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Sammanfattning 

Trafiksituationen längs Askims Stationsväg har sedan länge varit problematisk då 

stora trafikmängder i kombination med bristfällig utformning och intilliggande 

fastighetsutfarter direkt mot gatan gör att denna är både är överbelastad och har 

bristande trafiksäkerhet. Gällande detaljplan från 1974 medger en ersättningsväg 

norr om befintlig sträckning men av olika anledningar har denna inte blivit byggd. 

Boende i området har ända sedan 1970-talet klagat över boendemiljön och ett 

flertal utredningar har genom åren tagits fram för att lösa problemen. Flera skolor 

och förskolor finns även i området och trafiksäkerheten och tryggheten för barn är 

idag bristfällig. Mindre åtgärder har gjort under åren men problemen längs gatan 

kvarstår än idag. 

Denna trafikutredning har sammanställt de förslag på lösningar som tagits fram 

genom åren. Dessa har analyserats utefter aspekter så som trafiksituation, miljö och 

genomförande. Utifrån genomförd analys förordar utredningen att en 

ersättningsväg byggs enligt gällande detaljplan och att befintlig gata byggs om för 

att prioritera gång- och cykeltrafik. 

Förordat alternativ kräver vissa avsteg från gällande detaljplan och en bedömning 

krävs från stadsbyggnadskontoret huruvida förslaget kan byggas med stöd av 

gällande detaljplan eller om kompletteringar krävs. Arkeologiska utredningar 

behöver även göras för att fastslå utbredningen av fornlämningarna i området. 

Sammantaget bedöms förordat alternativ förbättra trafiksituationen för både gång- 

och cykeltrafik, kollektivtrafik och biltrafik. Boendemiljön förbättras samtidigt 

som trafiksäkerheten och tryggheten ökar för barn och unga i området. Askims 

Stationsväg kan även fortsättningsvis fylla en viktig strategisk funktion för 

biltrafiken på systemnivå. Kostnaden för förordat alternativ bedöms uppgå till cirka 

50-75 miljoner kronor. Åtgärderna uppskattas kunna vara byggda till 2020, men ett 

flertal osäkerhetsfaktorer rörande det fortsatta arbetet gör att tidplanen troligtvis 

behöver revideras. 
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Bakgrund och syfte 

Askims Stationsväg är en kommunal gata som i väster ansluter till Säröleden (väg 

158) och i öster till Gamla Särövägen. Gatan är en viktig länk för boende i 

området, men även för trafik mellan Askim och Sisjöns handelsområde. 

Trafiksituationen längs gatan har dock sedan länge varit problematisk då stora 

trafikmängder i kombination med bristfällig utformning och intilliggande 

fastighetsutfarter direkt mot gatan gör att denna är både är överbelastad och har 

bristande trafiksäkerhet. Sedan december 2015 trafikerar dessutom inte bussar 

gatan då bussoperatören dragit in trafikeringen på grund av en för dålig arbetsmiljö 

för förarna och otillräcklig trafiksäkerhet längs gatan. 

Gällande detaljplan för området är från 1974 (då kallad stadsplan) och möjliggör 

en ersättningsväg norr om befintlig sträckning av Askims Stationsväg. Av ett 

flertal olika anledningar har vägen inte byggts enligt gällande detaljplan vilket har 

gjort att problemen längs Askims Stationsväg kvarstår än idag. Åtgärder så som 

fartgupp och genomfartsförbud nattetid har sedan tidigare genomförts längs gatan, 

men grundproblemet med bristande trafiksäkerhet, dålig framkomlighet och 

störningar för de boende längs gatan kvarstår. 

Askims Stationsväg fyller en viktig strategisk funktion för biltrafiken på 

systemnivå, då gatan förbinder de västra delarna av Askim och Säröleden med 

Sisjöns handelsområde. Samtidigt är gatan belägen i ett bostadsområde där många 

barn och unga rör sig och där trafiksäkerheten idag är bristfällig. Således fyller 

gatan ett syfte både som en viktig länk på systemnivå och som lokalgata där 

aspekter så som trafiksäkerhet och trygghet behöver beaktas särskilt. Målsättningen 

är att Askims Stationsväg fortsatt ska bibehålla dessa funktioner vilket följaktligen 

behöver beaktas i föreliggande utredning. 

 

 

Figur 1. Utredningsområdets geografiska placering. 
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Sisjöns handelsområde är planerat att byggas ut ytterligare och dagens bristfälliga 

trafikmiljö längs Askims Stationsväg riskerar att förvärras ytterligare. Efter några 

avvaktande år har frågan aktualiserats på nytt och 2014 inleddes arbetet med att 

finna en lösning på problemen längs gatan. Inom detta arbete togs 2016 en 

trafikutredning fram av Tyréns på uppdrag av Trafikkontoret. Rapporten 

sammanställde bland annat historiken för ärendet och i rapportens slutsats 

rekommenderas det att samtliga möjliga åtgärder som kan lösa problemen längs 

gatan sammanställs och analyseras utifrån dagens planeringsideal. Denna 

rekommendation har följaktligen initierat föreliggande rapport. 

Mycket material finns sedan tidigare framtaget för lösningar på problemen och 

flera förslag på utformning är sedan tidigare utredda. De tidigare utredda förslagen 

behöver nu sättas i dagens kontext och analyseras på nytt med hänsyn till dagens 

rådande förutsättningar så som exempelvis Göteborgs Stads trafikstrategi och de 

krav som idag ställs inom Göteborgs Stad på genomförandet av barn- och 

socialkonsekvensanalyser. För att beslut ska kunna tas för byggandet av en 

ersättningsväg behövs även ett väl utrett förslag tas fram och presenteras på ett 

tydligt sätt. Denna trafikutredning syftar följaktligen till att analysera möjliga 

lösningar på problemen längs Askims Stationsväg samt redovisa en förordad 

lösning.  
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Förutsättningar 

Förutom framtagandet av gällande detaljplan från 1974 så har det genom åren 

gjorts ett flertal utredningar vilka direkt eller indirekt berört Askims Stationsväg. I 

detta kapitel presenteras dessa utredningar. Kapitlet beskriver även de viktiga 

beslut som under åren tagits för Askims Stationsväg. 

Gällande detalj- och översiktsplan 

Gällande detaljplan för området antogs 1974 och benämndes då stadsplan. Denna 

möjliggör byggandet av en ersättningsväg för Askims Stationsväg norr om 

nuvarande sträckning, samt en avstängning av befintlig gata mot Gamla Särövägen. 

Förutom detta gav detaljplanen möjlighet bland annat för ytterligare bostäder i 

området, en utvidgning av Askimsskolan samt byggandet av nuvarande 

Värslevägen och intilliggande bensinstation. 

Problematiken längs Askims Stationsväg fanns följaktligen redan på 1970-talet, 

men av olika anledningar har ersättningsvägen inte blivit byggd. Tyréns rapport 

Trafikutredning Askims Stationsväg (2016) sammanfattar anledningarna till detta i 

fyra punkter: 

1. Avvägningar har gjorts mellan olika alternativ för lösningar samt att det 

finns en problematik kring bland annat topografi, geoteknik och 

kulturmiljön i området. 

2. Andra projekt/investeringar har prioriterats framför Askims Stationsväg. 

3. Lång tid har passerat mellan genomförda utredningar vilket gjort att 

förutsättningar samt krav har ändrats över tid. 

4. Byggandet av ersättningsväg kräver inlösen av bostadsfastighet samt 

intrång i mark. 

 

Figur 2. Utdrag ur gällande detaljplan med planerad ersättningsväg markerad. 

Detaljplanen i större format återfinns i Bilaga 1. 
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Nämnd rapport tar även upp det faktum att detaljplanen kan likställas med en 

detaljplan vars genomförandetid har gått ut. I rapporten beskrivs förutsättningarna 

för genomförandetiden baserat på plan- och bygglagen: 

Under genomförandetiden har fastighetsägaren en lagstadgad rätt att bygga i 

enlighet med planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl 

föreligger. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla men den 

kan ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning (för 

exempelvis förlorad byggrätt). 

Vid detaljplaneprocesser idag krävs att det tas fram en genomförandebeskrivning 

vilken beskriver hur de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och 

ekonomiska åtgärderna ska skötas. 1974 fanns inte detta krav. 

De mest kritiska punkterna för byggandet av ersättningsvägen enligt detaljplanen 

illustreras i Figur 3. 

1. Vägkorridoren för ersättningsvägen är cirka 9 meter bred vilket endast 

medger ett begränsat utrymme för vägbanan och dess tillhörande slänter i 

den kuperade terrängen. 

2. Idag finns en vändplats för angöring till Askimsskolan vilket det inte finns 

utrymme till om man bygger om gatorna enligt gällande detaljplan. 

3. I detaljplanen finns en remsa med parkmark mellan befintlig sträckning av 

Askims Stationsväg och Gamla Särövägen. Denna förhindrar 

genomfartstrafik längs befintlig gata. 

 

Figur 3. Utdrag ur gällande detaljplan visandes befintlig och planerad sträckning av 

Askims Stationsväg. 

Ytorna för gatorna i detaljplanen definieras som ”Specialområde- område för 

gatutrafikändamål” och kan således inte likställas med dagens definition av allmän 

platsmark. Vägslänter ska hålla sig inom detta område, men om de inte direkt 

hindrar parkanvändningen och inte är för stora kan även parkmarken (illustrerat 

med vågmönster i detaljplanen) nyttjas i viss utsträckning. Om de höjder som 

anges i detaljplanen för gator frångås med mer än 0,5 meter krävs ett separat 

marklov för detta. 

Ersättningsvägen för Askims Stationsväg finns även inkluderad i gällande 

översiktsplan för Göteborg från 2009. Översiktsplanen är kommunens långsiktiga 

vision om hur stadens mark- och vattenområden ska användas och om hur 

bebyggelsen ska utvecklas. 

1 

3 

2 
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Tidigare utredningar 

Sedan detaljplanen antogs 1974 har ett flertal utredningar gjorts vilka direkt eller 

indirekt berört Askims Stationsväg. Resultatet från dessa presenteras kortfattat 

nedan. 

Programsamråd avseende ny detaljplan (1997) 

År 1997 genomfördes ett programsamråd vilket skulle klarlägga förutsättningarna 

för en ny detaljplan i området. Tre olika förslag samråddes vilka samtliga syftade 

till att lösa problematiken kring Askims Stationsväg. Dessa tre förslag beskrivs 

närmare i kapitlet ”Studerade alternativ”. Ett av förslagen vilket förordades av 

byggnadsnämnden var att behålla befintlig gata men bygga om anslutningen till 

Knapegårdsvägen, enligt Figur 4. 

År 2009 gjorde stadsbyggnadskontoret bedömningen att ombyggnation av Askims 

Stationsväg kunde genomföras med stöd av befintlig detaljplan från 1974. 

Byggnadsnämnden beslutade samma år att inte ändra den gällande detaljplanen. 

 

Figur 4. Ett av de alternativ som utreddes i samband med arbetet med ny detaljplan för 

Askims Stationsväg. 

Strukturplan för handel i Högsbo – Sisjön (2005) 

Strukturplanen godkändes 2005 och syftade till att skapa förutsättningar för att ta 

hand om den ökade trafikalstringen vid en fortsatt omvandling av Högsbo-Sisjö 

industriområde till handelsplats, samt att göra handeln tillgänglig för alla trafikslag. 

I Trafikutredning Askims Stationsväg (2016) sammanställs de delarna i planen 

vilka berör Askims Stationsväg: 

I underlagsrapporten, trafik och gestaltning Sisjövägen - Södra 

Högsbo, till strukturplanen är Askims Stationsväg med i utbyggd 

sträckning som en åtgärd på kort sikt. 

I idealbilden för den långsiktiga strategin finns Askims Stationsväg med på en 

karta som ett blandstadsstråk där det även går en ny stombusslinje. 
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I nollscenariot beskrevs dagens situation och de förändringar som är 

nödvändiga även om ingen planändring genomförs. I detta scenario 

var Askims Stationsväg inte med som utbyggd i ny sträckning. 

Scenario 1 omfattades av planändringar som utökade både livsmedelshandel och 

detaljhandel vilket skulle leda till trafikökningar i området. I detta scenario 

föreslogs Askims Stationsväg byggas ut enligt gällande plan. 

I långtidsbilden var Askims Stationsväg utbyggd i ny sträckning med 

en trafikplats på Säröleden. 

Förstudie Söder, -Västerleden (2009) 

År 2009 tog dåvarande Vägverket fram en beslutshandling för förstudien Söder, -

Västerleden. Förstudiens syfte var att visa hur behovet av kapacitet inom 

trafiksystemet kring Söder, - Västerleden långsiktigt skulle kunna tillgodoses med 

tanke på samhällsutvecklingen i stort. 

I remissvaren till förstudien tas Askims Stationsväg upp som en möjlig åtgärd för 

att tillsammans med Askimsmotet avlasta Sisjömotet och fördela trafiken på ett 

bättre sätt. 

Förprojektering Askims Stationsväg (2011) 

Tyréns tog 2011 fram Förprojektering Askims Stationsväg vilken primärt studerade 

genomförbarheten av planerad ersättningsväg. Förutom ett trafikförslag för vägen 

studerades även geotekniska förutsättningar och möjliga konstruktionsmetoder 

vilka skulle krävas på grund av den kuperade terrängen i området. 

För trafikförslaget presenterades två olika alternativ: 

 Alternativ 1. Ersättningsväg med maximal lutning 7 % med parallell gång- 

och cykelväg 

 Alternativ 2. Ersättningsväg med maximal lutning 10 %. Gång- och 

cykelväg längs befintlig sträckning. 

 

Figur 5. Utdrag ur förprojekteringen av ersättningsväg för Askims Stationsväg, alternativ 

1. 

Med 7 procents lutning möjliggörs en parallell gång- och cykelväg längs med den 

nya sträckningen. Dock blir schaktdjupet som mest 9,6 meter. Med 10 procents 
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lutning medges inte gång- och cykelväg längs den nya sträckningen, utan i detta 

alternativ är denna förlagd till befintlig sträckning av Askims Stationsväg. Med den 

brantare lutningen för ersättningsvägen kan schaktdjupet minska från 9,6 till 6,3 

meter som mest. 

Alternativ 1 medger en bättre standard för gång- och cykeltrafik, men kräver djupa 

schakt vilket är kostsamt och ger en otrygg miljö. Alternativ 2 ger grundare schakt 

men medger inte acceptabla lutningar längs befintlig sträckning av Askims 

Stationsväg. 

Fördjupad översiktsplan (FÖP) för Fässbergsdalen (2012) 

Den fördjupade översiktsplanen för Fässbergsdalen avser att visa strategier och 

huvudstrukturer för hur markanvändning och infrastruktur i samverkan kommer 

utvecklas i Fässbergsdalen under en tio- till tjugoårsperiod. En utbyggnad av 

Askims Stationsväg anges som en åtgärd på kort sikt (5-7 år). En utbyggnad av 

planskild korsning mellan Askims Stationsväg och Säröleden anges som en åtgärd 

på medellång sikt (10-12 år). 

 

Figur 6. Markanvändning och infrastruktur vilket föreslås i FÖP för Fässbergsdalen. 

Trafikutredning Askims Stationsväg (2016) 

Tyréns tog 2016 fram Trafikutredning Askims Stationsväg. Rapporten syftade till 

att sammanställa det som under åren gjorts beträffande Askims Stationsväg sedan 

detaljplanen antogs 1974. Rapporten har sammanställt historik gällande bland 

annat beslut som tagits, allmänhetens synpunkter och utredningar som gjorts. 

Diskussioner förs även kring varför ersättningsvägen inte blivit byggd och om 

problemen kvarstår än idag. 

Rapporten rekommenderar att samtliga möjliga åtgärder som kan lösa problemen 

längs gatan sammanställs och analyseras utifrån dagens planeringsideal. Denna 

rekommendation har följaktligen initierat föreliggande rapport.  
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Viktiga historiska beslut 

Rapporten Trafikutredning Askims Stationsväg (2016) redogör för 

händelseutvecklingen under åren 1974-2015. Historiken kring ärendet är 

omfattande och för en komplett sammanfattning kring händelseutvecklingen 

hänvisas till denna rapport. 

Nedan redogörs ett utdrag från denna historik och de beslut som under åren fattats 

för Askims Stationsväg och som anses vara av särskild vikt för föreliggande 

utredning. 

1974 – Detaljplanen (då kallad stadsplan) innehållandes Askims Stationsväg vinner 

laga kraft. 

1993 – Länsstyrelsen beslutar att Göteborgs kommun är skyldig att genomföra 

avstängningen av Askims Stationsväg och bygga den nya vägen enligt gällande 

detaljplan. Detta till följd av att boende längs Askims Stationsväg har skrivit till 

kommunen och klagat på att ersättningsvägen samt avstängning av befintlig gata 

inte har genomförts. 

1996 – Byggnadsnämnden ger Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en ny 

detaljplan för östra delen av Askims Stationsväg. 

Trafiknämnden beslutade att anlägga ytterligare farthinder längs Askims 

Stationsväg samt Trollåsvägen 

Trafiknämnden beslutade att införa förbud mot genomfartstrafik med motordrivet 

fordon på Askims Stationsväg mellan Solliden och Stomvägen mellan klockan 19-

09, undantaget buss i linjetrafik och lastbilar över 3,5 ton. 

1999-2001 – Trafikutredningar tas fram för ett antal olika alternativ för ny 

detaljplan. Byggnadsnämnden förordar alternativet med ny anslutning till 

Knapegårdsvägen vid skolan samt anläggandet av ramper vid Kobbegårdsbron. 

Slutsatsen var att ramperna låg för nära Järnbrottsmotet och skulle försvåra 

framtida planer för Söderleden, att svåra grundläggningsförhållanden rådde samt 

att risk fanns för höga kostnader. Behov av en mer stadsövergripande syn 

diskuterades i och med ändrade förutsättningar i området. 

2008 – Genomfartsförbud tas först bort och återinförs sedan efter överklagande av 

fastighetsägare längs Askims Stationsväg. 

2009 – Stadsbyggnadskontoret bedömer att olägenheterna kring Askims 

Stationsväg kvarstår och att den nya gatan är väl utredd i gällande detaljplan och 

bör således byggas. Beslut tas att gällande detaljplan inte ska ändras. 

2014 – Nya utredningar påbörjades i syfte att finna en lösning på problemen för 

Askims Stationsväg.  
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Områdesbeskrivning 

Askims Stationsväg och det omgivande aktuella utredningsområdet ligger i 

nordöstra Askim. Askims Stationsväg är en lokalgata som går genom 

villabostadsområden och den utgör också en viktig länk som förbindelse mellan 

väg 158 och via Gamla Särövägen/Knapegårdsvägen till Sisjöns handelsområde. 

Via Askims Stationsväg nås också Askims torg. Se Figur 8 på nästa sida. 

Den västra delen av området är flack och Askims Stationsväg omges här på båda 

sidor av villatomter. Närmast väg 158 finns ett fåtal verksamheter, bland annat en 

bensinmack. På ömse sidor om gatan finns trottoar men cyklister är hänvisade till 

vägbanan för cykling i blandtrafik. Cykelbana saknas längs hela Askims 

Stationsväg och trottoarerna är smala och dåligt underhållna. Strax öster om 

korsningen med Askims Kyrkåsväg finns ett målat övergångsställe, vilket är den 

enda ordnade passagen för gång- och cykeltrafikanter längs hela vägsträckan.  

I höjd med Kyrkliden stiger terrängen och gatan blir brantare upp mot anslutningen 

till Gamla Särövägen. I direkt anslutning till gatan finns många fastighetsutfarter 

och parkeringsytor och flera fastigheter på norra sidan har murar ut mot Askims 

Stationsväg. I korsningen där Askims Stationsväg ansluter till Gamla Särövägen 

ansluter också Ögärdesvägen från söder. 

Kyrkliden är en gångväg mellan den flackare delen av Askims Stationsväg och 

Askims Backaväg, vid Mikaelskyrkans kyrkogård. Gångvägen har kraftig stigning 

och innehåller mycket branta trappor med smala trappsteg. I de branta trapporna 

finns också ramper för barnvagnar, cyklar med mera. Längs kyrkogårdsmuren 

planar marken ut, förbi Askimsskolan och fram emot anslutningen till Gamla 

Särövägen/Knapegårdsvägen. Öster om trapporna finns en koppling mellan 

Kyrkliden och Carl Gunérs väg. Gångvägen har belysning. 

Mellan Kyrkliden och bebyggelsen på norra sidan om Askims Stationsväg finns ett 

mindre naturområde med lövskog. Terrängen i naturområdet är flack mot norr men 

mot söder och väster sluttar den brant ner mot bebyggelsen. Kyrkliden är kantad av 

tät vegetation som till vissa delar är vildvuxen. 

 

Figur 7. Utredningsområdet markerat i rött. 
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Målpunkter i området 

I anslutning till utredningsområdet finns många målpunkter som är särskilt viktiga 

för barn och ungdomar. Men det finns också målpunkter som nyttjas av alla, 

oavsett ålder. På Askims torg finns bland annat bibliotek, vårdcentral/ 

barnavårdscentral, folktandvård och restauranger. Detta illustreras i Figur 8 samt i 

Figur 9 på nästa sida. I anslutning till korsningen med Säröleden finns en 

bensinmack, ett hunddagis och en fiskvagn, vilken är uppställd på en yta intill 

macken. 

Mikaelskyrkan är belägen norr om Askimsskolan och inrymmer även lokaler som 

nyttjas av Askims Montessoriförskola.   

Nedan beskrivs olika typer av målpunkter under egna rubriker. 

 

Figur 8. Målpunkter i området. 

Sport- och fritidsrelaterade målpunkter 

Cirka 2 kilometer söder om Askims Stationsväg, i anslutning till Hovåsskolan, 

finns simhall, sporthall, skateramper och fotbollsplan.  

Vid Kobbegårdens idrottsplats, nordost om utredningsområdet finns fotbollsplaner.  

Cirka 1 kilometer sydväst om utredningsområdet ligger Askims badplats och cirka 

2 kilometer sydost om utredningsområdet ligger Sisjön, där det finns både badplats, 

motionsspår och strövområden. Runtom i Askim går också Hälsans stig: utmärkta 

promenadstigar mellan 1,6 och 4,9 kilometer. Hälsans stig korsar Askims 

Stationsväg söderifrån mellan Stomvägen och Kyrkliden och följer sedan 

Kyrkliden österut samt Askims Kyrkväg norrut. 

Askimsskolan gymnastiksal används under kvällstid för olika aktiviteter, till 

exempel av en gymnastikförening. 



ASKIMS STATIONSVÄG – TRAFIKUTREDNING  

 11  

Askims ridhus 

Askims Ridhus är en ridskola med cirka 350 elever. I stallet finns cirka 35 hästar 

och en del av anläggningen utgör också privatstall, med plats för ett tiotal hästar.  

Ridhuset är beläget norr om aktuellt utredningsområde, söder om Pilegårdens och 

väster om Kobbegårdens bostadsområden. Till ridhuset kan man ta sig till fots och 

med cykel via gång- och cykelvägar/-stigar och längs gator med begränsad trafik.   

I Figur 16 i avsnittet ”Gång- och cykelvägar i området” finns två streckmarkerade 

anslutningar till ridhuset från närliggande bostadsområden. Dessa används ofta av 

barn och ungdomar men ingår inte i det kommunala gång- och cykelnätet. 

Enligt uppgifter från ansvariga på ridskolan skjutsas många elever till ridskolan i 

bil. Men elever som bor nära, framför allt väster och norr om ridskoleområdet 

cyklar eller går. Det är få som korsar Askims Stationsväg till fots eller med cykel. 

Med bil nås ridhuset från Askims Stationsväg och via Askims Kyrkåsväg. 

Driften av ridhuset genererar också många transporter med tyngre fordon som körs 

via Askims Stationsväg och Askims Kyrkåsväg. 

 

Figur 9. Målpunkter i området för barn och ungdomar. 

Verksamheter längs Askims Stationsväg 

Längs Askims Stationsväg ungefär i höjd med Solliden, som är infart mot Askims 

torg, finns ett populärt bageri. På den norra sidan om gatan finns en yta som 

används som parkering för bageriets kunder. 

I anslutningen till korsningen mellan Gamla Särövägen och Askims Stationsväg 

finns ett flertal mindre restauranger. De är framför allt så kallade hämtmat-ställen 

med olika inriktningar: pizzeria, sushi och thai-mat. Här finns också en 

skönhetssalong. Längs Gamla Särövägen finns en angöringsficka som ger 

möjlighet att stanna till för att hämta upp mat från restaurangerna. 
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Figur 10. Utblick från Askims Stationsväg mot väster. Bageriet till vänster i bild och till 

höger, efter vägbulan, skymtar parkeringsfickan. 

 

Figur 11. Vy över hämtmat-restauranger i korsningen Askims Stationsväg/Gamla 

Särövägen. 

 

Figur 12. Angöringsfickan längs Gamla Särövägen, i anslutning till restaurangerna. 
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Storskalig handel  

Söder om Söderleden finns ett av Göteborgs största köpcentrum, Sisjöns 

handelsområde. Norr om Söderleden är 421 affärscenter beläget inom Högsbo 

industriområde. Både Högsbo och Sisjön är industriområden under omvandling 

med stark expansion inom handel. I öster gränsar Högsbo industriområde till 

Eklanda verksamhetsområde, vilket ligger inom Mölndals kommun. 

Både Sisjöns handelsområde och 421 affärscenter i Högsbo samt övriga delar av 

Högsbo och Eklanda attraherar varje dag ett mycket stort antal besökare, både 

lokalt men också besökare från andra delar av Göteborg och från närliggande 

kommuner. Inom området, som är Nordens största handelsområde, arbetar 

uppemot 30 000 personer.  

Verksamhetsområdena och framför allt Sisjöns handelsområde, som har den största 

andelen detaljhandel, är geografiskt utspridda och har gott om parkerings-

möjligheter i anslutning till de enskilda butikerna och verksamheterna. Detta 

medför att bilanvändandet för resor till, från och inom området är högt även om det 

finns utbyggd kollektivtrafik. 

Skolor och förskolor 

I närområdet till utredningsområdet finns tre kommunala skolor: Askimsskolan, 

Trollängsskolan och Sisjöskolan. Under utredningsarbetet har kontakt tagits med 

respektive skola för att stämma av hur eleverna rör sig i området och för att få en 

bild av vilka skolvägar som nyttjas under skoltid. Samtliga skolor har ett fåtal 

lektioner förlagda till en annan skola än den ordinarie. För Askimsskolan redovisas 

översiktligt hur eleverna tar sig till och från skolan men för Sisjöskolan och 

Trollängsskolan, som har upptagningsområden som inte ligger i nära anslutning till 

utredningsområdet, är det inte lika relevant och redovisas därför inte i denna 

rapport. 

I Figur 9 finns de gång- och cykelstråk som eleverna använder för att förflytta sig 

mellan skolorna inritade med en rosa linje. 

Askimsskolan 

Askimsskolan har i dagsläget cirka 290 elever, från förskoleklass till årskurs 6. I 

takt med att befolkningen runt Askimsskolan ökar i antal växer också behovet av 

att utöka skolverksamheten. Det finns utbyggnadsplaner för Askimsskolan som 

innebär att skolans verksamhet ska utökas till att omfatta cirka 470 elever.  

Merparten av de äldre eleverna cyklar eller går själva till och från skolan medan de 

yngre i mycket större utsträckning blir skjutsade med bil. Endast ett fåtal elever 

åker buss. Skolan har aktiviteter och tävlingar som syftar till att få eleverna att i 

större utsträckning ta sig till och från skolan utan att bli skjutsade i bil. 

I anslutning till Askimsskolan finns en cykelparkering. Cykelparkeringen var i det 

närmaste fullbelagd vid tidpunkten för det platsbesök som genomfördes inom 

ramen för utredningsarbetet, i september 2016. 

Skolan har en policy för cykling som säger att eleverna från och med fjärde klass 

får cykla själva till och från skolan, utan sällskap av vuxen. 

Vid Askimsskolan finns en angöringsficka för bilar i nära anslutning till 

cykelparkeringen, sydost om skolan. Här lämnas och hämtas ofta elever som blir 
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skjutsade med bil. Cykelparkeringen är avgränsad med ett staket mot 

angöringsfickan.   

I dagsläget finns endast enstaka elever som har skolskjuts, och då endast varannan 

vecka beroende på att den ena föräldern bor på så långt avstånd från skolan att det 

berättigar till skolskjuts. Skolan har för närvarande inga elever med särskilda 

behov. 

De elever som bor väster om skolan använder ofta Kyrkliden som skolväg. 

Kyrkliden är den gångväg, med branta trappor, som sträcker sig från Askims 

Stationsväg och öster ut mot Askimsskolan förbi kyrkogården vid Mikaelskyrkan. 

Eleverna i årskurs 6 på Askimsskolan har lektioner på Hovåsskolan ett par dagar i 

veckan och förflyttar sig då mellan skolorna antingen genom att gå eller cykla eller 

att åka med ordinarie kollektivtrafik. 

Alla elever besöker också regelbundet biblioteket på Askims torg och går då 

tillsammans med lärare. För dessa turer används den branta gångvägen längs 

Kyrkliden då lärarna, enligt uppgift från Askimsskolans rektor, undviker Askims 

Stationsväg då de inte anser det säkert att gå med så många elever längs gatan på 

grund av den rådande trafiksituationen. Under vintertid är de dock tvungna att gå 

via Askims Stationsväg då gångvägen och de branta trapporna ofta är undermåligt 

snöröjda. 

Frågan ställdes också till Askimsskolan om grönområdet (skogen) söder om skolan 

används under lektionstid eller raster. Skolan svarade att den ses mest som en 

avgränsning mot bebyggelsen och att man istället nyttjar skogen nordväst om 

skolan där det också iordningställts ett uteklassrum. Hit går eleverna alltid i 

sällskap av vuxna. 

 

Figur 13. Cykelparkeringen vid Askimsskolan. Bilden är tagen vid ett platsbesök i 

september 2016. 

Trollängsskolan 

Även för Trollängsskolan finns planer på ombyggnad men dock ingen 

verksamhetsutökning. Skolan har idag cirka 200 elever från förskoleklass till 

årskurs 6.  

Uppgifter från skolan säger att ungefär en fjärdedel av eleverna tar sig själva till 

skolan genom att gå eller cykla och resterande blir skjutsade i bil. Under 

sommarhalvåret är cykelparkeringen i anslutning till skolan fullbelagd. Skolan har 



ASKIMS STATIONSVÄG – TRAFIKUTREDNING  

 15  

ingen policy som anger från vilken årskurs eleverna får cykla utan sällskap av 

vuxen. 

Sex klasser från Trollängsskolan har musiklektioner på Askimsskolan och går eller 

cyklar mellan skolorna, utan sällskap av lärare eller annan vuxen person. Eleverna 

går i största utsträckning via Kyrkliden till och från Askimsskolan. 

Sisjöskolan 

Sisjöskolan har cirka 180 elever från förskoleklass till årskurs 3. Eleverna i årskurs 

3 har slöjdlektioner på Askimsskolan en gång per vecka. Till och från dessa 

lektioner tar sig eleverna till fots. I början av läsåret har eleverna sällskap av lärare 

men efter en tid släpps eleverna att själva ta sig till lektionerna och blir då 

uppmötta av lärare på Askimsskolan. Eleverna är anvisade att välja vägen via 

gångtunneln under Knapegårdsvägen, längs Kobbe lid. 

Förskolor 

I anslutning till utredningsområdet finns ett flertal förskolor, se Figur 9. Barn som 

vistas på förskola har som regel sällskap av annan person för transport till och från 

förskolan.  

Gång- och cykelvägar i området 

I Figur 16 visas en karta som illustrerar befintligt gång- och cykelnät i och i 

anslutning till utredningsområdet. De streckmarkerade vägarna visar de stigar som 

leder till ridhuset men som inte ingår som delar i det kommunala gång- och 

cykelnätet. 

Längs Askims Stationsvägsväg finns en smal och dåligt underhållen trottoar men 

ingen cykelbana vilket innebär att cyklister är hänvisade till vägbanan och att cykla 

i blandtrafik (se foton i Figur 14). Dessa förutsättningar bidrar i hög grad till den 

bristande trafiksäkerheten och otryggheten som råder längs gatan. 

God standard avseende lutningar uppnås längs sträckan mellan väg 158 och gatan 

Solliden. Strax öster om Solliden ökar längslutningen kraftigt och återstående 

sträcka mot Gamla Särövägen lutar mellan 6,7 och 8,7 procent. Gränsen för låg 

standard på cykelväg är 8 procent, varför gatan bitvis inte uppnår låg standard.  

  

Figur 14. T.v: Dåligt underhållen gångbana längs Askims Stationsvägs västra del. T.h: 

Stora lutningar och avsaknad av cykelbana innebär en trafikfarlig miljö för cyklister. 
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Askims Stationsväg ansluter både i väster och öster till befintligt gång- och 

cykelnät med goda förbindelser såväl österut som mot väster, norr och söder. 

Från Askims Stationsväg och österut mot Askimsskolan och Gamla 

Särövägen/Knapegårdsvägen löper Kyrkliden. Kyrkliden är en gångväg med 

kraftig lutning och branta trappor med smala trappsteg. Det går inte att cykla längs 

vägen men det finns möjlighet att leda en cykel via ramper i trapporna. Kyrkliden 

innebär en genare och bilfri koppling mellan västra delen av Askims Stationsväg 

och Gamla Särövägen/Knapegårdsvägen. Vegetationen längs vägen är kraftig och 

till viss del vildvuxen vilket gör att vägen därför kan kännas otrygg, särskilt för 

barn, ungdomar och kvinnor. Vägen är belyst men det är långt mellan belysnings-

stolparna och den kraftiga vegetationen tillsammans med den branta lutningen och 

faktumet att man inte är synlig från vägen eller närliggande fastigheter gör den 

otrygg. Vintertid är snöröjningen bristfällig längs Kyrkliden som ibland därför blir 

obrukbar. Gång- och cykeltrafikanter är då hänvisade till Askims Stationsväg för 

att förflytta sig i öst-västlig riktning. Där Kyrkliden ansluter till Askims 

Stationsväg finns en målad passage för gång- och cykeltrafikanter. 

 

Figur 15. Den branta trappan vid Kyrkliden sett ovanifrån. 

Vid Askimsskolan finns en bilfri undergång under Knapegårdsvägen för koppling 

mot bostadsområdena Knapegården och Sisjön. 
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Figur 16. Gång- och cykelvägar i området. 

Natur- och kulturmiljö 

Inom utredningsområdet för planerad ersättningsväg ligger ett litet insprängt 

lövskogsområde med bland annat lönn, björk och med inslag av tall. Skogen ingår 

inte i Länsstyrelsens lövskogsinventering. Lövskogsområdet är genomkorsat av 

flera upptrampade stigar som i utkanten mot kyrkogården ansluter till befintligt 

gång- och cykelnät. En kontinuitet i gångvägs- och stignätet finns också i och med 

att stigarna fortsätter i skogsområdet som ligger nordväst om kyrkogården. Stigarna 

är tecken på att området används för till exempel hundpromenader men sannolikt 

också av barn och ungdomar som rör sig i och leker i området.      

 

 

Figur 17. Vy över kyrkogården och det skyddsvärda trädet. 
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På Mikaelkyrkans kyrkogård finns ett skyddsvärt träd, bestående av en stor lönn, 

med en stamomkrets på 309 centimeter. Trädet finns dokumenterat på 

Trädportalen. Mikaelskyrkan ligger norr om Askimsskolan och är belägen på en 

plats som varit kyrkplats sedan 1100-talet och platsen bär även spår efter att ha 

varit en viktig plats under vikingatiden. Enligt uppgifter från Göteborgs 

Stadsmuseum har platsen för kyrkan sannolikt valts utifrån att ha varit någon form 

av hednisk plats med koppling till vikingatiden.  

Området runt kyrkogården är en kulturmiljö som är rik på värdefulla 

fornlämningar. Norr om sträckningen för den planerade ersättningsvägen finns ett 

gravfält med ett stort antal förhistoriska gravar. Detta ligger i anslutning till en 

kristen begravningsplats där det enligt uppgifter funnits ett kapell/kyrkobyggnad 

norr om den tänkta vägen. I nära anslutning har även en förhistorisk boplats 

undersökts. Uppgifter finns även om en grav i form av en stenkrets söder om 

planerad vägsträckning. 

 

 

Figur 18. Natur- och kulturintressen i området.  
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Trafikuppgifter 

Nedanstående information är till stora delar baserat på Tyréns rapport 

Trafikutredning Askims Stationsväg (2016) där det finns en utförlig 

nulägesbeskrivning av dagens trafiksituation. I denna rapport har informationen 

komprimerats i syfte att snabbt förse läsaren med den mest väsentliga 

informationen. 

Trafikmängder 

Nedanstående trafikmängder avser årsmedelvardagsdygnstrafik (ÅVMD) med 

mätår 2013. Trafikmängderna längs Askims Stationsväg är som högst i gatans 

västra del och lägst i den östra delen. Längs Askims Stationsväg är 

trafikmängderna på ungefär samma nivå som på 1990-talet. Dock har andelen tung 

trafik minskat kraftigt efter att busstrafiken upphörde längs gatan 2015. 

Tabell 1. Trafikmängder för gator i området. 

Gata 
Trafikmängd, ÅVMD 
(Fordon/dygn) 

Askims Stationsväg  4400-4900 

Knapegårdsvägen 8500 

Gamla Särövägen 4800 

 

Kollektivtrafik 

Fram till december 2015 trafikerades Askims Stationsväg av linje 84 (Frölunda 

Torg – Sisjön – Marklandsgatan) samt linje 182 (Marklandsgatan – Sisjön). 

Busshållplatserna var lokaliserade enligt Figur 19, med en hållplats i anslutning till 

Askims torg, en i anslutning till väg 158 samt en längs Knapegårdsvägen. Av dessa 

hållplatser är det enbart hållplatsen Backa längs Knapegårdsvägen som fortfarande 

trafikeras av bussar i linjetrafik. 

 

Figur 19. Busshållplatser och de linjer vilka trafikerade Askims Stationsväg innan 

trafikeringen upphörde i december 2015. 

Askims Torg 
Linjer: 84, 182 

Backa 
Linjer: 82, 83, 84, 182 

Askims Stationsväg 
Linjer: 84, 182 
Linjer för hpl längs väg 158: 
158, 180, Rosa express 



ASKIMS STATIONSVÄG – TRAFIKUTREDNING  

 20  

Anledningen till att busstrafiken sedan december 2015 har upphört längs Askims 

Stationsväg är att ansvarig bussoperatör inte längre ansåg att gatan var tillräckligt 

trafiksäker samt att arbetsmiljön för förarna var bristfällig. Linjerna 84 och 182 

som tidigare trafikerade hållplatsen och Askims Stationsväg har nu fått nya 

sträckningar. Detta innebär längre gångavstånd för en del resenärer och byten i 

vissa relationer. 

Tidigare genomförda åtgärder längs gatan 

Hastighetsdämpande åtgärder har under åren byggts längs Askims Stationsväg i 

syfte att öka trafiksäkerheten längs gatan. Åtgärderna inkluderar ett antal fartgupp 

och avsmalningar av gatan, se Figur 20. I tillägg till detta infördes 1996 ett förbud 

för genomfart för motordrivna fordon mellan kl. 19-09, alla dagar. År 2008 

upphävdes förbudet med motiveringen att det missuppfattas av bilister och är svårt 

att övervaka. Borttagningen överklagades och förbudet återinfördes senare samma 

år. 

Dessa åtgärder har inte gett en tillräcklig effekt på genomfartstrafiken och 

trafiksäkerhetsproblematiken längs gatan kvarstår än idag. 

  

Figur 20. T.v: Fartgupp i höjd med bageriet. T.h: Avsmalning strax öster om Solliden. 
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Byggnadstekniska förutsättningar 

Som nämnts är terrängen i området för planerad ersättningsväg mycket kuperad 

med höjdskillnader på cirka 15-20 meter. Föreslagen ersättningsväg för Askims 

Stationsväg passerar genom ett grönområde vilket sedan tidigare har undersökts 

med hänsyn till geologiska och geotekniska förutsättningar. 

Förprojektering Askims Stationsväg (2011) sammanfattar resultatet från dessa 

undersökningar och ger rekommendationer gällande geotekniken i området. 

Området utgörs av en ändmorän med ungefärlig nordvästlig riktning. Moränen 

innehåller block i hela området och lager av block förekommer. Geofysiska 

undersökningar indikerade att berg inte återfinns ner till ett djup av 12 meter. Dock 

saknas geotekniska undersökningar för att med säkerhet säkerställa 

bergförekomsten. 

Förprojekteringen konstaterar bland annat att sättningskänsliga jordar, så som 

exempelvis lera, inte har konstaterats inom utredningsområdet. Dock bör 

försiktighet iakttas vid spont- och schaktarbete. Djup till berg bör verifieras med 

jord-/bergsondering och stabilitetsproblem förväntas inte uppstå vid uppfyllnader 

eller schakter. Fullständiga geotekniska rekommendationer återfinns i rapporten 

från 2011. 
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Studerade alternativ 

Detta kapitel presenterar möjliga alternativ innehållandes åtgärder för att förbättra 

trafiksituationen i utredningsområdet. Samtliga alternativ som förekommer i 

tidigare utredningar rörande Askims Stationsväg är inkluderade och dessutom 

några ytterligare alternativ vilka tillkommit i denna utredning. I de fall alternativet 

förekommit i tidigare utredningar anges detta. 

Varianter av korsningsutformning är inte inkluderade, då detta skulle generera allt 

för många alternativ. Redovisade alternativ har inte utretts närmare i föreliggande 

studie, utan baseras på tidigare framtagna utredningar i de fall de förekommer där. 

Alternativ 0. Ingen åtgärd 

Nollalternativet. Ingen åtgärd utförs. 

Alternativ 1. Avstängning av Askims Stationsväg 

Avstängning av Askims Stationsväg sker enligt detaljplan där gatan idag ansluter 

till Gamla Särövägen. I övrigt ingen åtgärd. 

 

Figur 21. Principiell illustration av Alternativ 1. 

Alternativ 2. Breddning av Askims Stationsväg 

Befintlig sträckning av Askims Stationsväg breddas i syfte att öka trafiksäkerheten 

och framkomligheten. Alternativet förutsätter att en parallell gång- och cykelväg 

byggs längs gatan. 

 

Figur 22. Principiell illustration av Alternativ 2. 
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Alternativ 3. Avstängning Askims Stationsväg + nya ramper 
Kobbegårdsbron över Söderleden 

Avstängning av Askims Stationsväg för fordonstrafik sker mellan Askims 

Kyrkåsväg och Solliden. Nya ramper anläggs vid Söderleden. Syftet är att minska 

genomfartstrafiken längs Askims Stationsväg och istället hänvisa denna till 

Söderleden och Gamla Särövägen/Knapegårdsvägen. Alternativet var ett av 

förslagen vilka utreddes i arbetet med att ta fram ny detaljplan (1997). 

 

Figur 23. Principiell illustration av Alternativ 3. 

Alternativ 4. Befintlig sträckning av Askims Stationsväg 
behålls + ny anslutning till Knapegårdsvägen 

Askims Stationsvägs anslutning till Gamla Särövägen/Knapegårdsvägen byggs om 

i syfte att minska genomfartstrafiken längs Askims Stationsväg genom att göra det 

mer omständigt för trafiken att ta sig fram. Alternativet var ett av förslagen vilka 

utreddes i arbetet med att ta fram ny detaljplan (1997). 

 

Figur 24. Principiell illustration av Alternativ 4. 

  

Nya ramper vid 
Kobbegårdsbron 

Enbart GC 
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Alternativ 5. Ny anslutning till Knapegårdsvägen samt nya 
ramper vid Söderleden 

Det alternativ vilket Byggnadsnämnden förordade i arbetet med att ta fram ny 

detaljplan (1997) var en kombination av alternativ 3 och 4, där anslutning till 

Gamla Särövägen/Knapegårdsvägen byggs om samtidigt som ramper anläggs vid 

Söderleden. Dock sker här ingen avstängning av Askims Stationsväg.  

 

Figur 25. Principiell illustration av Alternativ 5. 

Alternativ 6. Ny sträckning enligt detaljplan. Gång- och 

cykelväg längs befintlig sträckning. 

Ersättningsväg för Askims Stationsväg byggs enligt gällande detaljplan. Gång- och 

cykelväg längs befintlig sträckning. Alternativet var ett av förslagen vilka utreddes 

i arbetet med att ta fram ny detaljplan (1997). Alternativet utreddes även i 

förprojekteringen av Askims Stationsväg från 2011. 

 

Figur 26. Principiell illustration av Alternativ 6. 
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Alternativ 7. Ny sträckning enligt detaljplan. Gång- och 
cykelväg längs ersättningsväg. 

Ersättningsväg för Askims Stationsväg byggs enligt gällande detaljplan. Gång- och 

cykelväg parallellt med ersättningsvägen. Ersättningsväg har maximal längslutning 

på 7 procent på grund av krav för gång- och cykelväg. Alternativet utreddes i 

förprojekteringen av Askims Stationsväg från 2011. 

 

Figur 27. Principiell illustration av Alternativ 7. 
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Analys 

Följande analys syftar till att jämföra redovisade alternativ utifrån ett antal olika 

aspekter vilka redovisas nedan.  

Trafiksituation 

Trafiksituationen till följd av de olika alternativa lösningarna har bedömts separat 

för gång- och cykeltrafik, kollektivtrafik samt biltrafik. För varje trafikslag har 

bedömningen tagit hänsyn till aspekterna trafiksäkerhet, framkomlighet och 

trygghet. Bedömningen som görs är en sammanvägning av dessa aspekter. 

Miljö 

Bedömningen av lösningarna ur ett samlat miljöperspektiv har gjorts utifrån 

barnperspektiv, boendemiljö, natur- och kulturmiljö samt stadsmiljöperspektiv. 

Barnperspektivet tar hänsyn till barn och ungas möjligheter att på egen hand 

vistas i trafikmiljön utifrån trafiksäkerhet och upplevelsemässig trygghet. 

Boendemiljön bedöms utifrån buller, luftkvalitet, vibrationer, trafikmängder med 

mera. Observera att den sammanvägda bedömningen bygger på ett antal 

kvalificerade antaganden då inga bullerberäkningar, luftkvalitetsmätningar med 

mera genomförts inom ramen för denna utredning.  

Bedömningen av påverkan på natur- och kulturmiljö är översiktlig och bygger på 

de förutsättningar som är kända i dagsläget. Fortsatt arbete kan kräva vidare 

utredningar vilka kan komma att visa på större påverkan än vad som är möjligt att 

bedöma i dagsläget. 

Bedömningen av den stadsmiljömässiga aspekten utgår från Göteborgs Stads 

Strategi för stadsrum för att skapa attraktiva stadsmiljöer. Attraktiva stadsmiljöer 

bygger på att gaturummet anpassas så att inget trafikslag stängs ute, att det ska 

finnas ytor för människor att röra sig och att det inte skapas barriärer.  

Genomförande 

Bedömningen för genomförandet av respektive alternativ bedömer möjligheten att 

bygga alternativet enligt gällande detaljplan, tid för genomförande samt ungefärlig 

kostnad. 

Huruvida respektive alternativ är byggbart med stöd av gällande detaljplan är i 

slutändan en bedömning vilken måste göras av Stadsbyggnadskontoret. I denna 

analys görs enbart bedömning gällande byggbarheten enligt gällande detaljplan. 

Angiven tid för genomförande anger den tid som respektive alternativ bedöms 

kräva från och med avslutet av denna studie fram till åtgärden är byggd. Då 

respektive alternativ inte utretts i denna studie ska angiven tid enbart ses som en 

grov uppskattning som syftar till att möjliggöra en jämförelse alternativen emellan. 

Även kostnaden för respektive alternativ har bedömts. Inte heller här har varje 

alternativ studerats i detalj, utan bedömningen utgår ifrån tidigare utredningar om 

sådana finns samt baseras på Rambölls erfarenheter från tidigare projekt. Kostnads-

bedömningen syftar således främst till att möjliggöra en jämförelse alternativen 

emellan. 
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Tabell 2. Analys av de olika alternativen. 

 Trafiksituation Miljö Genomförande 
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- - - 

1 
       

Ja 0-1 0-10 

2 
       

Nej 3-5 10-20 

3 
       

Nej 3-5 10-20 

4 
       

Nej 3-5 10-20 

5 
       

Nej 3-5 20-30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

6 
       

Ja 3-5 20-30 

7 
       

Nej >52 30-40 

 

Tabell 3. Sammanfattande beskrivning av de olika alternativen. 

Alternativ Åtgärd 

0 Ingen åtgärd 

1 Avstängning av Askims Stationsväg 

2 Breddning av Askims Stationsväg 

3 Avstängning Askims Stationsväg samt nya ramper vid Söderleden 

4 Bef. sträckning behålls samt ny anslutning till Knapegårdsvägen 

5 Ny anslutning till Knapegårdsvägen samt nya ramper vid Söderleden 

6 Ny sträckning enl. DP. GC-väg längs bef. gata (max 10 % lutning) 

7 Ny sträckning enl. DP. GC-väg längs ny gata (max 7 % lutning) 

 

Tabell 4. Definitioner av bedömningen. 

 Alternativet bidrar i hög grad till förbättring 

 Alternativet bidrar till förbättring 

 Alternativet innebär sammantaget ingen förbättring eller försämring 

 Alternativet innebär försämring 

 

I den ovanstående matrisen har en samlad bedömning av varje alternativs effekter 

gjorts. Nedan görs beskrivningar av de bedömningar som gjorts per aspekt för de 

olika alternativen. 

                                                      
1
 Avser enbart entreprenad, exklusive markinlösen och goteknik. 

2
 Kräver med största sannolikhet en ny detaljplan i område med stora kulturhistoriska 

värden. 
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Gång- och cykeltrafik 

Till följd av en avstängning av Askims Stationsväg enligt alternativ 1 och 3 

bedöms trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafiken längs gatan öka. Dock görs i 

övrigt inga förbättringsåtgärder för gång- och cykeltrafiken. En breddning av gatan 

enligt alternativ 2 bedöms förbättra trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafiken. 

I alternativ 6 flyttas biltrafiken till en ny ersättningsväg samtidigt som en separat 

gång- och cykelväg anläggs längs befintlig sträckning. Detta bedöms bidra i hög 

grad till förbättring. I alternativ 7 anläggs en separat gång- och cykelväg längs med 

ersättningsvägen. På grund av den djupa schakten på upp till 9,6 meter i detta 

alternativ skapas lätt en otrygghet längs sträckan varför förbättringen inte bedöms 

vara lika stor i detta alternativ jämfört med alternativ 6. 

Kollektivtrafik 

Alternativ 1 samt alternativ 3-5 bedöms försämra förutsättningarna för 

kollektivtrafiken. Avstängning av gatan omöjliggör trafikering av bussar och en 

ombyggnad av anslutningen till Knapegårdsvägen ger sämre framkomlighet och 

längre restid med buss. 

En breddning av befintlig gata enligt alternativ 2 bidrar i viss grad till förbättring, 

men problemet med fastighetsutfarter direkt mot gatan kvarstår. Alternativ 6 och 7 

möjliggör att busstrafiken återupptas längs ersättningsvägen och bedöms därför i 

hög grad bidra till förbättring för kollektivtrafiken. 

Biltrafik 

Alternativ 1 samt alternativ 3-5 bedöms försämra förutsättningarna för biltrafiken 

då alternativen innebär avstängning av gatan och ger längre resvägar för boende i 

området och för biltrafik med målpunkter i området. 

En breddning av befintlig gata enligt alternativ 2 bidrar i viss grad till förbättring, 

men problemet med fastighetsutfarter direkt mot gatan kvarstår. Alternativ 6 och 7 

ökar framkomligheten och trafiksäkerhet i och med ersättningsvägen varför dessa 

alternativ i hög grad bedöms bidra till förbättring. Dock bidrar alternativ 6 och 7 

högst troligen till att trafikmängderna längs gatan ökar, som en följd av förbättrad 

framkomlighet. 

Barnperspektiv 

Till följd av en avstängning av Askims Stationsväg enligt alternativ 1 och 3 

bedöms miljön för barn öka då genomfartstrafiken försvinner. En breddning av 

befintlig gata enligt alternativ 2 bidrar i viss grad till förbättring, men problemet 

med fastighetsutfarter direkt mot gatan kvarstår. En ombyggnad av anslutningen 

till Knapegårdsvägen ger troligtvis ökade trafikmängder i anslutning till 

Askimsskolan. 

Alternativ 6 och 7 bidrar till förbättring, men på grund av den djupa schakten på 

upp till 9,6 meter i alternativ 7 skapas lätt en otrygghet för barn längs sträckan 

varför förbättringen inte bedöms vara lika stor i detta alternativ jämfört med 

alternativ 6. 
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Boendemiljö 

Stora förbättringar i boendemiljön sker i både alternativen med avstängning av 

befintlig gatan samt i alternativen med ersättningsväg. I viss grad kan förbättring 

ske genom alternativ 5 om åtgärderna bidrar till en minskad genomfartstrafik. 

Natur- och kulturmiljö 

Byggandet av ersättningsväg enligt alternativ 6 och 7 gör stort intrång i värdefull 

kulturmiljö samt i naturmiljö varför dessa alternativ ger en negativ påverkan. 

Stadsmiljö 

Avstängning av Askims Stationsväg enligt alternativ 1 ger en minskad 

tillgänglighet till verksamheterna (bland annat restauranger) längs Askims 

backaväg. Avstängningen ger även längre resvägar för boende i området vilket kan 

påverka områdets attraktivitet negativt. 

Breddning av befintlig gata enligt alternativ 2 möjliggör för ökade trafikmängder 

längs befintlig gata vilket bidrar till en minskad attraktivitet för stadsmiljön. Nya 

ramper vid Söderleden enligt alternativ 3 och 5 bedöms även de bidra till en 

minskad attraktiv stadsmiljö då detta är mycket utrymmeskrävande. Detsamma 

gäller ombyggnad av anslutningen till Knapegårdsvägen enligt 4 och 5 då mycket 

utrymme även här krävs för vägområdet. 

Ersättningsväg enligt alternativ 6 och 7 kräver en mer eller mindre djup schakt 

längs en sträcka vilket inte kan betraktas som en attraktiv stadsmiljö. Dock bedöms 

området som helhet bli mer attraktivt till följd av åtgärderna, varför alternativen 

bedöms ge en viss förbättring. 

Kommentar 

Sammantaget bedöms alternativ 6 i störst utsträckning bidra till förbättringar 

gällande trafiksituationen och miljön i området. Åtgärderna bedöms kunna utföras 

med stöd av gällande detaljplan och möjliggör att gatan även i framtiden är en 

viktig länk på systemnivå som förbinder de västra delarna av Askim och Säröleden 

med Sisjöns handelsområde. Samtidigt förbättras boendemiljön och 

trafiksäkerheten längs befintlig gata då genomfartstrafiken försvinner och gång- 

och cykeltrafik istället kan prioriteras.  
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Förordat alternativ 

Förordat alternativ innebär att en ersättningsväg byggs enligt sträckning i gällande 

detaljplan samt att befintlig gata byggs om för att prioritera gång- och cykeltrafik. 

Detta kapitel syftar till att mer ingående redovisa detta förordade alternativ samt 

ingående åtgärder. Kapitlet är uppdelat i följande avsnitt: 

 Befintlig vägsträckning, västra delen 

 Befintlig vägsträckning, östra delen 

 Ny vägsträckning 

 Anslutning till befintlig gata i väster 

 Anslutning till Gamla Särövägen/Knapegårdsvägen och Askimsskolan 

 Övriga åtgärder 

 Kostnadsbedömning 

 Möjlig tidplan för projektet 

 Berörda fastigheter 

Förslaget i sin helhet presenteras dels i en plan, med och utan tillhörande 

beskrivning, och dels genom ett antal olika 3D-visualiseringar från olika vinklar. 

Dessa återfinns i bilaga 2-6. 

Genomförbarheten av förslaget har studerats översiktligt i plan och profil samt i 

relation till befintliga förhållanden i utredningsområdet. Dock behöver en 

genomförbarhetsstudie av förordat alternativ närmare utreda byggbarhet och 

utformning. Detta diskuteras vidare i kapitlet ”Fortsatt arbete”. 

 

Figur 28. Plan över förordat alternativ. Större bild återfinns i Bilaga 2. 
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Befintlig sträckning, västra delen 

Gång- och cykelväg 

En separerad gång- och cykelbana anläggs från anslutningen till väg 158 och 

vidare österut längs Askims Stationsvägs södra sida. Föreslagen utformning 

förutsätter att inget intrång görs i intilliggande villatomter längs sträckan. Befintlig 

gräsremsa mellan gångbanan och tomterna kan tas i anspråk för gång- och 

cykelbanan. Då en viss höjdskillnad finns mellan gatan och tomterna (cirka en 

meter) kan en stödkonstruktion krävas. Ett alternativ till redovisad utformning är 

att man i större grad nyttjar befintlig vägbana, vilken i västra delen är upp till 9 

meter bred, för att öka avståndet till villatomterna. 

 

Figur 29. Vy från väst. Större bild återfinns i Bilaga 3. 

Busshållplats 

Förordat alternativ möjliggör att busstrafikeringen längs Askims Stationsväg kan 

återupptas då bussarna inte längre behöver trafikera den problematiska östra delen 

av befintlig gata. 

I Figur 30 illustreras befintliga hållplatslägen vilka användes fram till att 

busstrafiken längs sträckan upphörde i december 2015. Hållplatsen Askims torg 

behöver till följd av ny vägsträckning omlokaliseras längre västerut, där föreslaget 

nytt läge visas. Detta då ett mer östlig läge omöjliggörs av för stora lutningar till 

följd av gatans nya profil. Till följd av detta bedöms hållplatsläget strax öster om 

gatans anslutning till Säröleden vara överflödigt och utgå. 

Avståndet mellan hållplatsen Askims torg och hållplatsen Backa, vilken ligger i 

anslutning till Askimsskolan, är idag cirka 600 meter. Detta avstånd blir ungefär 

detsamma som idag i och med hållplatsflytten och den mer gena sträckningen av 

Askims Stationsväg. 

Det nya hållplatsläget föreslås utformas som en dubbel stopphållplats 

(timglashållplats). Denna hållplatstyp ger god trafiksäkerhet för gång- och 

cykeltrafikanter och en hastighetsdämpande effekt för passerande fordon. 
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Hållplatstypen kräver även relativt lite utrymme i bredd, vilket är en förutsättning 

för att inte göra intrång i intilliggande bostadsfastigheter. 

 

Figur 30. Föreslagen lokalisering av busshållplatser efter utbyggnad av ersättningsvägen 

för Askims Stationsväg. 

Hållplatstypen är inte lämplig längs gator med stora trafikflöden, då hållplatsen i 

detta fall riskerar att bli en flaskhals. I 2004 års utgåva av Trafikverkets föreskrifter 

Vägar och gators utformning (VGU) finns riktlinjer för hållplatstyper i relation till 

dimensionerande timtrafik, se Figur 31. Baserat på antalet bussar som trafikerade 

sträckan per timma innan busstrafiken drogs in (8 turer) samt uppmätt 

maxtimmestimtrafik från 2013 (530 fordon per timme) är timglashållplats möjligt 

enligt denna tabell. Dessa förutsättningar är markerade med i rött kryss. 

 

Figur 31. Gränslinjer enligt Trafikverkets VGU (2004) för hållplatstyp på dubbelriktad 2-

fältig gata, belastningsgrad 0,6 (god standard), medelstopptid 30 sekunder. Värden för 

Askims Stationsväg från 2013 är markerat med rött kryss. 

Ny hållplats 

Hållplatser vilka föreslås utgå 
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Figur 32. Föreslagen utformning av busshållplats. 

Befintlig sträckning, östra delen 

Då genomfartstrafiken förläggs längs ersättningsvägen kan befintlig gata byggas 

om och ge prioritet till gång- och cykeltrafik. I praktiken görs detta genom att ge 

mer utrymme åt gång- och cykeltrafik och mindre utrymme åt biltrafik. 

Sträckan mellan Solliden i väst och anslutningen till Gamla Särövägen i öst 

föreslås utformas som en variant på 2-minus-1-väg, ibland även kallad bymiljöväg. 

Standardutförandet av denna visas i Figur 33, där cykelbanor finns på ömse sidor 

körbanan och där fordon vid möte får nyttja delar av cykelbanan, men på cyklarnas 

villkor. Vägutformningen ger mycket utrymme till cyklister samtidigt som 

hastigheterna för bilarna minskar. 

 

Figur 33. Standardutförandet av en 2-1-väg (bymiljöväg). Foto: Trafikverket. 
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I föreslagen utformning är gång- och cykelbanan förlagd längs gatans södra del. 

Kantstenen mellan körbanan och cykelbanan är avfasad för att möjliggöra att bilar 

kan nyttja delar av cykelbanan vid möte med annat fordon. Det blir tydligt för 

bilister att de har ett begränsat utrymme och att gång- och cykeltrafik är prioriterad. 

I tillägg till detta byggs farthinder längs sträckan för att sänka hastigheten. Dessa 

åtgärder, i kombination med byggandet av ersättningsvägen, gör att risken för att 

genomfartstrafik ska trafikera sträckan bedöms vara mycket liten. Det förordas 

därför att anslutningen mot Gamla Särövägen behålls, vilket frångår gällande 

detaljplan. Detta diskuteras mer i kapitlet ”Diskussion”. 

Sträckan mellan den nya anslutningen med ersättningsvägen och Solliden medger 

en relativt bred sektion på 6,5 meter körbana samt gång- och cykelväg som är 4 

meter bred, totalt 10,5 meter. Längs denna del av gatan är även trafikmängderna 

större än Askims Stationsvägs östra del, då många använder Solliden för att ta sig 

mot Askims torg och förskolan vid Stomvägen. Följaktligen finns ett behov av en 

bredare sektion i denna del. 

Som nämnts varierar lutningen längs sträckan mellan 6,7 och 8,7 procent. Gränsen 

för låg standard på cykelväg är 8 procent vilket gör att vissa delar av sträckan inte 

ens når upp till låg standard. Dock förbättras trafiksäkerheten och tryggheten för 

gång- och cykeltrafikanter väsentligt varför åtgärderna sammantaget bidrar till en 

stor förbättring jämfört med idag. 

 

Figur 34. Vy mot söder längs befintlig gata med ny utformning. Större bild återfinns i 

Bilaga 5. 

Ny vägsträckning 

Ersättningsvägen för Askims Stationsväg föreslås byggas ut enligt sträckningen i 

gällande detaljplan och dimensioneras för 40 km/h. Som nämndes i kapitlet 

”Förutsättningar” så är gatuområdet för ersättningsvägen väldigt begränsat i 

detaljplanen, då bredden mellan gränslinjerna för gatan är cirka 9 meter. Då 

ersättningsvägen går genom ett område med höjdskillnader på knappt 20 meter kan 

gatan inte följa befintlig terräng, utan behöver ligga på en lägre nivå för att klara 

krav på lutningar. 



ASKIMS STATIONSVÄG – TRAFIKUTREDNING  

 35  

Profil 

För att hantera de stora höjdskillnaderna i utredningsområdet och längs 

ersättningsvägens sträckning krävs att vägen förläggs i en brant lutning för att 

minimera behovet av schakt och stödkonstruktion. 

Figur 35 redovisar befintlig marknivå längs sträckan samt föreslagen profil för 

ersättningsvägen. För att minimera behovet av schakt och stödkonstruktion längs 

sträckan har vägen längs en stor del av sträckan 10 procents lutning, vilket innebär 

låg standard för lastbil i lokalnätet. Samma lutning användes i förprojekteringen 

från 2011 och har även i denna utredning beaktats som maximal acceptabel lutning. 

Vägprofilen avviker från befintlig markhöjd öster om anslutningen till Askims 

Kyrkåsväg och stiger sedan i 3,5 procents lutning. Detta är maximal lutning vilket 

accepteras i korsningar och gäller på en sträcka av 50 meter. 

Längs sträckan avviker vägprofilen från befintlig mark som mest drygt 5 meter. 

 

Figur 35. Föreslagen profil för planerad ersättningsväg. Varje ruta motsvarar 100 meter i 

längsled och 5 meter i höjdled, varför lutningarna ser brantare ut än vad de egentligen är. 

Stödkonstruktion 

För att minimera vägområdets utbredning i sidled förutsätts det att en 

stödkonstruktion anläggs på ömse sidor om vägbanan för att ta upp erforderlig höjd 

till befintlig mark. Om enbart slänter skulle anläggas skulle dessa ta upp stora delar 

av anslutande parkmark samt göra intrång på intilliggande villatomter. 

Konstruktionstyp för denna stödkonstruktion har inte utretts närmare i denna 

utredning, utan förslaget har baserats på ett förslag på konstruktion som ingick i 

förprojekteringen av sträckan från 2011. Konstruktionstypen är där benämnd 

”Alternativ 2D” och innebär att spont slås eller borras ner till berg för att ta upp 

lasten från jordmassorna. En mur i lutning 10:1 vilken bakåtförankras ansluter mot 

befintlig mark. Konstruktionsprincipen visas i Figur 36. 
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Figur 36. Konstruktionsprincip för stödkonstruktion hämtad från förprojekteringen från 

2011. 

Föreslagen typsektion 

Vägbanans bredd är 6,5 meter bred med kantstöd på ömse sidor, där 6,5 meter är 

minsta mått för gator med busstrafik. Krav på minsta fritt utrymme mot 

stödkonstruktionen uppfylls enligt kraven i Trafikverkets föreskrifter VGU. Mellan 

stödkonstruktionens överkant och anslutningen till befintlig marknivå (varierande 

bredd, cirka 2 meter) anläggs buskar samt räcke. 

Gatan avvattnas med ett dagvattensystem med dagvattenbrunnar på båda sidor av 

gatan. En terrassdränering följer gatan på båda sidor och ansluts till 

dagvattenbrunnar. I en del av gatan läggs en uppsamlande dagvattenledning som 

eventuellt kan samordnas med övriga ledningar och media. Brunnar placeras med 

ett avstånd på cirka 30 meter. 

 

Figur 37. Principiell typsektion för ersättningsvägen. 3 meter hög stödkonstruktion. 
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Figur 38. Principiell typsektion för ersättningsvägen där stödkonstruktionen är som högst 

(ca 5,5 m). 

 

Figur 39. Vy mot söder längs ny gata. Större bild återfinns i Bilaga 6. 

Anslutning till befintlig gata i väster 

Befintlig gata ansluter till ersättningsvägen enligt detaljplan. Korsningen regleras 

med väjning från befintlig gata. Ett upphöjt övergångställe anläggs i anslutning till 

korsningen i syfte att reducera hastigheten för genomgående fordon samt öka 

trafiksäkerheten för passerande fotgängare. Sikten i korsningen bedöms vara god 

baserad på riktlinjerna i Teknisk handbok. 



ASKIMS STATIONSVÄG – TRAFIKUTREDNING  

 38  

Då ersättningsvägen i detta läge ligger cirka två meter över befintlig marknivå 

behöver anslutningen av befintlig gata anpassas i höjd över en sträcka på drygt 50 

meter. Gånganslutningen mot Kyrkliden samt gång- och cykelvägen på södra sidan 

behöver således även anpassas till höjderna i korsningen. För att kunna ansluta från 

gång- och cykelvägen på södra sidan krävs det att en trappa anläggs, då 

höjdskillnaden mellan planerad gång- och cykelväg och gatan är cirka 1 meter. 

Tillgänglighetsanpassad gånganslutning anläggs söder om gatan. 

 

Figur 40. Vy över den västra anslutningen mellan befintlig och ny gata. 

Anslutning till Gamla Särövägen/ 

Knapegårdsvägen och Askimsskolan 

I utredningsområdets östra del föreslås en utformning enligt Figur 41 nedan. 

Föreslagen utformning med cirkulationsplats är till stor del baserat på 

förprojekteringen från 2011. En ny angöringsplats skapas i anslutning till 

Askimsskolan, då den nuvarande utgår till följd av ersättningsvägens dragning. 

Även återvinningsstationen flyttas till detta läge enligt planer i förprojekteringen. 

Nya lägen skapas för cykelparkeringar då ytan för befintlig cykelparkering krävs 

för ny gata. 

Ersättningsvägen föreslås i linje med förprojekteringen att ansluta Gamla 

Särövägen/Knapegårdsvägen i en cirkulationsplats. Dock förordas att Askims 

backaväg, vilken bland annat leder till ett antal bostadsfastigheter och restauranger, 

ansluts till ersättningsvägen istället för till Gamla Särövägen enligt 

förprojekteringen. På detta sätt kan angöringsfickan behållas längs Gamla 

Särövägen samt att den mycket snäva infarten enligt förprojekteringen (se Figur 5) 

undviks. 

Föreslagen utformning frångår gällande detaljplan vilket diskuteras mer i kapitel 

”Diskussion”. 
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Figur 41. Vy från öst över anslutningen till Gamla Särövägen/ Knapegårdsvägen och 

Askimsskolan. Större bild återfinns i Bilaga 4. 

Övriga åtgärder 

Till följd av utbyggnaden av gång- och cykelväg längs Askims Stationsvägs 

befintliga sträcka förbättras skolvägarna i området. Dock är det många elever som 

använder Kyrkliden och dess trappor för att ta sig till och från Askimsskolan. Som 

nämnts är trapporna branta och gångvägen har generellt ett eftersatt underhåll. Det 

förordas att nya trappor inklusive vilplan anläggs samt att gångvägen underhålls 

även vintertid. Röjning bör göras av vegetationen då vägen idag kan upplevas 

otrygg. Ny tätare belysning är även det en åtgärd som höjer tryggheten längs 

vägen. 

Till följd av anläggandet av ersättningsvägen skapas en barriär genom 

lövskogsområdet som idag genomkorsas av flera upptrampade stigar. Stigarna har 

också vidare koppling till skogsområdet, bostadsbebyggelsen och Askims ridhus på 

norra sidan om kyrkogården. En möjlig åtgärd för att minimera barriäreffekten är 

att anlägga en gångbro för att på så sätt bibehålla rekreationsmöjligheterna i 

skogsområdet och tillgängligheten tvärs vägen. 

Kostnadsbedömning 

En översiktlig kostnadsbedömning har gjort för förordat alternativs ingående delar. 

Kostnaden bedöms uppgå till cirka 50-75 miljoner kronor. Stora osäkerhet för 

kostnaden finns dock, framförallt gällande omfattningen av erforderliga 

geotekniska förstärkningsåtgärder. För kostnader gällande exempelvis 

trafikomläggningar, tillfälliga konstruktioner, skyddsåtgärder, övriga 

entreprenadkostnader med mera har ett tillägg på 25 procent gjorts. I detta tillägg 

finns även utrymme för en viss mängd oförutsedda kostnader. 

Kostnadsbedömningen i sin helhet återfinns i Bilaga 7. 
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Möjlig tidplan för projektet 

Det finns ett flertal osäkerhetsfaktorer gällande det fortsatta arbetet och därmed 

även tidplanen. Det behöver beslutas huruvida föreslaget alternativ kan byggas 

med stöd av gällande detaljplan eller om en ny detaljplan behöver tas fram. 

Troligtvis krävs i så fall detta endast för området i öster, inkluderande 

cirkulationsplatsen, angöringen till skolan och Askims Stationsvägs anslutning till 

Gamla Särövägen. 

Osäkerheter finns även gällande byggbarheten av förslaget där de geotekniska 

förutsättningarna i området behöver studeras särskilt. 

Nedan visas en möjlig tidplan för projektet vilken förutsätter att ny detaljplan krävs 

för områdets östra delar. 

 

Figur 42. Möjlig tidplan för projektet. 

Berörda fastigheter 

Bostadsfastigheten Askim 2:78 i utredningsområdets centrala del behöver lösas in 

till följd av utbyggnad enligt förordat alternativ. 

Bostadsfastigheten Askim 97:3 i utredningsområdets östra del behöver delvis lösas 

in till följd av utbyggnad enligt förordat alternativ. Dock berörs inte bostaden inom 

fastigheten. 

 

Figur 43. Fastigheter vilka berörs av utbyggnad enligt förordat alternativ är markerade. 

Röda ytor avser kommunägd mark. 

Beslut av Trafiknämnden

Genomförbarhetsstudie av förslag

Utredning och förstudie kulturmiljö

Marklov + ev. ny detaljplan i öst

Projektering

Inlösen fastigheter

Entreprenad

Trafiköppning

20192017 2018 2020

Askim 97:3 

Askim 2:78 
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Diskussion 

Valet av förordat alternativ är kopplat till målsättningen om att Askims Stationsväg 

även fortsättningsvis ska vara en viktig länk i trafiksystemet i stort. I det fall 

målsättningen var att enbart förbättra trafiksäkerheten och boendemiljön i området 

hade en avstängning av gatan varit det bästa alternativet. Dock skulle detta ge 

oönskade trafikökningar i andra delar av vägnätet och längre resvägar för många, 

både i området kring Askims Stationsväg och för Askim och Sisjöområdet i stort. I 

tillägg till detta är målet att återuppta busstrafikeringen längs sträckan, vilket inte 

är möjligt genom en avstängning av gatan enligt gällande detaljplan. 

Gatuområdet för ersättningsvägen är väldigt begränsat i detaljplanen, då bredden 

mellan gränslinjerna för gatan är cirka 9 meter. Stadsbyggnadskontoret har 

meddelat att vägslänter ska hålla sig inom gatuområdet, men om slänterna inte 

direkt hindrar parkanvändningen och inte är för stora så kan intilliggande parkmark 

nyttjas i viss utsträckning. I förordat alternativ nyttjas parkmarken i viss 

utsträckning för slänter och det är upp till Stadsbyggnadskontoret att göra en 

bedömning om detta görs i en godtagbar utsträckning eller inte. 

Även för områdets östra delar behöver en bedömning göras gällande vad som kan 

byggas enligt gällande detaljplan. Troligen krävs en ny detaljplan för området i 

anslutning till Askimsskolan samt där Askims Stationsväg ansluter till Gamla 

Särövägen, i det fallet denna anslutning fortsatt ska finnas. Dessa åtgärder skulle 

kunna inkluderas i samma detaljplan. Inga betydande natur- och kulturvärden finns 

i detta område, vilket är en fördel ur en tidsaspekt. Dock krävs att samråd hålls. 

Enligt Länsstyrelsens beslut från 1993 är Göteborgs kommun skyldig att 

genomföra avstängningen av Askims Stationsväg och bygga den nya vägen enligt 

gällande detaljplan. Utifrån dagens förutsättningar och förordad utformning bör 

dock behovet av avstängningen kunna diskuteras på nytt. 

I det fall man skulle bygga och vara helt styrd av gällande detaljplan skulle detta 

innebära en betydligt sämre lösning ur flera aspekter. Dels skulle den branta 

stödkonstruktionen längs ersättningsvägen behöva löpa längs mer eller mindre hela 

sträckningen för att minimera utbredningen sidledes. Dessutom skulle 

konstruktionen behöva vara högre vilket ytterligare skulle förstärka känslan av 

otrygghet. Angöring till Askimsskolan skulle omöjliggöras och korsningen med 

Gamla Särövägen/Knapegårdsvägen skulle behöva utformas som en 

trevägskorsning, vilket ger kapacitetsbegränsningar så väl som sämre trafiksäkerhet 

jämfört med en cirkulationsplats. I tillägg till detta skulle Askims Stationsväg 

stängas av mot Gamla Särövägen vilket dels är negativt för de verksamheter som 

ligger längs Gamla Särövägen och dels för boende i området som skulle få längre 

resvägar.  
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Fortsatt arbete 

Detta kapitel redovisar det fortsatta arbetet vilket krävs i det fall beslut tas att gå 

vidare med förordat alternativ. 

Detaljplan 

Förordat alternativ kräver vissa avsteg från gällande detaljplan och en bedömning 

krävs från stadsbyggnadskontoret huruvida förslaget kan byggas med stöd av 

gällande detaljplan eller om kompletteringar krävs. 

Kulturmiljö 

Enligt information i Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister är gravfältet 

endast delvis undersökt. Ytterligare arkeologiska utredningar kommer att behöva 

utföras. En arkeologisk utredning genomförs för att ta reda på om det finns idag 

okända fornlämningar som berörs.  En förundersökning behöver utföras för att 

avgränsa de kända fornlämningarnas exakta gräns i förhållande till föreslagen 

utbyggnad av ersättningsväg.  

Marklov 

Ansökan om marklov krävs då förordat alternativ för ersättningsvägen frångår den 

i detaljplanen angivna gällande gathöjden mer än ± 0,5 meter. 

Genomförbarhetsstudie 

En genomförbarhetsstudie behöver närmare utreda föreslaget alternativs 

byggbarhet, val och dimensionering av stödkonstruktioner, kostnader med mera. 

Kompletterande studier bör även göras gällande bland annat geoteknik och buller. 

Trafikanalys 

Trafiksimuleringar kan göras för framtida scenarier med olika 

utbyggnadsalternativ. På detta sätt kan effekterna av olika trafiklösningar 

utvärderas. 
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