromotet - Kallebäck
6-filighet samt ombyggnad Lackare-
bäcksmotet. 
Ingår i projekt (300 Mkr).
Mölndals centrala delar
Förbättrad exponering av Mölndal-
sån, Papyrusvillan, nedtoning av 
enskilda industrifasader m m.
5 Mkr

12 Mkr

SUMMA

10 Mkr

25 Mkr

12 Mkr

47 Mkr
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E6 FRÅN NORR, OSLO OCH KUNGÄLV

Infarten från norr börjar i vårt projekt vid passagen 
över Nordre älv då Bohus fästning syns en kort stund 
men mycket tydligt vid passagen över bron. Härifrån 
följer vägen den breda dalgången in mot Göteborg. 
Den första sträckan går över jordbruksmark in mot 
den storslagna Angeredsbron som bildar port till 
staden. Därefter leder vägen vidare genom ett verk-
samhetsområde där byggnaderna ligger på långt 
avstånd från vägen (ca 100-200 meter). De flesta 
byggnaderna har ett lågt arkitektoniskt värde och är 

inte karaktärsskapande. Marken mellan E6 och bygg-
naderna är på några få ställen välordnad - klippta 
gräsmattor och planteringar - men i övrigt är den 
ej välskött. Upplag och parkeringar kantade av vass 
vetter mot vägen. Därefter följer ett parti där vägen 
gränsar till bostadsbebyggelse som dock inte är 
synlig. Här ger vägen ett relativt grönt intryck som-
martid, med bullervall med plank och pilbuskage på 
den västra sidan. I fjärran syns Gasklockan som 
ett av de viktigaste landmärkena tillsammans med 
bebyggelsen på bergknallarna i fonden. Strax före 
Tingstadstunneln då man dyker ner under älven och 

Det mäktiga bergsmassivet vid Angeredsbrons östra landfäste syns väl och blir en viktig del i trafikantens upplevelse från E6 norr.

The massive rock ridge at the eastern abutment of the Angered bridge is very visible and an important part of the road user experience 

when approaching on the E6 from the north.
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når centrum av Göteborg, passeras GP-huset på trafi-
kantens vänstra sida.

Reser man istället ut från centrum blir även Eka 
Chemicals i Bohus på östra sidan av älven ett viktigt 
inslag i verksamhetsmiljön, särskilt nattetid då denna 
industri är väl belyst. Även Angeredsbron och Bohus 
fästning är belysta, och syns särskilt väl vid utfart 
från staden. En ny vägbro planeras över Göta älv 
mellan Bäckebol och Tingstad. Denna bro kommer 
liksom Angeredsbron att påverka infartsmiljön. Göta 
älv döljs idag till stora delar av täta snår och vass.

Angeredsbron är den yttre porten på E6 norr.

The Angered bridge is the outer gateway on the  

E6 north of the city.

Vid Kärra präglas landskapet av småindustrier och restområden.

At Kärra the landscape is characterised by small-scale industry 

and impediments.

GP huset markerar ankomsten till det område 

som betraktas som Regioncentrum.

The GP building indicates arrival in the area  

considered to be the regional centre.
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VÄGRUMMET - 
KARAKTÄRSZONERNA, SEKVENSERNA, 
PRODUKTERNA OCH SIDOOMRÅDENA
Infarten E6 norr är indelad i tre sekvenser som 
helt överensstämmer med den karaktärszonsindel-
ning som gjorts för hela projektet. Det är dessa 
karaktärszoner som ska utgöra underlag för hur 
vi arbetar med belysning, bullerskärmar, vägkanter, 
skötsel osv i framtiden. Detta innebär att man vid 
en resa in mot staden först passerar från karaktärs-
zon “Landet” som sträcker sig in till Angeredsbron, 
via karaktärszon “Ytterstad” som sträcker sig in till 
Tingstadmotet för att övergå i karaktärszon “cen-
trum” eller närmare bestämt “Regioncentrum”. Hela 
resan tar vid en färd med skyltad hastighet drygt 11 
minuter. Se karta till höger.

Öppet industrilandskap.

Open industrial landscape.

Angredsbron

The Angered bridge.

Berg på andra sidan älven.

Rock ridge on the other side of the river.

SEKVENS SEQUENCE
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UTSIKTSRESERVATEN 
Tre utsiktsreservat har föreslagit för infarten enligt 
följande:

LÄGE
I sekvensen ”Landsbygd”

MÅL
Säkerställa utblickar över den öppna åkermarken och 
Göta älv genom röjning av sly samt bibehållande av 
jordbruksmark.

Gallringsförslag som skulle ge trafikanten möjlighet till visuell 

vattenkontakt.

Proposed vegetation clearance to enable road users to see the 

water.

Vegetationsridån av självetablerad sly skymmer vattenspegeln 

på Göta älv.

Curtain of vegetation comprising self-established brushwood 

hides the view of water on the Göta River.

Principskiss över ett utsiktsreservat.
a) hålls fri från sly.
b) jordbruksmark med bibehållen markanvändning.
c) sträcka längs älven som röjs.
Diagrammatic sketch of a scenic reserve.
a) kept free from brushwood.
b) agricultural land still in use.
c) cleared stretch along the river.
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LÄGE
Orrekulla skans 

MÅL
Säkerställa vy mot skansen från av- och påfartsram-
per genom röjning av sly samt bevakning av nybygg-
nation.

Flygfoto över Orrekulla skans som visar vilka 

delar som måste hållas öppna för att Skansen 

ska kunna synas från väglandskapet.

Aerial photo of the Orrekulla fortress showing 

the parts that must be kept open to enable it to 

be seen from the road landscape.

Orrekulla skans skyms helt med vegetation idag.

Orrekulla fortress completely hidden by vegetation today.
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LÄGE
Tingstadmotet

MOTIV
Skapa utblick mot centrala Göteborg i vägens mittaxel, 
genom styrning av skyltning mm i vägområdet.

Vid Tingstadmotet skymtar staden på andra sidan. Vyn är viktig 

och ska hållas fri från skymmande stolpar, skyltar mm.

At the Tingstad interchange, a glimpse can be caught of the city 

on the other side. This view is important and must be kept free 

from poles, signs, etc that could obstruct the view.

DEN SCENOGRAFISKA LJUSSÄTTNINGEN 
De platser eller punkter som vi menar skulle kunna 
ingå i den gemensamma planeringen för ljussätt-
ningen i Göteborgsregionen är:

l Bohus fästning Bef ljussättning 

l Eka Chemicals Bef ljussättning

l Angeredsbron Bef ljussättning

l Göteborgsposten Bef ljussättning

l Tingstadtunneln Exempelvis blått 
ljus   för markering av älv  
 och port in mot staden

En framtida plan för hela Göteborgsregionens ljus-
sättning (se sista kapitlet “Så går vi vidare”), får 
sedan utvisa vilka tre eller fyra av dessa som slutgil-
tigt kan komma i fråga.

Angeredsbron som ljussattes som entrébro 1995 är ett av 

de mest lyckade inslagen i befintlig ljusgestaltning

The Angered bridge that has been illuminated as an 

entrance bridge since 1995, is one of the most successful 

elements in the current light configuration.
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DET SPECIFIKA - MATRISERNA
E6 norr har liksom övriga infarter inslag av de 
gemensamma åtgärderna för projektet. Samtidigt 
finns där många detaljfrågor som ska lösas. På E6 
norr har kontakten med älven, vyerna mot Gas-
klockan samt verksamhetsområdenas karaktärer väl-
digt stor betydelse för trafikantupplevelsen. 

I matrisen till höger visar vi på ett lättöver-
skådligt sätt projektets olika åtgärder. En priorite-
ringsordning samt en översiktlig kostnadsbedömning 
presenteras också.

E6 NORR

Avgörande åtgärder
Utföres vid tider enligt 
nedan

Primära åtgärder
Specifika för delen
(2 års sikt)

Kostnad

Tidiga åtgärder
Specifika för delen
(5 års sikt)

Kostnad

Senare åtgärder
Specifika för delen
(10 års sikt)

Kostnad

Summa kostnad
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DELEN 
Nordre älv - Angeredsbron

Bortagande av belysning mellan 
Jordfallsmotet och Angeredsbron.
Nya belysningsmaster i Jord-
fallsmotet.
Nya linräcken i mittremsan.
Intensifierad skötsel av vägområdet.

Skötsel, dikesrenar och sly.
Slå gräset i mittremsan.

Utsiktsreservat längs Göta älv.

2 Mkr

Bortagande av belysning mellan 
Jordfallsmotet och Angeredsbron.
Nya belysningsmaster i Jordfallsmo-
tet.
Nya linräcken i mittremsan.

8 Mkr

Vård av utsiktsreservat.

1 Mkr/år i 10 år = 10 Mkr

20 Mkr

DELEN 
Angeredsbron - Tingstadsmotet

Ny belysning i mittremsan.  
Nedgrävning av elkabel.
Nya belysningsmaster i moten.
Ny mittbalk, typ rörräcke.

Skötsel av dikesrenar och slyröjning. 
Slå gräset i mittremsan. Renovering 
av bullervallar. Plantering av träd 
och buskar. Iordningställning och 
skötsel av ytor utanför vägområdet.
Orrekulla skans  
Utsiktsreservat genom röjning.
Backadals industriområde
Skyltprogram.
Tingstadsmotet
Översyn av skyltar.

6 Mkr

Ny belysning i mittremsan. 
Nedgrävning av elkabel. 
Nya belys ningsmaster i moten.
Ny mittbalk, typ rörräcke.

15 Mkr

Vägverket
Anslutning av älvförbindelse.
Ev breddning av E6 till 6 filer. 
Ingår i projekt (200 Mkr).

21 Mkr

DELEN 
Ringömotet

Ny belysning i mittremsan.
Nedgrävning av elkabel.

Ny absorberande mittbarriär,  
”centrumtyp”.

Tingstadstunneln
Ljussättning innan tunneln.

Ny belysning i mittremsan.
Ny högmastbelysning i moten.
Ny absorberande mittbarriär,  
”centrumtyp”.
Hög skötselnivå, välklippta gräsytor.
Kompletterande stadsmässiga plan-
teringar.

4 Mkr

Tingstadstunneln
Ljussättning innan tunneln.
Högmastbelysning.

1 Mkr

5 Mkr

SUMMA

12 Mkr

24 Mkr

10 Mkr

46 Mkr
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RIKSVÄG 45 FRÅN NORDOST, 
KARLSTAD OCH TROLLHÄTTAN

Infarten från nordost  börjar i vårt projekt strax norr 
om Jordfallsbron vid Stora viken, där Bohus fästning 
markerar avsmalningen av Göta älvs dalgång. Härifrån 
går färden genom södra delen av Ale kommun längs med 
älven, in mot centrum av Göteborg och Lilla bommen. 
Orterna ligger som på ett pärlband, hårt trängda av 
älv, väg, järnväg och berg. Ungefär halvvägs passerar 

trafikanten under den mäktiga Angeredsbron. 
Vägen är idag både smal och i vissa fall krokig. 

Stora förändringar avseende vägen och miljön kring 
denna är emellertid förestående inom den närmaste 
10-årsperioden. Rv 45 kommer att byggas ut till 
motorvägsstandard, och en ny förbindelse över Göta 
älv kommer att binda samman Rv 45 och E6. I de inre 
delarna vid Lilla bommen efter Gullbergsmotet byggs 
Götatunneln. Mellan denna och Gullbergsmotet kan vi 
säga att vi befinner oss i stadens centrum.

Bakom snår av sly och alar skymtar Göta älv - en transportlänk och en vattenspegel.

Behind the thickets of brush and alderwood, a glimpse of the Göta River can be seen - a transport link and a view of the water.



105

Visualisering av utbyggd järnväglinje och station i anslutning till Rv45.

Digital visualisation of the up-graded railway line and station by Highway 45.

Visualisering av motorvägssektion vid Surte med enhetlig belysning, räcken mm.

Digital visualisation of the motorway cross-section at Surte with homogeneous lighting, guard rails, etc.
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VÄGRUMMET - 
KARAKTÄRSZONERNA, SEKVENSERNA, 
PRODUKTERNA OCH SIDOOMRÅDENA
Infarten Rv 45 är delad i tio sekvenser som kan 
grupperas inom det som vi inom projektet kallar 
karaktärszoner. Det är dessa karaktärszoner som ska 
utgöra underlag för hur vi arbetar med belysning, 
bullerskärmar, vägkanter, skötsel osv i framtiden. 
Detta innebär att man vid en resa in mot staden först 
passerar från karaktärszon “Landet” som sträcker 
sig in till Jordfallsbron. Därefter kommer karak-
tärszon ”Centrum” som sträcker sig förbi Bohus 
och Surte tätorter. Därefter kommer åter en längre 
karaktärszon “Landet” förbi Angeredsbron, Agnes-
berg och fram till och med Lärjeholm. Till sist 
kommer karaktärszon “Ytterstad/Mellanstad” som 
sträcker sig ända in till Gullbergsmotet där “Region-
centrum” tar vid.
Hela resan tar vid en färd med skyltad hastighet 
cirka 13 minuter. Se karta till höger.

Bohus fästning Bohus fortress

Surte gamla glasbruk Old glassworks at Surte 

Angeredsbron Angered bridge

Industribyggnader i fonden

Industrial plants in the distance

SEKVENS SEQUENCE
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UTSIKTSRESERVATEN 
Fyra utsiktsreservat är av högsta prioritet för pro-
jektet Göteborgsregionens infarter. De redovisas 
nedan. Dessutom föreslås ett antal andra åtgärder 
längs vägen i delrapporten. Dessa är också viktiga, 
men kommer i andra hand.

LÄGE
Bohus fästning

MÅL
Bibehålla vy mot strandängar, älv och fästning genom 
kontinuerlig röjning.

Bohus fästning är ytterligt väsentlig för trafikanten som marke-

ring av att han eller hon närmar sig Göteborg.

The Bohus fortress is extremely important for the road user as 

an indication that he or she is approaching Gothenburg.

LÄGE
Strandängar och älv mellan Agnesberg och Lärje - 
delsekvens “Älvkontakten”

MÅL
Säkerställa vy mot strandängarna och älven genom 
röjning eller bete.

Den visuella kontakten med älven, över järnvägen kräver  

återkommande skötsel i form av bete eller röjning.

The visual contact with the river on the other side of the railway 

requires frequent care in the form of grazing or vegetation clearance.
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Läge
Strandzonen norr om Angeredsbron

Mål
Säkerställa utblickar mot älven och bron

LÄGE
Skansen Lejonet

MÅL
Säkerställa ostörd vy mot Skansen Lejonet genom att 
rensa bort onödiga stolpar och master i vägrummet 
samt skapa “en dunkel zon” runt Skansen.

Visualiserad bild som visar en möjlig effekt av en röjning.

Digital visualisation showing what can be achieved through 

vegetation clearance.

Utsikten mot Göta älv begränsas kraftigt av spontan vegetation.

The view towards the Göta River is greatly restricted by  

self-established vegetation.

Skansen Lejonet riskerar även den att döljas av vegetation om 

inte en medveten skötsel och röjning utförs.

The Lejonet fortress also risks being concealed by vegetation 

without routine care and clearance measures.
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DEN SCENOGRAFISKA LJUSSÄTTNINGEN 
De platser eller punkter som vi menar skulle kunna ingå i den gemensamma planeringen för ljus-
sättningen i Göteborgsregionen är:

l Bohus fästning Bef ljussättning kompletteras med ny på norra sidan

l Fuktiga bergsskärningar mitt 
 emot fästningen på vägens östra sida Bergsskärning släpljusbelyses

l Eka Chemicals Befintlig upplyst industrianläggning

l Mäktig bergssida söder om Surte Belysning av berg

l Uppspringande bäck Ljussättning av vatten

l Angeredsbron Bef ljussättning

l Skansen Lejonet Bef ljussättning av historiskt monument

l Gasklockan Fasadbelysning så länge den finns kvar

En framtida plan för hela Göteborgsregionens ljussättning (se sista kapitlet “Så går vi vidare”), får 
sedan utvisa vilka tre eller fyra av dessa som slutgiltigt kan komma i fråga.

DET SPECIFIKA - MATRISERNA
Rv 45 har liksom övriga infarter inslag av de gemensamma åtgärderna för projektet. Samtidigt finns där 
många detaljfrågor som ska lösas. På Rv 45 har vyerna mot vattnet, berghällarna samt ett stort antal 
små byggnader eller andra detaljer längs vägen fått särskild betydelse. 

I matriserna på nästkommande uppslag visar vi på ett lättöverskådligt sätt projektets olika åtgärder. 
En prioriteringsordning samt en översiktlig kostnadsbedömning presenteras också.

Eka Chemicals i Bohus är ett spännande inslag  

i trafikantupplevelsen. Inte minst nattetid.

Eka Chemicals in Bohus is a spectacular element for 

road users to experience. Not least of all at night.
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RV 45

Avgörande åtgärder
Utföres vid tider enligt 
nedan

Primära åtgärder
Specifika för delen
(2 års sikt)

Kostnad

Tidiga åtgärder
Specifika för delen
(5 års sikt)

Kostnad

Senare åtgärder
Specifika för delen
(10 års sikt)

Kostnad

Summa kostnad

DELEN 
Stora Viken - Angeredsbron

DELEN 
Agnesberg - Lärje

Ny prydlig vägmiljö.
Nya karaktärsgivande pendelstationer.
Anpassad bebyggelse.
Vårdad miljö längs älven.
Vårdade restytor och utsiktsreservat.

Bohus
Ny bussterminal klar 2002. Ingår i projekt (15 Mkr).
Öppenhet mot centrum skapas.
Surte
Skyltsanering
Surte småbåtshamn/Södra Surte/ 
Vid Angeredsbron
Utsiktsreservat
4 Mkr

Total ombyggnad  av väg 45 och lokalväg med 
element enligt gestaltningsprogram. 
Ingår i projekt (800 Mkr exklusive Norge/
Vänernbanan).

Bebyggelse anpassas efter nya förutsättningar.

Skräpiga verksamheter bort
Surte småbåtshamn/Södra Surte/Vid Angereds-
bron
Vård av utsiktsreservat.

ca 1 Mkr/år i 5 år = 5 Mkr

9 Mkr

Agnesberg
Förenklad trafiklösning genom ny trafikplats med 
vårdad omgivning.
Mellan Agnesberg och Lärje
Utsiktsreservat mot älven.
Betad hagmark mot bergen.

Agnesberg
Skyltsanering.
Mellan Agnesberg och Lärje
Utsiktsreservat mot älven. 
Betad hagmark mot bergen.

6 Mkr

Agnesberg
Bebyggelse anpassas efter ny slutlösning (ingår i pro-
jekt).
Mellan Agnesberg och Lärje
Vård av utsiktsreservat och hagmarker.

2 Mkr/år i 3 år = 6 Mkr

Agnesberg
Total ombyggnad av trafikplats enligt gestaltnings-
program. Ingår i projekt (200 Mkr).
Mellan Angesberg och Lärje
Ombyggnad av väg 45 samt anläggande av ny lokal-
väg på östra sidan. Ingår i projekt (100 Mkr).
Vård av utsiktsreservat.

2 Mkr/år i 5 år = 10 Mkr

22 Mkr 
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SUMMA

41 Mkr

56 Mkr

15 Mkr

112 Mkr

DELEN 
Lärje - Marieholm

Lärjeholm
Förenklad trafiklösning genom ny trafikplats.
Upprustad miljö kring Lärjeholms gård samt vattenin-
tag.
Marieholm
Ny prydlig infart enligt gestaltningsprogram för Väg 45.
Upprustning av miljön i hela verksamhetsområdet.

Lärjeholm Upprustning av miljön kring Lärjeholms 
gård och vattenintag. Skyltsanering.
Marieholm Kompletterande bebyggelse. Ingår i projekt. 
Iordningställande av omgivande gator och planteringar, 
som ej berörs av fortsatt ombyggnad. Ingår till största 
delen i projekt. Skyltsanering.

18 Mkr

Marieholm
Total ombyggnad av Väg 45 samt anslutning av ny älvför-
bindelse.
Ny stadsport och stadskaraktär.
Ingår i projekt (500 Mkr exklusive Norge/Vänernbanan)

Lärjeholm
Total ombyggnad av trafikplats enligt gestaltningspro-
gram för Väg 45. Ingår i projekt (200 Mkr).
Marieholm
Fortsatt utveckling av Marieholmsområdet nya karaktär.

18 Mkr

DELEN 
Gullbergsmotet - Gullbergsvass

Gullbergsmotet
Byta linhängd belysning mot master. 
Renovering av broar.
Arkitekttävling för att skapa karaktär.
Gullbergsvass
Ny välgestaltad stadsled med planskilda korsningar och 
prydlig omgivande bebyggelse.

Gullbergsmotet
Byta linhängd belysning mot master.
Renovering av broar. Trafik- och stadsbyggnadstävling.
Gullbergsvass
Färdig Götatunnel ger ny ”slutport” till Göteborgs cen-
trum. Ingår i projekt. Skyltsanering.

13 Mkr

Gullbergsmotet
Renovering av broar.
Ombyggnad enligt arkitekttävling.
Gullbergsvass
Iordningsställande av ny trafikplats vid Falutorget med 
anslut ande stadsled. Stil som Götatunneln.  
Ingår i projekt (200 Mkr).

50 Mkr

Gullbergsvass
Ny prydlig bebyggelse på gamla terminalområden. Ingår 
i projekt.

63 Mkr 
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FRÅGOR ATT UTREDA

VERKSAMHETERNA LÄNGS VÄGEN 
En viktig del av trafikantupplevelsen handlar om de 
verksamhetsområden som finns i direkt anslutning 
till vägen. Dessa miljöer präglar ofta trafikantens 
upplevelser betydligt mer än staden i övrigt, även om 
trafikanten ofta inte har någon direkt fysisk förbin-
delse med denna omgivning. I praktiken måste trafi-
kanten ta omvägen via en avfart och en sidoväg eller 
gata för att nå verksamheterna. Detta leder också till 
att områdena mellan väg och verksamheter blir ett 
övergivet område, där ingen känner ansvar. Skötsel 
och omvårdnad får stå tillbaka, och skräpighet och 
klotter blir ett faktum. 
Detta tillsammans med en splittrad miljö på fastighe-
terna med icke enhetliga planteringar, ljussättning, 
skyltning osv ger ofta infarten ett så rörigt intryck 
att staden bakom försvinner eller blir svår att upp-
fatta.

En viktig fråga i vägsammanhang är hur man 
kan påverka utformningen av dessa verksamhetsom-
råden längs vägen. Till skillnad från andra områden 
av staden styr sällan kommunernas planerare utseen-
det. Där man i andra stadsdelar påverkar byggnaders 
utseende, skyltning mm har situationen istället blivit 
sådan vid infartsvägen att man får göra lite som man 
vill. Det blir ofta den enskilde fastighetsägarens eller 
verksamhetsansvariges angelägenhet hur den egna 
tomten eller verksamheten ser ut. 

Verksamheterna längs vägen är ett av de viktigaste 

inslagen för trafikantens upplevelse. En god arkitektur 

och en samordning av skyltning och övrig design  

kan förbättra vägmiljön avsevärt.

Industrial and commercial enterprises along the road are 

a key factor in the road user experience. Attractive archi-

tecture and the co-ordination of signs and other design  

elements can improve the environment considerably.
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Vissa verksamheter är mindre kommersiella och 
därmed relativt oberoende av trafikanten.  
Detta leder ofta till ett ointresse från verksamhets-
idkarens sida för hur verksamheten disponerar sin 
tomt mot vägen. Då kan området närmast vägen bli 
en baksida med plats för containrar, upplag, pallar 
osv. Andra verksamhetsidkare vill gärna etablera en 
relation med trafikanten, eftersom de vill sälja sina 
produkter. Här kan det röra sig om stormarknader, 
byggvaruhandel eller dylikt. Då blir problemet ett 
annat. Trafikanten överöses med lockande informa-
tion, när verksamhetsidkare försöker överträffa var-
andra med hjälp av flaggor och skyltar i olika 
typsnitt och färger. Resultatet blir ett virrvarr av 
stolpar, skyltar och logotyper. Godtycklighet istället 
för helhet och förutseende planering styr. Få är nöjda 
med detta. Inte ens de olika verksamhetsansvariga, 
eftersom de tycker att grannens område är fult eller 
att de “skriker för högt” med sina skyltar.

Hur ska då detta kunna åtgärdas? En styrning i 
likhet med den som sker i centrala städer kan vara en 
möjlighet, även om det hittills visat sig vara svårt att 
genomföra. Viljan att låta nya företag etablera sig är 
ofta så stor, att eventuella policys för dessa områdens 
gestaltning får stå tillbaka.

En önskan i detta projekt är att ett samarbete 
mellan berörda parter utvecklas. Detta skulle bygga 
på ett ömsesidigt ansvarstagande och frivillighet, för 
företagare och fastighetsägare såväl som för kommun 
och Vägverk.

Här finns en stor möjlighet för såväl verksamhets-
ansvariga som fastighetsägare som vill förbättra situ-
ationen, att medverka. Vissa industriföreningar har 
redan påbörjat  arbetet med att införa en skyltpolicy 
för begränsade och sammanhängande verksamhets-

områden. Vi tror att detta är en givande väg att gå.  
Som en uppföljning till projektet Göteborgsregionens 
infarter bör man gå vidare med denna fråga och eta-
blera ett samarbete med berörda parter. Arbetet kan 
exempelvis bedrivas i någon del som ett rent pilotpro-
jekt, att tillämpa i övriga delar efter hand. 

Målet är att på sikt undvika den röriga miljö som 
dessa områden ofta kännetecknas av. Tanken är alltså 
inte att minska inslaget av verksamheter eller und-
vika annonsering. Tanken är istället att genom gemen-
sam planering och samarbete, åstadkomma en miljö 
som upplevs som positiv och lockande för trafikanten.

SAMORDNING MED JÄRNVÄGEN
I flera av de dalstråk där de fem infarterna går fram 
finns också parallellt med vägen, järnvägsförbindel-
ser som leder in till Göteborgs centralstation.

Banverkets regionala ledning har genom sin när-
varo i styrgruppen samt genom underhandskontakter 
med Banverkets regionala landskapsarkitekt, kunnat 
följa projektet och den diskussion som förts. En ömse-
sidig vilja från Vägverk, Banverk och kommuner att 
samverka för en bättre trafikantmiljö i framtiden har 
därmed visats. 

För Norge/Vänernbanan har redan tidigare ingå-
ende studier gjorts för att samordna utseendet på 
kontaktledningsstolpar, belysning, pendeltågsstatio-
ner mm med miljön längs väg 45. Eftersom sam-
ordnade trafikstråk ofta ger upplevelsemässigt svåra 
miljöer är det viktigt att snarast fortsätta detta 
arbete på denna och andra sträckor i syfte att utveckla 
en god väg- respektive järnvägsmiljö, men också en 
god yttre miljö för kringboende och verksamheter.
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Visualiserad bild av pendeltågsstation och ett tydligt bevis på behovet av att samordna järnvägens och vägens olika funktioner och 

utformning.

Digital visualisation of the commuter train station and tangible proof of the need to co-ordinate the different functions and designs 

of railways and roads.

Samma bild som ovan i konstbelysning.

Same view as above with artificial lighting.
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KORSANDE VÄGAR
Tvärförbindelserna över och under de stora infarts-
vägarna utgör ett svårt problem att lösa på ett till-
fredsställande sätt, inte minst för de långsamma 
trafikanterna och “staden vid sidan av vägen”. 

I detta projekt har våra “glasögon” suttit på väg-
trafikantens näsa. Det är dennes intressen vi bevakat 
när vi drivit de olika frågorna i projektet framåt. Vi 
har därför koncentrerat oss på de tvärande förbindel-
ser som berör trafikanten på vägen. Det handlar om 
trafikplatser där vägtrafikanten tar sig in i staden, 
samt om passager över vägen. De senare kan bidra till 
en positiv trafikantupplevelse på infartsvägen genom 
att markera olika avsnitt av vägen. Och genom att 
belysa en karaktäristisk bro, får vi inte bara ett 
landmärke utan också en port, måhända in i en ny 
karaktärszon.  De förslag vi ger bör naturligtvis inte 
försämra situationen för de människor som finns och 
lever i närheten av infarten.

Tvärpassagerna under vägen är också viktiga 
inslag i det trafikrum vi bygger, även om de inte 

alls blir lika påtagliga för trafikanten på vägen 
som för dem som rör sig i andra riktningar och i 
långsammare tempo tvärs vägens färdriktning. Här 
handlar det istället mycket om andra stadsbyggnads-
frågor och flöden eller kommunikationer i den övriga 
staden . Dessa frågor måste angripas även från ett 
vägbyggnadsperspektiv.
Frågan om att förbättra villkoren för de människor 
som korsar vägen är lika viktig att belysa som den 
fråga vi behandlar i projektet. Nämligen att för-
bättra villkoren för de människor som färdas på 
vägen. Vi menar att ett arbete avseende de korsande 
förbindelserna, skulle kunna utvecklas ur projektet 
Göteborgsregionens infarter. Det kunde göras som 
ett helhetsprojekt där Vägverket skulle kunna ha 
ett huvudansvar för samordning. Alternativt skulle 
ett par pilotprojekt kunna påbörjas i några kom-
muner med vägverksrepresentanter inblandade. Uti-
från dessa projekt skulle sedan diskussionen kunna 
föras vidare.

Den nya gångbron vid Odinslund är en lyckad åtgärd för 

att förbättra de tvärande kommunikationerna.

The new successful pedestrian overpass at Odinslund 

represents a measure to improve lateral communication 

links.
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SÅ GÅR VI VIDARE

Projektet Göteborgsregionens infarter är inte avslu-
tat i och med denna rapport. I stället bör vi se det hela 
som en upptakt till ett fortsatt arbete, där de frågor 
som nu utkristalliserats drivs vidare på olika sätt.

Karaktärszonsindelningen har givit en ram för ett 
framtida arbete dels avseende produkterna i väg-
rummet, men även för sidoområdens, vägkanters och 
mittremsors karaktär och behandling. Den utgör även 
underlag för bearbetningen av övergången från väg 
till gata i de strategiska punkter där trafikanten 
ändrar körsätt för att ta sig in i och beblanda sig med 
övriga och långsammare trafikslag i staden.

Valet av ett antal identitetsskapande och karak-
tärsfulla natur- och kulturelement har i sin tur 
givit underlag för diskussionen om utsiktsreservat 
och scenografisk ljussättning. Dessa måste i sin tur 
förankras i de dokument som används i de olika pla-
neringsprocesserna i kommunerna (i översiktsplaner/
fördjupade översiktsplaner) och på Banverk och Väg-
verk i deras olika utbyggnads-, drifts- och underhålls-
planer.

Alla dessa arbeten måste nu drivas vidare på 
annat sätt, i nya grupperingar parallellt med de 
frågor som berördes i föregående kapitel.
I detta kapitel skisserar vi utvecklingsmöjligheter 
avseende de frågor som projektet Göteborgsregio-
nens infarter har behandlat.
Tanken är att vi med återkommande intervall om ca 
1 år, åter ses i styrgruppen och checkar av följande 
punkter. 
l Drivs arbetet framåt?
l Behöver någon punkt ett förändrat arbetssätt?
l Har vi gjort någon felaktig bedömning osv.
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Detta kan, när alla tar sitt ansvar, bli till en garanti 
för att denna rapport liksom de olika delrapporterna 
inte blir några “hyllvärmare”, utan istället blir ett 
levande material som utvecklas och förändras över 
tiden. 

VÄGENS UTRUSTNING - PRODUKTERNA
För produkter i det nära väglandskapet har ett 
arbete redan påbörjats i Göteborgsregionen. Utmed 
E6 genom Gårda finns redan byggda miljöer och 
längs riksväg 45 har man redan kommit långt i plane-
ring och projektering. Nya bullerskydd tas fram och 
prövas i den befintliga miljön. 

Redan före projektets början hade en stadsbuller-
skärm utvecklats genom Vägverkets försorg. Denna 
är självklar att använda i karaktärszon “Region-
centrum”, men kanske också i lägen som beskrivs 
som karaktärszon “Centrum”. Även en träskärm har 
tagits fram, som lämplig till de avsnitt som benämns 
“Landet”. Detta utvecklingsarbete pågår.
Likaså på belysningssidan/armatursidan pågår ett 
utvecklingsarbete, i samband med projekteringen för 
E6 genom Gårda samt riksväg 45 genom Ale och 
Göteborg. 

Detta gäller även nya avbärarräcken, stödmurar 
och bullerskydd, till exempel de nya ljudabsorberande 

Portalen är en av de detaljer som måste lösas inom den gemensamma produktfamilj som utvecklas för Göteborgsregionen.  
(Se designprogram för Göteborgsregionens elektroniska portaler).
Gantries are one of the details that must be solved within the common line of road furniture that is being developed for  
the Gothenburg region. (For futher information look at the designprogram for the electronic gantries of the Gothenburg region).
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modeller som samtidigt med denna rapports skri-
vande testas utmed E6 genom Mölndal. 

Ny elektronisk skyltning på portaler håller också 
på att utvecklas, och en förhoppning är att även övrig 
vägskyltning tas med i utvecklingsarbetet.

Inom projektet Göteborgsregionens infarter har vi 
tagit oss an den viktiga uppgiften att definiera områ-
den där en viss karaktär ska gälla, och göra krav-
specifikationer för dessa. Nu följer ett lika viktigt 
arbete där dessa karaktärszoner och dess kravspecifi-
kationer ska kopplas samman med de produkter som 
utvecklas och designas. 

En grupp ansvarig för dessa frågor behöver tillsät-
tas.  Vägverket har ett huvudansvar för dessa frågor 
och bör därför vara sammankallande, men kontakt-
personer måste finnas i samtliga kommuner, så att en 
tydlig referensgrupp kopplas till arbetet.

VÄGKANTERNA
För vägkanters, sidoområdens och mittremsors 
karaktär gäller samma principer som för produk-
terna. Material- och produktval avseende vägkanter, 
ytskikt och vegetation är viktiga inslag i detta arbete. 
Ännu viktigare är kanske skötseln av framför allt de 
gröna ytorna. Det är genom skötselåtgärder som man 
kan utveckla en stark karaktär i växtligheten, och det 
är ofta detta som är något av det viktigaste att uppnå 
i ett ofta splittrat vägrum.

Med hjälp av karaktärszonerna bestäms en indel-
ning av ytor med en tillhörande kravspecifikation. 
Därefter återstår ett utvecklingsarbete avseende 
ytornas utformning och skötsel. Även här finns det ett 
starkt behov av att tillsätta en arbetande grupp samt 
en referensgrupp kopplad till densamma.

Fotomontage som visar hur sidoområdens och vegetationens utse-

ende och skötsel är en viktig del för karaktären i vägrummet.

Photomontage showing how the care and appearance  

of the roadside and vegetation is an important  

part of the character of the road reserve.
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Även om denna vy över Göta Älv från Älvsborgsbron inte ses från vägen, så beskriver den något av det som projektet med sina 

åtgärder försöker fånga.

Even if this view of the Göta River from the Älvsborg bridge cannot be seen from the road, it does describe something of what the project 

is trying to capture through its proposed measures.

UTSIKTSRESERVATEN
Utsiktsreservaten är en mycket viktig del i projektet 
Göteborgsregionens infarter. Det är bara genom att få 
möjlighet att bevara eller i vissa fall också utveckla 
utsiktsreservaten som vi kan garantera en varierad och 
karaktärsfull upplevelse av det göteborgska stadsland-
skapet från vägen.

Utsiktsreservaten är ett förslag till konkret avgräns-
ning av och åtgärdsbeskrivning för vissa områden. Det 
är viktigt att geografiskt avgränsa områden som kan 
åtgärdsbeläggas, i stället för att nöja sig med att diffust 
markera vyer med vinklar eller skrafferingar, som inte 
ger sådana möjligheter. Då det ännu inte finns något 
lagligt stöd för begreppet utsiktsreservat, förutsätter 
projektets genomförande att det kan ske med berörda 
parters goda vilja. Förutsättningarna att uppnå frivil-

liga överenskommelser är relativt goda, eftersom flerta-
let berörda tjänstemän och politiker på ett eller annat 
sätt varit inblandade i processen. Viktigt är att dessa 
frivilliga överenskommelser förs in i de kommunala 
översiktsplanerna samt i Vägverkets och Banverkets 
utvecklingsplaner. Så småningom kommer nya personer 
in i planerings- och beslutsprocesser och därför är det 
nödvändigt att ha andra mer formella metoder för att 
garantera en uppföljning av projektets intentioner.

Därför bör ett utvecklingsarbete påbörjas, som 
siktar mot en möjlig reglering i någon form av dessa 
reservat. En förhoppning är att ett sådant arbete kan 
påbörjas mycket snart. Här är det väsentligt att ha med 
personer såväl från projektet som från riksomfattande 
statliga, regionala och kommunala organ för att föra 
denna diskussion framåt.
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E6 och Liseberg blir troligen det mest spektakulära inslaget i den scenografiska ljussättningen av Göteborgsregionens landskap. 

Flertalet inslag bör vara betydligt mer lågmälda.

The E6 and Liseberg will probably be the most spectacular feature in the scenographic lighting of the landscape in the Gothenburg region. 

Most of the features ought to be considerably more subtle.

DEN SCENOGRAFISKA LJUSSÄTTNINGEN
Den scenografiska ljussättningen handlar lika mycket 
om ljus som om mörker. För att en regisserad ljussätt-
ning av Göteborgsregionens infarter ska kunna bli så 
bra som möjligt krävs att man ser hela väglandskapet 
som en helhet, och att de delar som ska belysas ur 
denna strategiska synvinkel också omges av tillräck-
ligt mörker.

Ljus på och runt vägen kan inte alltid styras, men 
det är viktigt att kartlägga möjligheter och behov, 
innan man går vidare och föreslår ljussättning av 
specifika objekt. Även färg och styrka på ljuset är 
viktiga delar att ta hänsyn till.

Idéer har funnits att gå vidare med en ljussätt-
ningstävling, för att ge en bred undersökning av 
situationen som den är men också ett spektra av 

utvecklingsmöjligheter.
Sker inte detta är det ändå viktigt att ta fram 

en enklare utredning för att se hur man kan gå 
vidare med frågan i ett helhetsperspektiv. Ett förslag 
är att ge ett mindre skissuppdrag till en konsult i 
Göteborgstrakten för att göra en principskiss (absolut 
inget färdigt förslag) som en grupp sedan kan arbeta 
vidare med.

I en sådan grupp är lämplig sammankallande 
någon från styrgruppen i projektet.
Gruppens sammansättning blir helt beroende av om 
man väljer att genomföra en ljussättningstävling för 
hela området eller ett mindre men strategiskt arbete 
där en enkel princip- eller utredningsskiss får ligga 
till grund för det fortsatta arbetet.
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STADSPORT OCH 
GENOMFART PÅ SAMMA GÅNG
Förslaget som ligger för detta område, som i vart fall 
sträcker sig från Tingstadstunneln till Ullevimotet, 
är att vidga diskussionen för att ge nya infallsvinklar. 
Detta kan ske exempelvis med hjälp av ett semina-
rium, en workshop eller ett parallellt uppdrag eller 
tävling. Eller kanske alla tre.
Området berör främst Göteborgs stad och Vägverket 
och lämpligen skulle Göteborgs stad kunna fungera 
som initiativtagare i detta arbete. (Se tidigare i 
texten). Sammankallandeansvaret bör i en framtid 
ligga hos representant från Göteborgs stad i  
första hand.

Problematiken kan sägas vara likartad även för 
de övriga kommunerna, och liknande processer skulle 
kunna dras igång även där, enskilt eller parallellt 
(eller rentav tillsammans).

DET SPECIFIKA FÖR 
DE SEPARATA INFARTERNA
Tanken är att de enskilda delrapporterna ska fungera 
som ett aktivt arbetsmaterial ute i kommunerna. För 
att det ska kunna fungera på detta sätt krävs det 
att det uppdateras med återkommande intervall, om 
maximalt 3 år.

Ansvarig sammankallande för detta àjourhållande 
bör vara någon representant från Vägverket, även 
om mycket av arbetet kanske sker utifrån den kom-
munala horisonten.

Arbetsgruppen bör bestå av personer och 
representanter från samtliga kommuner. 
En uppföljning sker samtidigt genom de årliga åter-
kommande mötena i styrgruppen för projektet Göte-
borgsregionens infarter.
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Götatunnelns östra mynning vid Lilla Bommen är ett exempel från det område som kräver allra största samverkan mellan kommun och 

Vägverk. Här möter vägen gatan och stadens rum är inte längre detsamma.

The eastern mouth of the Göta tunnel at Lilla Bommen is an example of the area that requires the greatest co-operation between the local 

authorities and the Swedish National Road Administration. This is where road meets street and the cityscape is no longer the same.

Tingstadtunnelns mynning och mötet mellan stad, väg och vatten symboliserar väl den komplexitet som projektet Göteborgsregionens 

infarter rymmer.

The mouth of the Tingstad tunnel and the meeting between city, road and water is very symbolic of the complexity of the project dealing 

with city approaches in the Gothenburg region.
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UPPFÖLJNING - 
SAMORDNING MED ÖVRIG PLANERING
Vi tror att vi genom ovanstående åtgärder har möjlig-
heten att ge en bra och självklar fortsättning för pro-
jektet Göteborgsregionens infarter. Genom det årliga 
styrgruppsmötet har vi möjlighet att konstatera om 
allting flyter på som det ska, eller om och när något 
går fel. Vi har också möjlighet att på detta sätt 
sätta in nytillkommande beslutsfattare i arbetet så 
att vi inte släpper taget om det arbete som ca 80 
personer utfört mer eller mindre koncentrerat under 
det gångna året. Så att det inte blir ogjort utan att 
det förs vidare ut i varje länk av den process som 
pågår vare sig vi planerar för den eller ej. 

Det är också viktigt att detta arbete förankras 
och förs vidare in i och tillåts genomsyra de lagstad-
gade planeringsdokument som finns inom Vägverk, 
Banverk och kommuner. Detta arbete måste ske kon-
tinuerligt under åren som kommer. Så kan vi se till att 
projektet Göteborgsregionens infarter fortsätter att 
leva. Så kan vi se till att Göteborgsregionens infarter 
får liv.
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Boken beskriver den svåra uppgiften att förändra en 
föränderlig värld - väglandskapet i staden. 
Hur kan fula och hatade miljöer, bli intressanta och 
kanske i en framtid älskade?

The description of the book tells us about the difficulties 
that alter an alterable world- the landscape of the roads 
in the city.
How can these unwanted, ugle and hated enviroments 
become interesting and maybe in the future be adored?

In the opening of the book you will find an english  
summary as well as the legend of each image. 


