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SAMMANFATTNING  
Hedeleden tillhör den första etappen i ”Planprogram för Nordöstra Kungsbacka stad”.  
Hedeledens syfte är att fungera som en genomfartsled för befintliga och framtida bostadsområden i Tölö ängar 
samt försörja de nya exploateringsområden som byggs i Voxlöv och vid Hede station. 
 
Vägförslaget som togs fram i trafikutredningen ”Hedeleden och parkeringsutredning vid Hede i Kungsbacka” 
och som kommunen valt ska ligga till grund för förprojekteringen ansluter till cirkulation i Tölö Ängar i söder 
och till cirkulation vid Hede station i norr. Vägen har referenshastigheten 40km/h och 60km/h. Vägen är 
utformad med en krokig linjeföring och skarpa svängar i de punkter som den anslutet till de intilliggande 
exploateringsområdena. Vissa förändringar av trafikförslaget gjordes inför förprojektering. Bland annnat 
ändrades hastigheten på de stäckor med 40km/h till 60/km/h så att hastigheten för hela sträckan blev 60km/h. 
En av korsningspunkterna gjordes även om till cirkulation och tidigare passager i plan gjordes om till planskilda. 
 
Efter en inledande studie av trafikförslaget, inklusive ändringar, framkom det att flera utformningar från 
tidigare trafikutredning inte fungerade med referenshastigheten 60km/h. Detta ledde till att radierna i de 
tidigare snäva kurvorna fick utökas och vägen fick även förflyttas en del i vissa områden till följd av att en 
acceptabel anslutningsvikel på anslutande vägar inte gick att uppnå. Det nya förslaget resulterade i en 
följsammare geometri med större kurvor som utformas med god standard enligt VGU 2020. 
 
Förutom förädringen av horisontalgeometrin förändrades anslutningarna till exploateringområdena från två 
per område till en anslutning via cirkulationsplats. I samband med att fyrvägskorsningarna byttes ut mot 
cirkulationsplats kunde de planskilda passagerna disponeras om så att de utformades så att det på ett säkert 
sätt gick att korsa vägen i anslutning till cirkulationsplatsen. De planskilda passagerna placerades istället i 
den södra och norra delen av Hedleden där nya skolor planeras att byggas i och med de nya 
exploateringområdena. 
 
Utifrån den nya utformningen med de inarbetade förändringarna från tidigare skede togs en kalkyl fram. 
Slutkalkylen omfattar vägens ingående delar med hårdgjorda ytor, växtbäddar, linjemålning med fler. Vissa 
poster så som träd, belysning och broar har beräknats schablonmässigt för sträckan. 
Kalkylen hamnar på ca 35 miljoner kronor med en varians på +/- 20%. I Kalkylen saknas vissa kostnadsbärande 
poster som kommer att tillföra kostnader som inte tagits med i kalkylen. 
 
Parallellt med förprojekteringen av vägen genomfördes en dagvattenutredning med uppgift att utreda vilken 
påverkan den nya vägen har på dagvattenflödena i området och hur vägvatten ska omhändertas. 
Dagvattenlösningarna som föreslås i utredningen är dock inget som tagits med i förprojekteringen av vägen, 
förprojekteringen bör därför kompletteras för att få en helhetslösning för Hedleden. 
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Personbil (P)  

Bogibuss (BB)    

Liten lastbil (LBn)  

Sopbil (Los)  

Cirkulation Vägbana i cirkulationsplats avsedd för enkelriktad cirkulerande trafik. 
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Rondell  Trafikö i centrum av cirkulationsplats kring vilken trafiken cirkulerar enkelriktat. 

Brätte Överkörningsbar hårdgjord yta längst ut i kanten på rondellen. 

Kanalbredd Avstånd mellan vägbanekant och trafikö eller mittlinje i korsnings till- och frånfarter. 

Förprojektering   Förprojektering är en form av systemhandling där det utreds vilka tekniska system och material som 
utgör de optimala lösningarna för projektets kravbild.  

Horisontalgeometri  Utformning av väggeometri i horisontalplanet, t.ex. på en planritning. 

Horisontalkurva  Cirkelbåge med konstant krökning i en vägs linjeföring i horisontalplanet. 

Vertikalgeometri   Utformning av väggeometri i vertikalplanet, t.ex. på en profilritning. 

Vertikalkurva  Utformningselement för vägens linjeföring i profil som används för att anpassa vägens linjeföring till 

höjdskillnader i terrängen. 

Konvex kurva  Konvexa kan bilda krön i profilen.  

Konkav kurva  Konkav kan bilda svackor i profilen. 

Klotoid  Klotoid är ett linjeföringselement med linjär förändring av krökningsradien. Kallas även övergångskurva 

och beräknas med den matematiska formen: 

A2 = R × L, där R är radien vid en given längd L från startpunkten. 

Huvudcykelbana Är en separerad cykelbana med en bredd på 3.00 meter som utformas enligt VGU standard god i 

horisontal och vertikalgeometri. 

Primärväg  Den överordnade vägen eller gatan i en korsning. 

Skevning  Enkelsidigt tvärfall i kurva. 

Bombering Lika stort tvärfall men åt olika håll kring vägyteryggen. 

Utrymmesklass  
i korsning 

Utrymmesklasser beskriver service-, trygghets- och komfortnivån för trafikanter i trafiksituationer som 

sväng i korsning. 

VGU Vägar och gators utformning, version 2020. 

Hög/låg standard Beskriver vilken utformning som valts där VGU anger två val där ett är sämre och ett är bättre sett till 

utformningskrav. 
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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 
Hedeleden och Klippebergen är den första etappen av planprogrammet för nordöstra Kungsbacka där det 
planeras flera nya stadsdelar i Voxlöv och Tölö ängar. Syftet med Hedeleden är att avlasta befintliga vägar 
och koppla samman stadsdelarna Voxlöv och Tölö ängar. Separerad gång- och cykelbana och en så kallad 
huvudcykelväg anläggs för att främja gångare och cyklister.  
 
Som grund för denna förprojektering ligger ”Hedeleden och parkeringsutredning vid Hede i Kungsbacka” 
(Ramböll Sverige AB, 2017). Hedeleden sträcker sig från befintlig cirkulationsplats i Tölö Ängar i söder till 
befintlig cirkulationsplats vid Hede station i norr. 
 
Nedan redovisas trafikförslaget för 40/60 km/h från tidigare utredning som legat till grund för 
förprojekteringen, se Figur 1. 
 

 
Figur 1 - Trafikförslag 40/60 km/h från trafikutredning "Hedeleden och parkeringsutredning vid Hede i Kungsbacka". 
 
I trafikförslaget är Hedeleden uppdelad i fyra delsträckor där hastigheten varierar från 60 km/h i söder och 
övergår till 40 km/h mellan de olika korsningarna och åter upp till 60 km/h i norr.  

Förändringar från trafikutredningen 
Inför förprojekteringen ändrades en del förutsättningar från trafikutredningen: 
Hastigheten ändrades från 40 km/h till 60 km/h mellan korsningarna så att det blev 60 km/h längs hela 
sträckan. 
Istället för att ansluta Höglandavägen med en trevägskorsning utreds att utforma korsningen som en 
cirkulationsplats med fyra ben.  
Gångpassager som i tidigare utredning skulle vara tre i plan och en styck planskild ändras till att vara tre 
planskilda.  
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Ändringarna kan ses i Figur 2 med blått sken. 

 
Figur 2 - Genomförda förändringar från tidigare trafikutredning till förprojektering. 
 
För att kommande exploateringsområden på respektive sida om Hedeleden ska bli relativt jämna i storlek, 
har ledens sträckning justerats västerut, se figur 3.  
 

 
Figur 3 - Ny dragning av Hedeleden och redovisning av exploateringsområden samt privat fastighet som ej ska bebyggas. 
 
Hedeleden ska förprojekteras så att vägens intrång på de privata fastigheterna i norr blir så litet som möjligt 
samtidigt som väggeometri för god standard i 60km/h uppfylls enligt VGU.  
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Förutom kommande exploateringar för bostäder pågår ett detaljplanearbete för ny skola på västra sidan av 
Hedeleden där den ansluter mot befintlig cirkulation vid Tölö ängar, se Figur 3 ovan. 

1.2 SYFTE OCH MÅL 
Syftet med förprojekteringen är att ligga till grund för upprättande av detaljplan för Hedeleden samt kommande 
genomförandeskede. 

1.3 AVGRÄNSNINGAR 
Följande är inte medtaget i förprojekteringen och är inte med alternativt schablonmässigt beräknad i kalkylen: 
 

 Dagvattenhantering  
 Vatten och avlopp 
 Geotekniska åtgärder 
 Trafikutrustning 
 Belysning  
 Bulleråtgärder 
 Avverkning och röjning 

 
Läs mer under kapitel 3.1 Kalkkylförutsättningar för vad som är beaktat i kalkylen och under kapitel 4 Vidare 
studier för vilka delar som behöver utredas. 

1.4 UNDERLAG OCH STYRANDE DOKUMENT 
 Hedeleden och parkeringsutredning vid Hede i Kungsbacka 
 Planprogram för nordöstra Kungsbacka stad 
 Krav – VGU, Vägars och gators utformning 
 Krav – VGU, Begrepp och grundvärden 
 Råd – VGU, Vägars och gators utformning 
 Teknisk handbok, Göteborgs stad 

 
För fullständig referensförteckning, se kapitel 5 Referenser. 

2 UTREDNING 

2.1 PROJEKTERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 
 Hedeleden projekteras för referenshastigheten 60 km/h och för ÅTD 7600 fordon/dygn med god 

standard. 
 Huvudcykelväg dimensioneras för 30 km/h med god standard. 
 Gång- och cykelbana dimensioneras för 20 km/h god/låg standard.  
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2.2 PLAN 

2.2.1 VÄGAR 

Horisontalgeometri 
För utformning av horisontalgeometrin för vägen har VGU 2004 – 2020 använts. Radierna är beräknade enligt 
formeln nedan: 

 
v = hastighet (m/s)  
V = hastighet (km/h)  
E = skevning (%, - vid ” felskevat”)   
g = jordaccelerationen (9,82 m/s).  
 
Beräkningen utförs enligt VGU god standard vilket innebär att den geometriska hastigheten är 10 km/h större 
än den skyltade hastigheten. Vid beräkning uppgår minsta kurvradie till 230 meter vilket innebär att 
utformningen behöver kompletteras med skevningsövergångar och klotoider.  
Klotoider beräknas enligt följande formel: 
 

 
 
A = Klotoidens parameter 
R = Klotoidens slutradie (m) 
L = Klotoidens längd (m) 
 
Enligt VGU får lägsta klotoidparameter för 60 km/h vara 130. Dessutom ska den uppfylla kriteriet:  

 
Vid kontroll av klotoidparameter 130 uppfylls båda kriterierna vilket sammanfattningsvis ger en utformning 
med horisontalradier på 230 meter med in- och utgående klotoider med klotoidparameter 130, se Figur 4. 
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Figur 4 - Horisontalgeometri för Hedeleden med radier och klotoider. 
 
Anslutningen med Höglandavägen som även den har en referenshastighet på 60 km/h är utformad med samma 
parametrar för radier och klotoider. Vid jämförelse mellan trafikförslaget som är framtaget i tidigare utredning 
och utformningen enligt de nya förutsättningarna med 60 km/h för hela sträckan behöver stora förändringar 
göras i de punkter där riktningsförändringar görs. I tidigare utredning har radier på 50 meter använts för två av 
kurvorna och radien 100 meter för resterande kurva, se Figur 5.  
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Figur 5 - Justerat läge av vägen till följd av höjd standard och utformning med radier och klotoider enligt VGU för 60km/h. 
 
Enligt VGU är minsta tillåtna radie vid låg standard 60 meter vid 40 km/h, dessutom behöver så små radier 
kompletteras med klotoider vilket inte var beaktat i tidigare utredning. Till följd av detta har vägen behövt 
justeras i läge i dessa punkter för att uppfylla minimikraven. Utöver detta har standarden höjts från låg till hög 
vilket påverkar lägesförskjutningen ytterligare. 
Förutom justering av läge för kurvradier har även vägens läge justerats för att minska fastighetintrång och ge 
en bättre fördelning av exploateringsområdenas ytor, läs mer om detta under kapitel 1.1 Bakgrund. 
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Buller 
Vägen har anpassats till de bullerkrav som omnämnts i tidigare trafikutredning där det ska vara 60 meter från 
vägmitt till fasad på bostäder. Avståndet baseras på att inga bulleråtgärder vidtas varpå avstånd för att 
uppfylla 60 decibel vid fasad krävs, se Figur 6. 

 
Figur 6 - Illustration av 60 meter från vägmitt för att uppnå 60db vid fasad i relation till exploateringsområden och befintliga 

bostäder. 

För befintliga bostäder (b1) vid anslutning av Hedeleden mot befintlig cirkulationsplats vid Tölö ängar går det 
inte att ändra läget på Hedeleden då det är låst till följd av anslutning mot befintlig cirkulationsplats samt en 
pågående detaljplan för ny skola (b4) på den östra/nordöstra sidan av Hedeleden. Det innebär att 
bulleråtgärder behöver genomföras mot befintlig bebyggelse (b1). Utrymme för detta tas med i projekterat 
vägområde, läs mer under kapitel 2.2.4 Gångtunnlar. För skolan (b4) behöver bulleråtgärder utföras inom 
dess detaljplan. 

Vid befintlig fastighet Tölögården (b2) har vägen anpassats så att det är mer än 60 meter från fasad till 
vägmitt vilket gör att inga bulleråtgärder krävs längs sträckan.  
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För framtida exploateringsområden längs sträckan hamnar samtliga områden i konflikt med bullerzonen (b3). 
Om exploatören vill bygga närmare än 60 meter behöver denna presentera bulleråtgärder för att uppfylla 
bullerkraven. Därav tas inget vägområde till för bulleråtgärder på dessa sträckor utan dessa åtgärder 
kommer om så blir aktuellt utföras inom respektive.  

Bullerundersökningar från tidigare trafikutredning är schablonmässigt beräknade och en kompletterande 
bullerutredning bör genomföras för att säkerställa avstånd och åtgärder, läs mer under kapitel 4 Vidare 
studier. 

Förkastade förslag 
Olika linjeföringar och geometrier har studerats längs med sträckan och förkastats för att komma fram till en 
slutlig utformning. Ett förslag som förkastats är där Hedeleden löper genom ett skogsparti mellan Voxlövberg 
och Klippebergen, se Figur 7. 
 

 
Figur 7 - Hedeleden i skärning genom skogsparti vid Voxlövberg och Klippebergen. 

Vägen svängdes ut åt öster med förändrad vinkel mot cirkulationen vid Tölö ängar för att i så stor 
utsträckning som möjligt försöka spara skogen och de promenadstråken som finns på den västra sidan av 
Hedeleden. Sträckning innebar dock en kraftig skärning i den befintliga branta slänten som vetter mot 
Voxlösvsberg, se Figur 8.

 
Figur 8 - Sektion för skärning vid Voxlövberg. 
För att lägga vägen i studerat läge behöver det utredas huruvida kvaliteten på berget tillåter en så stor 
bergsskärning och i så fall vilken släntlutning som skärningen kan läggas i. Förslaget förkastades då 
produktionskostnaden för bergskärningen inte ansågs försvarbar i relation till vinsten med att placera vägen i 
det slutgiltiga läget enligt denna rapport. 

2.2.2 CIRKULATIONSPLATS 

Cirkulationsplatserna i anslutning vid Hede station och Tölö ängar utformas inte enligt VGU utan här används 
istället Göteborgs stads tekniska handbok; ritning -4558 revidering M; Exempel 1 som utgångspunkt i 
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utformningen. Då anslutningarna sker till befintliga cirkulationer, valdes utformning för att harmoniera med 
dessa och göra ett så litet ingrepp i befintliga anläggningar som möjligt. 
  
Karakteristiskt för utformningen av cirkulationerna är att kanalbredd in är satt till ≥ 4,50 meter och kanalbredd 
ut är satt till ≥ 5,50 meter med ett avstånd på ≥ 5,00 meter innan väjningsplikt för att möjliggöra stopp för 
personbil innan och efter övergångsställe och cykelpassage, se Figur 9. 
 

 
Figur 9 - Anslutning mot befintlig cirkulation. 
 
Refugerna anpassas för att hålla samma standard som befintliga som är ca 4 meter i bredd. Anslutningarna är 
utformade med radier och klotoider enligt VGU för att ge mjuka följsamma anslutningar in i cirkulationen. 
 
Anslutningarna till exploateringsområdena öster och väster om Hedeleden utformas som cirkulationsplats 
efter att de två fyrvägskorningarna enligt trafikförslaget förkastats, läs mer om varför de förkastades under 
kapitel 2.2.3 Plankorsningar. Cirkulationen är utformad enligt Göteborgs stads tekniska handbok. 
Cirkulationen har en rondellradie på 11 meter och utformas med ett brätte på 2 meter för att möjliggöra 
genomfart med större fordon än boggibuss (BB). Brättet behöver med andra ord inte nyttjas för boggibuss (BB) 
eller mindre fordon vilket är viktigt för linjetrafik, driftfordon och annan trafik som regelbundet kör genom 
cirkulationen. Cirkulationens ytterradie är 18,5 meter vilket ger cirkulationen en körbanebredd på 7,5 meter. 
Refuger för passage över Hedeleden är ca 4 meter och refuger för passager över anslutningsvägar till 
exploatering är 2 meter breda. Samtliga anslutningar till cirkulationen är utformade med minst 5 meter avstånd 
fram till väjningsplikt för möjlighet för personbil att stanna innan och efter övergångsställe och cykelpassage, 
Se Figur 10. 
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Figur 10 - Cirkulation i anslutning till exploateringsområden. 
 
Cirkulationen är utformad enligt utrymmes klass B vilket innebär att utöver fordonets bredd ska det finnas 
ytterligare 0,5 meter i utrymme mellan körbanekant och fordon.  

Förkastade förslag 

Utformning enligt VGU 

Cirkulationsanslutning med utformning enligt VGU studerades med avböjning där anslutningen utformas med 
en vänsterkurva eller ”avböjning” före tillfarten. Utformningen innebär att tillfartens högra körbanekant 
förskjuts till förlängningen av tillfartens mittlinje, se Figur 11. 
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Figur 11 - Cirkulationsanslutning med avböjning före tillfarten enligt VGU. 
 
Utformningen innebär att hastigheten kan reduceras ytterligare vid inträde i cirkulationen och ger därmed en 
lägre hastighet i högersvängen in mot Hede pendelparkering.  
 
Efter att studerat utformningen ihop med befintlig anläggning valdes utformning enligt VGU bort då 
cirkulationen i övrigt var utformad enligt en rak anslutningsprincip. Det skulle därför innebära stora ingrepp i 
befintlig cirkulation och även leda till större markanspråk vid sträckan innan cirkulationen vilket minskar 
exploaterbar mark för framtida bostadsområden.  

Cirkulation korsning Hedeleden / Höglandavägen 

Ett förslag på utformning med cirkulationsplats i korsningen Hedeleden/Höglandavägen togs fram och 
studerades. Efter överläggande beslutades att cirkulationen vid korsningen med Hedleden/Höglandavägen 
slopas och utformas istället som en trevägskorsning i enlighet med tidigare trafikutredning.  
Beslutet grundar sig på att flödena på Höglandavägen är så pass låga att de inte motiverar en utformning som 
cirkulation, vidare skulle en cirkulation så nära den befintliga cirkulationen vid Hede station hamna i konflikt 
med ambitionen att Hedeleden ska fungera som en genomfartsled i 60km/h då hastigheten i praktiken skulle 
bli mycket lägre på grund de korta avstånden då cirkulationerna är hastighetssäkrade till 30 km/h. 

2.2.3 PLANKORSNINGAR 

Korsningen Hedeleden/Höglandavägen föreslås utformas som en 
trevägskorsning med refug på sekundärvägen och med 
utrymmesklass B som innebär att vid sväng i korsning kan 
sveparean inkräkta på medriktat körfält och på GCM-banor, 
refuger och andra utrymmen där oskyddade trafikanter kan 
förekomma, se Figur 12. 
 
Anslutningskurvorna är utformade med klotoider och radier 
anpassade till utförda körspår med dimensionerande fordonstyp 
Boggibuss (BB).  
Gång- och cykelpassagen är utformad med kanalbredd ≥ 3,75 
meter och refug på 2 meter. Gång och cykelpassage är placerad så 
att det är minst 5 meters avstånd fram till väjningsplikt för 
möjlighet för personbil (P) att stanna innan och efter övergångsställe och cykelpassage, se Figur 13. 

Figur 12 - Utrymmesklass B 
enligt VGU.
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Figur 13 - Kanalbredd, refugbredd och avstånd till väjningsplikt vid korsning med gång- och cykelbana. 

Förkastade förslag 

Alternativa linjeföring vid korsning Hedeleden/Höglandavägen 

Med utgångspunkt i linjeföring enligt tidigare framtagen trafikutredning studerades 4-vägs- och 3-
vägskorsning mellan Hedeleden och Höglandavägen där det inte gick att få till en anslutning inom intervallet 
76.5 till 103.5 på grund av att det i trafikutredningen använts betydligt snävare radier på 50 meter. Efter 
att ha anpassat linjeföringen enligt VGU och dessutom justerat den för att minska intrånget på fastighet 
Voxlöv 6:1 gick det fortfarande inte att få ihop en korsning i befintligt läge inom angivet intervall.  

Ett annat alternativ som studerats var att böja upp Höglandavägen för att få en anslutning som uppfyller 
intervallet men alternativet förkastades till följd av att intrånget på fastighet Voxlöv 6:1 och ombyggnaden av 
befintlig Höglandaväg blev för stort, se Figur 14. 
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Figur 14 - Alternativa linjeföringar för anslutning av Höglandavägen i relation till fastighet Voxlöv 6:1. 

För att utreda om det gick att få till en 4-vägskorsning istället för 3-vägskorsning undersöktes även en lägre 
standard på kurvradierna på 140 meter vilket i teorin skulle öka möjligheten att få till en anslutning enligt 
tidigare nämnt korsningsintervall. Trots att kurvradierna minskats gick det inte att komma bort ifrån åtgärder 
som även behövde göras för en högre standard, om än något mindre omfattande. Det ansågs dock inte att de 
minskade åtgärderna kompenserade sänkningen av standard. 

Fyrvägskorsningar 

Efter att den slutliga räknade linjen i plan låsts studerades korsningarna längs sträckan. Efter att kontrollerat 
avstånd till korsning enligt VGU samt placeringar längs vägens profil blev det svårt att få till två lämpliga 
anslutningar till exploateringsområdena då det ska vara minst 120 meter mellan korsningarna för hastigheten 
60km/h.  

Det visade sig bli svårt då anslutningen vid Hedeleden/Höglandavägen begränsar hur långt norr ut 
korsningarna kan placeras. Vidare får profillutningen på primärvägen inte överstiga 2,5 - 3,5% där anslutning 
sker enligt VGU.  
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För att underlätta anslutningen av exploateringsområdena till Hedeleden studerades möjligheten att ta bort 
en korsning. Fullständig utredning framgår av ”utvärdering av utformning av anslutning till Voxlöv” (Sigma Civil 
AB, 2021). Utredningen visar på att oavsett typ av korsning så är kapaciteten inte något problem utan det rör 
sig snarare om aspekter som trygghet och trafiksäkerhet. Efter att utvärderat olika korsningsalternativ så 
beslutades att de två fyrvägskorsningarna slopas och ersätts av en cirkulationsplats. 

2.2.4 GÅNGTUNNLAR 

Längs Hedeleden föreslås en gångtunnel i norra delen i höjd med trevägskorsningen Hedeleden/ 
Höglandavägen, se Figur 15. 
 

 
Figur 15 - Placering av gångtunnlar längs Hedeleden. 
 
Gångtunneln är placerad så nära korsningen vid Höglandavägen som möjligt för att skapa en trygg passage 
mellan de båda exploateringsområdena. För att det ska vara möjligt att komma under Hedeleden, där det ska 
rymmas en konstruktion för bron och den fria höjden, behöver gång- och cykelbanan svängas ut på den västra 
och östra sidan för att komma ner i rätt nivå. Om korsningen placeras för långt norr ut skulle det ta bort syftet 
med passagen då fotgängare i stället skulle avstå att gå en omväg norrut till gångtunneln och istället gena 
över vägen, se Figur 16. 
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Figur 16 - Illustration över hur norra gångtunneln breddas ut för att komma under Hedeleden. 

Förkastade förslag 

Planskild korsning mellan Klippebergen och Voxlövberg 

Tidigare trafikutredning förslog en planskild korsning mellan Klippebergen och Voxlövberg. I denna utredning 
prövades istället gångtunnlar mellan det västra och östra exploateringsområdena.  

I och med att fyrvägskorningarna som skulle ansluta mot exploateringarna byttes ut mot en cirkulationsplats 
gick det istället att få till gång- och cykelpassager i anslutning till denna varpå gångtunnlar blev överflödigt, 
se Figur 17  

(Läs mer om slopade fyrvägskorsningar under 2.2.3 Plankorsningar) 
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Figur 17 - Slopade förslag och lägen för nya gångtunnlar. 

Efter omvärdering av behov av planskilda passager prövades istället att placera en planskild passage vid den 
planerade skolan i Norr vid Hede station enligt gällande förslag, se nedan.  

Planskild passage mellan Tölö Ängar och skola  

Initialt studerades att utföra korsning mellan Tölö ängar och skolan planskild men det visade sig bli för trångt 
då gångtunnelns utbredning blev för stor i sidled och kom i konflikt med fastigheten för bostadsområdet, se 
Figur 18. 
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Figur 18: Tunnel mellan bostadsområde Tölö Ängar och skola. 
 
Istället sänks hastigheten första biten i anslutning till cirkulationen till 40km/h och korsningen 
utformas som övervakad då passerande över lag kommer bestå av skolbarn.  

2.2.5 GÅNG- OCH CYKELBANOR 

Hedeleden utförs med en kombinerad gång- och cykelbana på den västra sidan och en gångbana med 
separerad cykelbana, en s.k. Huvudcykelväg på den östra sidan.  
 
Den kombinerade gång och cykelbanan utformas enligt VGU för 20 km/h med god standard och 
Huvudcykelvägen utformas för 30 km/h med god standard. Enligt VGU ska cykelbanors horisontalgeometri 
uppfylla radier enligt  Tabell 1 nedan. 
 
Tabell 1 - Krav på horisontalgeometri för cykelbanor enligt VGU. 

Dim. hastighet (km/h) Minsta radie (m) 

(God standard) 

Minsta godtagbara radie 

(m) 

(Låg standard) 
20 20 10 
30 30 20 

 
Eftersom Huvudcykelvägen och gång- och cykelbanan följer vägens horisontalgeometri majoriteten av sträckan 
är det endast vid korsning med Höglandavägen och den norra gångtunneln där gång och cykelbanan utformas 
med snävare radier än Hedeledens horisontalgeometri, se Figur 19. 
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Figur 19 - Utformning av snäva kurvor vid norra gångtunneln. 
 
För gång- och cykelbanor i anslutning till korsning eller i anslutning till annan gång och cykelbana har radie ≥ 
R5 valts enligt VGU.  

Förkastade förslag 

En försättning av huvudcykelstråket förbi cirkulationen vid Tölö Ängar studerades men beslutades att 
avslutas vid korsning med cirkulation men kan i framtiden byggas ut. 

2.3 SEKTION  

2.3.1 HEDELEDEN  

Hedeleden är uppdelade i fyra huvudsektioner som alla är projekterade enligt utformning från tidigare 
trafikutredning med körbanan på 7 meter och med en gång- och huvudcykelbana på östra sidan på 3 + 2 meter 
och en kombinerad gång och cykelbana på 3 meter på västra sidan, se Figur 20. 
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Figur 20 - Översikt över sektionsindelning längs sträckan Hedeleden. 
 
Huvudcykelbanan placeras på östra sidan för att få en genomgående passage vid den befintliga cirkulationen 
vid Hede station för att undvika att korsa Hedeleden där. I övrigt har slänterna närmast körbanan utformats 
med släntlutning 1:3 och närmast gångtunnlar ≤1:2 för att slänterna ska kunna klippas med slåttermaskin från 
Hedeleden.  
 
Där gång- och cykelbana går längre ifrån Hedeleden i plan har istället slänterna utformats flackare med 
släntlutning 1:5 för att underlätta drift och skapa en tryggare miljö. Avvikelse från släntlutning 1:5 vid norra 
gångtunneln förekommer på grund av att kommunen vill minska på markintrånget där, se Sektion 4 – Norra 
gångtunneln 0/960 – 1/100 nedan. 
 
För att horisontalgeometrin som är satt under kapitel 2.2.1 Vägar ska vara godkänd enligt VGU krävs det att 
Hedeleden projekteras med skevade kurvor på 4%. Skevning och bombering för sträckan är inget som studerats 
under förprojekteringen utan förutsätts kunna rymmas inom angiven sektion utan att påverka sektionsbredd 
eller släntutfall men är något som behöver beaktas i detaljprojekteringen, se kapitel 4 Vidare studier. 
Tvärfall för cykelbanor är satt till 1.5% genomgående. 
 
Nedan redovisas sektionerna för sträckan Hedeleden 0/000 - 1/144. 

Sektion 1 – Väg genom skogsområde 0/000 – 0/120 
Vid anslutning av cirkulationen vid Tölö Ängar smalnas sektionen av på den västra sidan för att inte gå in på 
fastigheten tillhörande bostäderna. GC utförs med 3 meter bredd samt en skiljeremsa på 0,5 meter som 
ansluter mot vägen  med kantsten, se Figur 21. 
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Figur 21: Väg genom skogområde 0/000 - 0/120 
 
Hastigheten längs sträckan sänks till 40km/h för att möjliggöra övervakad passage vid anslutning 
mot cirkulation.  

Sektion 2 – Väg genom skogsområde 0/120 – 0/470 
I Sektion 0/120 breddas GC på den västra sidan ut och ett skålat dike på 3 meter tar vid. På den östra sidan 
lägga även ett skålat dike på 2 meter till som avgränsar Hedeleden mot naturmarken där gång- och cykelbanan 
ligger i skärning med naturmarken mot Voxlövberg, se Figur 22. 
 

 
Figur 22 - Sektion 2 – Väg genom skogsområde 0/120 – 0/470 
 
Inga träd inom sektionen är påtänkta då denna sträcka går genom de redan natursköna områdena Klippebergen 
och Voxlövberg varpå träd i sektionen blir överflödiga. 

Sektion 3 – Väg genom exploateringsområde 0/470 – 0/960 och 1/100 – 1/140  
När Hedeleden passerat skogsområdena vid Klippebergen och Voxlövberg går vägen genom ett område där 
det planeras att byggas bostäder på östra och västra sidan om Hedeleden. För att skapa en känsla av att man 
åker genom exploaterat område och ge de i övrigt kala ängsområdena lite grönska har dikesdelen mellan vägen 
och gång- och cykelbanan breddats med ytterligare två meter för att rymma trädrader på båda sidorna av 
Hedeleden, se Figur 23. 

 
Figur 23 - Sektion 3 – Väg genom exploateringsområde 0/470 – 0/960 och 1/100 – 1/140 

Sektion 4 – Norra gångtunneln 0/960 – 1/100  
Efter anslutningen till Höglandavägen svängs gång- och cykelbanorna ut från Hedeleden för att komma ner i 
nivå för gångtunneln. Sektionen utformas till skillnad från gångtunneln i söder med en bredare sektion vilket 
medför att släntområden blir flackare förutom närmast själva tunneln, se 
Figur 24. 
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Figur 24 - Sektion 4 – Norra gångtunneln 0/960 – 1/100 
 
Detta medför att ytorna blir enklare att sköta med vanlig gräsklippning och ur ett landskapsperspektiv ger det 
passagen en följsam gestaltning med bra ljusinsläpp kring tunneln. Det ökar i sin tur trygghetskänslan.  
På västra sidan av gångtunneln har slänten ställts brantare för att minska markintrånget. Det har förts 
diskussioner om stödmurar och gabionmurar men beslutades att utforma skärningen som vanlig slänt tills 
vidare.   

2.3.2 PASSAGER VID KORSNINGAR OCH GÅNGTUNNLAR 

Vid korsning över väg med gång- och cykelbana används två olika sektioner. För kombinerad gång- och 
cykelbana på den västra sidan av vägen med korsning över väg samt korsning vid cirkulation över till östra 
sidan mot gång- och huvudcykelbana används sektion enligt Figur 25 nedan. 

 
Figur 25 - Gång och cykelpassager över väg och vid cirkulationer. 
 
Sektionen är utformad med en upphöjd del på +6 cm som är parallell mot upphöjd del på motsatt sida 
övergången för att personer med nedsatt syn ska kunna ta riktning och ta sig över passagen på ett säkert sätt. 
Bredvid den upphöjda delen finns en nersänkt del där personer i rullstol eller barnvagnar kan passera följt av 
en smalare cykelpassage.  
 
Gångdelen för passager på den östra sidan där huvudcykelvägen korsar är utformad enligt samma princip för 
gångdelen med skillnaden att cykeldelen är bredare vilket medför att cykelbanan inte smalnas av vid korsning 
utan behåller samma bredd, se Figur 26. 
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Figur 26 - Passage över väg för gång- och huvudcykelväg 
  
Gångtunneln som korsar Hedeleden är utformad med samma sektion som GC (3 meter) med tillägg för 
skyddsremsa enligt VGU på 1.2 meter på vardera sida vilket ger en total bredd på 5.4 meter, se Figur 27. 

 
Figur 27 - Sektion vid gångtunnel. 
 
Fri höjd är satt till 2,5 meter och brolivet är antaget att ha en konstruktionstjocklek på ≤ 0,80 meter.  
Brolivets tjocklek är antaget från liknande brokonstruktioner och Sigma reserverar sig för att vissa justeringar 
behöver göras i detaljprojekteringsskedet, läs mer under kapitel 4 Vidare studier. 

2.4 PROFIL  

2.4.1 HEDELEDEN 

Profilen för Hedeleden är utformad enligt VGU med vertikalgeometri enligt Tabell 2 nedan. 
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Tabell 2 - Vertikalgeometri för vägar enligt VGU 

Vertikalkurvor VR (km/h) Konvexa kurvor  Konkava kurvor 
Kort båglängd eller väg med 
vägbelysning / fri sikt. 

60 ≥600 ≥600 

  
Då Hedeleden kommer utrustas med vägbelysning längs hela sträckan och konvexa och konkava kurvor är 
utformade med radier mellan R1200 – R1500 uppfylls minimikrav enligt VGU med marginal. Om Hedeleden av 
någon anledning skulle utföras utan belysning vilket inte är rekommenderat skulle radierna kunna utökas till 
R1500 men har i detta skede utformats för att följa befintlig markprofil i så stor utsträckning som möjligt för 
att minimera schakt och fyll samt geotekniska åtgärder till följd av onödiga markhöjningar.  
 
Längslutningar på Hedeleden varierar mellan 1% – 4% och har utformats för att vatten ska kunna ta sig till 
naturliga lågpunkter med självfall, detta beskrivs mer under 2.6 Dagvatten. Krav på längslutningar enligt VGU 
redovisas enligt Tabell 3. 
 
 
Tabell 3 - Längslutning för vägar enligt VGU. 

Vertikalkurvor Riktvärde för 

längslutning (%) vid 

nybyggnad 

Gränsvärde för 

längslutning (%) vid 

nybyggnad*) eller 

förbättring 
Väg ovan jord 6% 8% 
Busshållplats 2% 3,5% 

*) Endast efter det att det motiverat och godkänts av beställaren. 
 

Enligt riktvärdena uppfylls längslutningen för Hedeleden med marginal längs hela sträckan. Det är dock viktigt 
att beakta längslutningskrav på gång- och cykelbanor vid utformning av vägens längslutning då det kan vara 
aktuellt att styra profilen på gång- och cykelbanan separat om dessa längslutningar inte skulle uppfyllas.  
 
Gång- och cykelbanor 
Vid kontroll av längslutningskraven för gång- och cykelbanor behöver profilen inte styras separat från 
Hedeledens profil då största nivåskillnaden är ca 8 meter och längslutningen för denna sträcka är 3,7%, se 
Tabell 4. 
 
Tabell 4 - Längslutningar för gång- och cykelbanor enligt VGU. 

Nivåskillnad Största lutning*) Största godtagbara lutning **) 
< 1m 5% 8% 
1 – 2 m 5% 7% 
2 – 4 m 4% 7% 
4 – 6 m 4% 6% 
6 – 8 m 4% 6% 
8 – 10 m 4% 6% 

*) Endast efter det att det motiverat och godkänts av beställaren. 
**) Endast efter motivering och beställarens godkännande 

 
Undantag från detta är i norr och söder på Hedeleden där gångtunnlarna är belägna. Här avviker gång- och 
cykelbanorna från vägprofilen för att komma ner under vägen. Dessa portar hamnar enligt Tabell 4 ovan inom 
intervallet 2-4 meter vilket innebär att profilerna ner till passagerna är utformade med en största längslutning 
på 4,5%.  
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Vertkilageometrin för den separerade gång- och cykelbanan på östra sidan av Hedeleden, den så kallade 
huvudcykelvägen är utformad för 30 km/h vilket motsvara en minsta radie för konkava och konvexa kurvor på 
140 meter. Gång- och cykelvägen på den västra sidan är utformad för 20 km/h vilket motsvara en minsta radie 
för konkava och konvexa kurvor på 60 meter. 

2.5 SIKT 
Enligt VGU är minsta stoppsikt för personbil i 60 km/h ≥ 70 meter med riktvärde för samma hastighet ≥ 100 
meter, se Figur 28. 

 
Figur 28 - Stoppsikt enligt VGU. 
 
För buss är samma avstånd ≥ 120 meter och längs Hedeleden uppfylls alla dessa riktvärden i plan då det inte 
finns några direkta siktproblem på grund av avsaknaden av hinder längs sträckan mer än de träd som är 
redovisade i sektion. Då placering av träd inte studerats i plan är det viktigt att siktförhållandena beaktas vid 
placering av dessa, speciellt i anslutning till korsningar, se kapitel 4 Vidare studier.  
I profil utgör de konvexa kurvorna inte något problem för sikten då de ingående längsluttningarna i kombination 
med de stora vertikalradierna skapar goda siktförhållanden vid krön. 
 
För cykelbanor uppstår siktproblem vid den södra gångtunneln då sektionen är utformad som smal och det är 
kort avstånd (ca 7 meter) från mynning på tunnel till anslutning mot gång- och cykelbana. 
Enligt VGU får det minst vara 5 meter från tunnelmynning till anslutning mot gång- och cykelbana med 
väghållarens godkännande vilket gör att tunnelpassagen är godkänd enligt VGU. 
 
För den norra gångtunneln är sikt inte ett problem då avstånd till tunnelmynning är större än 25 meter vilket 
uppfyller krav enligt VGU med god marginal. För den norra gångtunneln är det dock viktigt att släntutformning 
och landskapsdelarna studeras vidare för att sikten ska förbli god. 
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Vid övriga korsningar så som vid cirkulationerna i norr och söder samt till exploateringsområden uppfylls kravet 
på sikt ≥ 70 meter. 

2.6 DAGVATTEN 
Parallellt med förprojekteringen har en dagvattenutredning tagits fram och på kommunens begäran har därför 
ingen förprojektering genomförts för vatten och avlopp mer än att dagvattenhantering i sektion studerats och 
lågpunkter för dagvatten längs Hedeleden identifierats.  
Rekommendationen är att vatten, avlopp och dagvattenhantering förprojekteras innan planarbete fastställs, 
se kapitel 4 Vidare studier. 
 
I sektion kommer dagvatten hanteras i grunda öppna diken förutom vid gångtunnlar där kantstöd sätts längs 
körbanan för att förhindra att vatten rinner ner och belastar brunnar i lågpunkterna vid tunnlarna då vattnet 
med största sannolikhet kommer behöva pumpas därifrån. Vidare kommer vatten rinna till lågpunkter enligt 
Figur 29 nedan baserat på utformning av sektion och profil på Hedeleden.  
 

 
Figur 29 - Dagvattenflöden längs Hedeleden. 
 
I sektion mot Voxlövberg där vägen skär i naturmarken är även ett litet dike utformat längs med gång- och 
cykelbanan för att hantera vatten från naturmarken. Längre söder ut mot södra gångtunneln avslutas det diket 
då den nya detaljplanen för skolan ska hantera vatten som annars skulle belastat Hedeleden. Det är dock 
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viktigt att tillfälliga åtgärder för dagvattenhantering vidtas om Hedeleden skulle stå färdig innan skolan är 
byggd varpå dagvatten från naturmarken skulle belasta gångtunneln. 
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3 KALKYL 

3.1 KALKKYLFÖRUTSÄTTNINGAR 
Kalkylen baseras på förprojekteringen som är genomförd och är en grov uppskattning över vad Hedeleden 
skulle kosta att bygga. Då vatten och avlopp inte är beaktat i förprojekteringen kommer kostnader för 
eventuella ledningsläggningar, pumpstationer och dagvattenanläggningar inte vara beaktade. 

3.1.1 ÖVERBYGGNADER 

Överbyggnader som är valda för kalkylen baseras på de geotekniska förutsättningar som omnämns i 
planprogrammet för Voxlöv ”Nordöstra Kungsbacka, Geotekniskt PM - Underlag till planprogram” samt tidigare 
framtagen trafikutredning för Hedeleden ”Hedeleden och parkeringsutredning vid Hede i Kungsbacka” och 
framgår av Tabell 5. 
 
Tabell 5 - Förutsättningar från tidigare utredningar. 

Förutsättning Värde 
ÅDT (Årsdygnstrafik) fordon/dygn 7600 
Referenshastighet (VR) (km/h) 60 
Körfältsbredd (m) 3,50 
Materialklass  5 
tjälfarlighetsklass 4 

 
För dimensioneringen har beräkningsmetod DK 2 enligt TRVK väg använts. Då vissa ingångsdata krävs för 
beräkning enligt denna metod har nedan angivna värden enligt Tabell 6 antagits. 
 
Tabell 6 - Antagna förutsättningar för dimensionering enligt DK2. 

Förutsättning Värde 
Andel tung trafik (%) 5,0 (Lokal väg) 
Dimensioneringsperiod (år) 20 
Trafikförändring per år (%) 1,0 
Standardaxlar per tungt fordon  1,3 
Vägtyp  Pendlingsväg 

 
Efter beräkning med ingångsvärden enligt Tabell 5 och Tabell 6 kan följande överbyggnad tas fram enligt Tabell 
7. 
 
Tabell 7 - Överbyggnad körbana 

Anläggningsdel Material Tjocklek (mm) 
Slitlager ABT 16  40 
Bindlager ABb 22 50 
Bundet bärlager AG 22 50 
Obundet bärlager  Bergkross 0/32 80 
Förstärkningslager Bergkross 0/125 565 
Total tjocklek 785 mm 

  
Gång och cykelbanans uppbyggnad är vald enligt Göteborgs stads ”Teknisk Handbok 2020:2” och redovisas i 
Tabell 8. 
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Tabell 8 - Överbyggnad gång- och cykelbana 

Anläggningsdel Material Tjocklek (mm) 
Slitlager ABT 11 45 
Obundet bärlager  Bergkross 0/32 80 
Förstärkningslager Bergkross 0/125 375 
Total tjocklek 500 mm 

 
Växtbäddar för träd är vald enligt ”Teknisk Handbok 2020:2”; typritning J4:E; revidering A enligt Tabell 9. 
 
Tabell 9 - Växtbädd för träd 

Anläggningsdel Material Tjocklek (mm) 
Växtbädd Växtjord  600 
Växtbädd  Mineraljord 400 
Total tjocklek 1000 mm 

 
Slänter och övriga gräsytor är uppbyggda enligt ”Teknisk Handbok 2020:2” för mellanlera, lermorän enligt 
Tabell 10. 
 
Tabell 10 - Växtbädd för gräs 

Anläggningsdel Material Tjocklek (mm) 
Växtbädd Växtjord  100 

 
På större ytor där ängssådd ämnas användas räcker det med att luckra terrassen 200mm. 
 
För förutsättningar vid beräkning av schakt och fyllmaterial har värden enligt Tabell 11 använts. 
 
Tabell 11 - Förutsättningar vid beräkning av schakt- och fyllmaterial. 

Förutsättning Värde 
*Konstruktionsvinklar väg 1:1.5 
Schaktvinklar 1:1 
**Vegetationsavtagning Åkermark (mm) 200mm 
Vegetationsavtagning Skogsmark (mm) 500mm 

*) Konstruktionsvinklar baseras på rekommendationer enligt ” Schakta säkert, Säkerhet vid schaktning i jord”. 

3.1.2 GEOTEKNIK 

Då det inte framgår i geotekniskt PM för planområdet Voxlöv vilka släntlutningar som rekommenderas har 
schaktlutningen satts till 1:1 för kalkylen. Samtliga schaktmassor är kalkylerade som fall B då det saknas en 
geoteknisk materialklassning med tillräckligt hög säkerhet för att kunna anta något annat i detta skede. Ingen 
bergschakt har tagits med i kalkylen då det saknas underlag för att upprätta en bergmodell över området men 
sträckan mellan sektion 0/000 till 0/400 tros innehålla bergschakt i vissa sektioner då Voxlövberg ligger på 
ena sidan vägen och Klippebergen på andra sidan vägen. Det bör därför utföras en geoteknisk utredning för 
enbart Hedeleden för att säkerställa de geotekniska förutsättningarna längs med sträckan, läs mer under 
kapitel 4 Vidare studier. 

3.1.3 AVVERKNING OCH RÖJNING 

Beträffande avverkning och röjning har detta inte tagits med i kalkylen på grund av osäkerheter. Hedeleden 
går genom ett omfattande skogsområde de första 400 meterna med allt från större träd, sly och stora block 
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och stenar. Då det inte gjorts någon inventering av träd och sly med mera så anses osäkerheterna alldeles för 
stora för att uppskattas i detta skede. En inventering bör genomföras för att komplettera kalkylen med 
avverkning och röjning då det kommer vara en stor kostnadspost för kalkylen, läs mer under kapitel 4 Vidare 
studier. 

3.1.4 BELYSNING OCH SKYLTNING 

Belysning är schablonmässigt utplacerad med c/c 40 meter på vardera sida av vägen och kommer att behöva 
projekteras i detalj för rätt omfattning. Inga belysningscentraler eller transformatorstationer är medtagna i 
kalkylen men det finns utrymme att placera belysningscentraler i sektionen, dock behöver eventuella 
transformatorstationer placeras inom anslutande detaljplaner för byggnation om dessa ska med i ett senare 
skede alternativt att vägområdet utökas efter att en mer detaljstuderad projektering av el och belysning 
genomförts. Inga skyltar har tagits med i kalkylen. 

3.1.5 BULLER 

Det har i förprojekteringen konstaterats att bulleråtgärder behöver genomföras mot befintlig bebyggelse vid 
Tölö Ängar men då ingen bullerutredning genomförts är det svårt att säga i vilken omfattning dessa 
bulleråtgärder behöver utföras varpå bulleråtgärder inte är med i kalkylen.  

3.1.6 VATTEN, AVLOPP OCH DAGVATTENHANTERING 

Det framgår i ”Planprogram för Nordöstra Kungsbacka stad” att de nya exploateringsområdena där bostäder 
ska byggas troligtvis kommer behöva både pumpanläggningar och tryckstegringsstationer.  Då vatten och 
avlopp inte är förprojekterat har inte kostnader för vatten och avloppsledningar fram till dessa anläggningar 
tagit med i kalkylen. Eftersom dagvattenhanteringen inte är förprojekterad har inte brunnar och 
dagvattenledningar för väganläggningen tagits med i kalkylen, inte heller trummor för korsande diken har tagit 
med. För avvattning av terrassen har som kalkylunderlag en dränledning med dimension 160mm tagits med på 
vardera sida av vägen, denna är dock inte dimensionerad.  

3.1.7 TRÄD OCH GRÖNYTOR 

För gräsytor har varken vegetation eller matjord återanvänts då information om huruvida befintliga massor 
går att återanvända saknas. I stället anläggs en tunn växtbädd på de smala gräsytorna och slänterna i sektion 
medan de större ytorna vid tunnelpassager luckras. På samtliga ytor används sprutsådd. För kalkylen används 
träd med ungefärlig stamdiameter på  16-18 cm som är beräknade med ett c/c på 40 meter likt 
belysningen. Träden sätts från sektion 0/470 och framåt samt att det kompletteras med ett par träd i den 
större grönytan vid norra gångtunneln.  
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3.2 KALKYLSAMMANSTÄLLNING 
      
Kod Text Enhet Mängd á-pris Belopp 

            

BV:EBB/E Broar för vägtrafik, plattbro         

  Plattramsbro st 1 1 500 000 kr 1 500 000 kr 

BFE.22 Borttagning markvegetation         

  Fall B m3 10000 350 kr 3 500 000 kr 

CBB.112 Jordschakt kategori B         

  Fall B m3 5000 350 kr 1 750 000 kr 

CBB.113 Jordschakt kategori C          

  Fall B m3 15000 350 kr 5 250 000 kr 

CBB.3112 Jordschakt för dränledning         

  Fall B m3 400 200 kr 80 000 kr 

CEB.11221 Fyllning kategori B          

  Fall B m3 1590 185 kr 294 150 kr 

CEB.1123 Fyllning kategori C          

  Fall B m3 2150 130 kr 279 500 kr 

CEB.422 Fyllning för grundläggning av mur, trappa m m         

  Fyllning Fall B m3 13 320 kr 4 160 kr 

CEC.2112 Ledningsbädd för dränledning         

  Tjocklek 100mm m2 360 80 kr 28 800 kr 

CEC.3112 Kringfyllning för dränledning         

  Fall B m3 340 300 kr 102 000 kr 

DBB.31213 Materialskiljande lager av geotextil kring 
ledningsbädd och kringfyllning i ledningsgrav i 
jord 

        

  Bruksklass N2 m2 3150 15 kr 47 250 kr 

DBB.3131 Materialskiljande lager av geotextil under 
överbyggnad för väg 

        

  Bruksklass N3 m2 31500 20 kr 630 000 kr 

DCB.212 Förstärkningslager kategori B          

  Fall B (Väg) m3 9390 260 kr 2 441 400 kr 

DCB.213 Förstärkningslager kategori C         

  Fall B (GC) m3 4130 260 kr 1 073 800 kr 

DCB.312 Obundet bärlager kategori B till belagda ytor         

  Tjocklek 80mm (Väg) m2 15525 40 kr 621 000 kr 

DCB.313 Obundet bärlager kategori C till belagda ytor         

  Tjocklek 80mm (GC) m2 11090 40 kr 443 600 kr 

DCB.612 Stödremsa av obundet bärlagermaterial kategori 
B till belagda ytor 

        

  Utförande vid avsaknad av räcke. Bredd 0,25m, 
tjocklek 90mm (Väg) 

m 2020 20 kr 40 400 kr 

  Utförande vid räcke. Bredd 0,50m, tjocklek 
90mm (Väg) 

m 635 40 kr 25 400 kr 
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DCB.622 Stödremsa av obundet slitlagermaterial kategori 
B och C till belagda ytor 

        

  Utförande vid avsaknad av räcke. Bredd 0,25m, 
tjocklek 45mm (GC) 

m 4625 10 kr 46 250 kr 

  Utförande vid avsaknad av räcke. Bredd 0,25m, 
tjocklek 50mm (Väg) 

m 2020 12 kr 24 240 kr 

  Utförande vid räcke. Bredd 0,50m, tjocklek 
50mm (Väg) 

m 635 24 kr 15 240 kr 

DCC.2111 Bärlager kategori B av asfaltgrus         

  Tjocklek 50 mm m2 11400 150 kr 1 710 000 kr 

DCC.2213 Bindlager kategori B av asfaltbetong         

  Tjocklek 50 mm m2 11400 160 kr 1 824 000 kr 

DCC.2411 Slitlager kategori B av tät asfaltbetong         

  Tjocklek 40 mm m2 10760 110 kr 1 183 600 kr 

DCC.3411 Slitlager kategori C av tät asfaltbetong         

  Tjocklek 45 mm m2 10000 110 kr 1 100 000 kr 

DCG.112 Beläggning av storgatsten         

  Sättning av smågatsten som yta, Brätte m2 125 900 kr 112 500 kr 

DCL.1111 Växtbädd typ 1 med jord A         

  Växtjord 100mm (Sådd) m2 19055 100 kr 1 905 500 kr 

  Växtjord 600mm (Träd) m2 1855 600 kr 1 113 000 kr 

  Mineraljord 400mm (Träd) m2 1855 400 kr 742 000 kr 

DDB.111 Sådd av gräs         

  Sådd m2 19055 5 kr 95 275 kr 

DDB.221 Plantering av lövträd         

  Lövträd  16-18cm st 50 10 000 kr 500 000 kr 

DEC.14 Kantstöd av granit, satta i betong med motstöd 
av betong 

        

  RV4 m 60 1 000 kr 60 000 kr 

  RF4 m 70 1 000 kr 70 000 kr 

DEC.26 Kantstöd av betong, spikade         

  TYP B m 765 200 kr 153 000 kr 

DEE.111 Extruderad termoplastisk massa på trafikyta         

  Markering typ M27 Gående st 11 100 kr 1 100 kr 

  Markering typ M26 Cykel st 17 100 kr 1 700 kr 

  Markering typ M14 Väjningslinje st 29 100 kr 2 900 kr 

  Markering typ M16 Cykelöverfart st 32 100 kr 3 200 kr 

  Markering typ Cykelfältslinje I(0.05)1+3 m 275 20 kr 5 500 kr 

  Markering typ Cykelfältslinje heldragen I(0.10) m 1100 20 kr 22 000 kr 

  Markering typ M1 I(0.15) 3+9 m 180 20 kr 3 600 kr 

  Markering typ M2 I(0.15) 1+2 m 875 20 kr 17 500 kr 

  Markering typ M9 Spärromåde m2 80 200 kr 16 000 kr 

  Markering typ M15 Övergångsställe m 220 20 kr 4 400 kr 

  Markering typ M1 Heldragen I(0.15) m 200 20 kr 4 000 kr 

  Markering typ M8 Heldragen I(0.30) m 410 20 kr 8 200 kr 
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DEF.33 Fundament för stolpe e d för ljusarmaturer         

  Fundament 1300 st 60 1 350 kr 81 000 kr 

DEN.12 Kabelskydd av plaströr         

  SRN 50 m 2320 10 kr 23 200 kr 

DEG.1112 Rörräcken       3 kr 

  Utförande i jord m 430 1 500 kr 645 000 kr 

DEG.11322 Räckesavslutning med liten utvinkling         

  Utförande i jord st 8 7 000 kr 56 000 kr 

DEG.12111 Sidoräcken på bro         

  Rörräcke på bro m 25 1 500 kr 37 500 kr 

DEG.16 Övergångar mellan räcken för väg, bro e d         

  Avser övergång mellan Sidoräcken på bro till 
vanligt rörräcke. 

st 8 5 000 kr 40 000 kr 

GBC.252 Mur av betongelement kategori B vid nybyggnad         

  H1200 m 20 3 000 kr 60 000 kr 

PBB.531 Ledning av plaströr, standardiserade dränrör, i 
ledningsgrav 

        

  160PE m 2020 160 kr 323 200 kr 

SND.1 Ljusarmarutrer för utomhusbelysning         

  Ljusarmarutrer för väg st 60 8 000 kr 480 000 kr 

SBC.72 Kablar i kabelskyddsrör i mark         

  SE-N1XE-R-4G16 mm2 m 2320 90 kr 208 800 kr 

Summa          30 810 868 kr 

 

MARKARBETEN  OMKOSTNADER  

SUMMA PROJ.- OCH 
BYGGLEDNING 20% TRAFIK-

ANORDNINGAR 10% GENERELLA 
OSÄKERHETER 30% 

TOTALT  
MARKARBETEN 

AVRUNDAT UPPÅT 

30 810 868 kr 6 162 173 kr 3 081 086 kr 9 243 260 kr 50 000 000 kr 
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3.3 ANALYS AV KALKYLEN 
Kalkylen ska inte ses som komplett då den saknar ett flertal kostnadsdrivande poster så som VA, 
dagvattenhantering, buller m.m. Utöver produktionskostnader saknas påslag som ÄTA. Byggherrekostnader, 
riskpåslag. Det är viktigt att det beaktas vid användande av kalkylen i finansieringssyften och uppskattningar.  
 
Kalkylens resultat grundar sig till stor del i hanteringen av massorna på plats och uppskattat à-pris för dessa 
poster. För att ge en bild av spridningen på kalkylerat resultat till följd av à-prisförändringar eller förändring av 
fördelning av massor mellan fall A och fall B är detta redovisat i Figur 30 below. 

 
Figur 30 - Spridningsdiagram över kalkylerat resultat till följd av förändring av à-pris och hantering av schakt- och 

fyllmassor. 
 
Diagrammet visar på att priset kan variera mellan +11% till -16% genom att höja eller sänka priset på schakt 
och fyll eller omfördela hur man hanterar massorna vilket indirekt sänker à-priset på masshanteringen. Då inga 
massor är kontrollerade för föroreningar har hantering och transport av sådana massor inte beaktats vid analys 
av schakt- och fyllmassor. 
Det finns ett stort överskott av schakt för projektet så för att kunna använda massorna inom entreprenaden 
kräver det att man nyttjar eventuella underskott i framtida exploateringar längs Hedeleden.  
 
Förutom att det ska finnas ett behov av fyllmassorna behöver dessa även vara av sådan kvalitet att de kan 
användas till avsett ändamål och baserat på den överskådliga geotekniska utredningen som gjorts inom 
”Planprogram för Nordöstra Kungsbacka stad” är inte sannolikheten stor att det kan användas till annat än 
terrängmodellering för grönytor eller t.ex. bullervallar. Diagrammet enligt 40Figur 30 above visar på att små 
förändringar kan ge stora variationer vilket bör beaktas vid användade av kalkylresultatet. 
  

25%

6% 2%

-3%
1

à-pris +25% Fall A 30% Fall B 70%

à-pris -25% à-pris  +25% & Fall A 30% Fall B 70%

Ursprungligt kalkylresultat
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4 VIDARE STUDIER 

4.1 BULLERUTREDNING 
I tidigare trafikutredning genomfördes en bullerutredning som beräknades schablonmässigt för 60km/h varpå 
avståndet 60 meter från centrum väg till bebyggelse sattes som riktmärke för att uppnå godkända bullervärden. 
Denna beräkning är dock väldigt grov och behöver utredas innan bestämmelser i den nya detaljplanen sätts. 
Vidare spelar buller en betydelse i framtagen kalkyl då det behöver genomföras bulleråtgärder vid befintliga 
bostäder vid Tölö Ängar som kommer hamna närmare än 60 meter.  

4.2 PROJEKTERING BOMBERING OCH SKEVNING 
Horisontalgeometrin som valts för Hedeleden bygger på att vägen har en skevning och bombering hela 
sträckan för att det enligt VGU ska vara tillåtet att använda så små kurvradier (R=230, A=130). Då det inte har 
någon inverkan på utbredningen i plan studerades inte bombering och skevning utan konstaterade endast att 
det går att hantera nivåskillnaden som uppstår vid skevning i kurva med 4% i utrymmet mellan väg och GC i 
dessa sektioner. Det är dock ett kriterium att vägen utförs med skevning och bombering i detaljprojekteringen 
för att horisontalgeometrin ska vara genomförbar. 

4.3 MARKTEKNISK UNDERSÖKNING  
För att få en uppfattning om marktekniska förutsättningarna för Hedeleden användes geotekniskt PM från 
”Planprogram för Nordöstra Kungsbacka stad” som ger en överskådlig bild av de geotekniska 
förutsättningarna för område A. B och C, se Figur 31. 

 
Figur 31 - Undersökta delområden enligt "Geoteknisk PM - underlag till planprogram". 
 
Det skrivs i utredningen att då undersökta områden i huvudsak består av lera med stor mäktighet bedöms det 
innebär att all påförd last i form av byggnader, vägbankar och andra markhöjningar med största sannolikhet 
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kommer ge upphov till långtidsbundna konsolideringssättningar och på grund av karakteristiska egenskaper 
hos lera bör denna undersökas med hjälp av belastningsförsök i laboratorium (Norconsult AB, 2016-11-14). 
Vidare har schaktvinklar och masshantering satts till värsta scenariot med branta flacka schaktslänter och 
schaktmassor som behöver köras bort och fyllmassor som behöver köras på plats, även kallat fall B. För att 
säkerställa omfattning och kostnader för projektet och dess geotekniska åtgärder behöver därför en geoteknisk 
markundersökning genomföras i vägens stakade linje vilket skulle innebära att det med stor sannolikhet går 
att återanvända vissa schaktmassor och optimera överbyggnader längs med sträckan. 

4.4 FÖRPROJEKTERING FÖR VATTEN, AVLOPP OCH 
DAGVATTENHANTERING 
Under kapitel 2.6 Dagvatten redovisades dagvattenflöden för Hedeleden som behöver hanteras men åtgärder 
för hanteringen är inte medtaget i förprojekteringen då en dagvattenutredning för Hedeleden togs fram 
parallellt med förprojekteringen. I den beskrivs åtgärder som behöver genomföras längs sträckan och många 
av dessa hamnar inom anslutande detaljplaner men ledningar till dessa och eventuella trummor som behövs 
längs sträckan är inte medtaget i förprojekteringen. I ”Planprogram för Nordöstra Kungsbacka stad” beskrivs 
det att det inom programområdet kommer behövas en eller två pumpstationer och tryckstegringsstationer för 
att tillgodose framtida bostadsområden (Kungsbacka kommun, 2018). Ledningar till dessa kommer med 
största sannolikhet ligga i Hedeleden men är inte medtagna i förprojekteringen. För att säkerställa 
genomförbarheten för Hedeleden både tekniskt och ekonomiskt behöver en förprojektering för 
dagvattenhantering, vatten och avlopp genomföras. 

4.5 FÖRPROJEKTERING LANDSKAPSGESTALTNING  
I förprojekteringen redovisas träd illustrativt i sektion och är schablonmässigt beräknade i kalkylen men är 
inte placerade i plan. För att fastställa kostnaderna och säkerställa att siktförhållanden uppfylls bör en 
förprojektering av gestaltningen och utformning av större grönytor genomföras för att skapa säkra korsningar 
och trygga passager. 

4.6 ÖVERBYGGNADSDIMENSIONERING  
I förprojekteringen har olika överbyggnader tagits fram för beräkning av mängder i kalkylen. Dessa baseras 
på den geotekniska utredningen som genomfördes i ” Planprogram för Nordöstra Kungsbacka stad” vilket ger 
en grov bild av de geotekniska förutsättningarna. För att kunna optimera överbyggnaderna skulle en 
uppdaterad dimensionering behöva göras efter det att en geoteknisk utredning för Hedeleden genomförts. 

4.7 INVENTERING AV SKOG OCH MARK 
Hedelede sträcker sig genom ett större skogsparti på en sträcka av ca 400 meter. Det innebär att omfattande 
avverkning, röjning och blockrensning behöver genomföras för att anlägga den nya vägen. Dessa arbeten är 
inte beaktade i redovisad kalkyl då ingen inventering av sakkunnig genomförts. För att fastställa kostnaderna 
för dessa arbeten skulle en mark och skogsinventering behöva genomföras.   
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BILAGOR 
Bilaga 1 

Ritningsnummer Ritningens innehåll Skala 

Översiktsplan 

C-01-1-001 Hedeleden 0/000 - 1/145 1:2000 

Utformningsplaner 

T-30-1-001 Hedeleden 0/000 – 0/258 1:500  

T-30-1-002 Hedeleden 0/258 – 0/577 1:500 

T-30-1-003 Hedeleden 0/577 – 0/897 1:500 

T-30-1-004 Hedeleden 0/897 – 1/162 1:500 

Profilritningar 

T-30-2-001 Hedeleden 0/000 – 1/145 1:2000 / 1:200 

T-30-2-002 Höglandavägen 1:500 / 1:100 

Normalsektioner 

T-31-2-001 Normalsektioner 1:100 

Tvärsektioner 

T-31-2-010 Hedeleden 0/020 - 0/240 1:200 

T-31-2-011 Hedeleden 0/260 - 0/480 1:200 

T-31-2-012 Hedeleden 0/500 - 0/720 1:200 

T-31-2-013 Hedeleden 0/740 - 0/960 1:200 

T-31-2-014 Hedeleden 0/980 - 1/140 1:200 

T-31-2-015 Höglandavägen 1:200 
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