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INLEDNING 

Bakgrund 
Denna rapport utgör ett underlag för beslut om ersättningsväg för Askims 
Stationsväg som under många år varit förknippad med trafiksäkerhets- och 
framkomlighetsproblem.  

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. Trafik-
situationen längs gatan har länge varit problematisk då stora trafikmängder i 
kombination med bristfällig utformning och direktutfarter mot gatan gör att den är 
både överbelastad och har bristande trafiksäkerhet. Sedan december 2015 finns det 
inte längre någon kollektivtrafik på gatan då bussoperatören dragit in trafikeringen 
på grund av otillräcklig trafiksäkerhet längs gatan, och en för dålig arbetsmiljö för 
förarna.  

Figur 1. Översiktskarta, där Askims Stationsväg är belägen inom markerat område. 

Det finns en gällande detaljplan för området från 1974 (då kallad stadsplan) som 
möjliggör en ersättningsväg norr om befintlig sträckning av Askims Stationsväg. 
På grund av ett flertal olika anledningar har vägen inte byggts enligt den gällande 
detaljplanen, vilket gör att problemen längs Askims Stationsväg kvarstår. Åtgärder 
så som fartgupp och genomfartsförbud nattetid har genomförts men grund-
problemet med bristande trafiksäkerhet, dålig framkomlighet och störningar för de 
boende kvarstår. 
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Askims Stationsväg fyller en viktig strategisk funktion som länk på systemnivå, då 
gatan förbinder de västra delarna av Askim via Säröleden, med Sisjöns handels-
område. Det finns planer på att bygga ut Sisjöns handelsområde ytterligare. Risken 
finns då att dagens bristfälliga trafikmiljö längs Askims Stationsväg förvärras 
ytterligare med fler besökare.  

 

Figur 2. Utdrag ur gällande detaljplan. Befintlig och planerad sträckning av Askims 

Stationsväg. 

Askims Stationsväg har sin nuvarande sträckning genom bostadsområden där 
många gångtrafikanter och cyklister, inte minst barn och ungdomar, rör sig längs 
och tvärs gatan i en bristfällig och osäker trafikmiljö. Gatan fyller ett syfte både 
som en viktig länk på systemnivå och som lokalgata, där faktorer som trafik-
säkerhet och trygghet är viktiga aspekter.  

Efter några avvaktande år aktualiserades frågan om en lösning för Askims 
Stationsväg på nytt under 2014. Det ledde till att trafikkontoret under 2016 tog 
fram ytterligare en trafikutredning. Den trafikutredningen sammanställde 
historiken i ärendet men kom också fram till att de åtgärdsalternativ som föreslagits 
och utretts genom åren bör analyseras utifrån dagens planeringsideal och gällande 
förutsättningar.  

Som ett nästa steg genomfördes en trafikutredning, Trafikutredning Askims 
Stationsväg 2016-12-13, som analyserade de tidigare föreslagna åtgärderna. 
Trafikutredningen förordar att en ersättningsväg byggs enligt gällande detaljplan 
och att befintlig gata byggs om för att prioritera gång- och cykeltrafik.  

Syfte 
Syftet med detta dokument är att det ska utgöra ett underlag inför beslut om 
ersättningsväg för Askims Stationsväg.  Detta sammanfattande beslutsunderlag ska 
även på ett tydligt sätt redovisa det utredningsarbete och de slutsatser samt 
konsekvenser som framkommit i tidigare utredningsarbete.  

Beslutsunderlaget lyfter fram konsekvenser inom respektive område som är särskilt 
viktiga att beakta, och som kan peka på behov av ytterligare och mer detaljerad 
utredning i det fortsatta planerings- och projekteringsarbetet.  
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TIDIGARE UTREDNINGAR 

Utredningar genomförda fram till 2016 

Sedan detaljplanen antogs 1974 har ett flertal utredningar gjorts vilka direkt eller 
indirekt berört Askims Stationsväg. Ett urval av utredningarna redovisas mycket 
kort nedan. För mer utförlig beskrivning hänvisas till bilaga 2 i Trafikutredning 
Askims Stationsväg, daterad 2016-12-13. 

 

Figur 3. Ett av de alternativ som utreddes i samband med ny detaljplan för Askims 

Stationsväg. 

År 2009 beslutade byggnadsnämnden att detaljplanen från 1974 var gällande efter 
att stadsbyggnadskontoret gjort bedömningen att det var möjligt att bygga om 
Askims Stationsväg med stöd av planen.  

År 2011 genomfördes en studie, Förprojektering Askims Stationsväg, som 
studerade genomförbarheten för en ersättningsväg för Askims Stationsväg. Studien 
redovisar geotekniska förutsättningar och möjliga konstruktionsmetoder för en 
ersättningsväg. 

I en fördjupad översiktsplan för Fässbergsdalen från år 2012, vilken visar strategier 
och huvudstruktur för markanvändning och infrastruktur, pekas ombyggnad av 
Askims Stationsväg i ny sträckning ut som en möjlig åtgärd på fem till sju års sikt. 
Även en planskild korsning mellan Askims Stationsväg och Säröleden (väg 158) 
anges som en möjlig åtgärd på medellång sikt (10 - 12 år). 

År 2016 gjordes en sammanställning av de utredningar och arbeten som 
genomförts mellan åren 1974 - 2016 i en rapport, Trafikutredning Askims 
Stationsväg 2016 (Tyréns). Sammanställningen redovisar historik avseende beslut 
som tagits, allmänhetens synpunkter och utredningar som gjorts. Rekommen-
dationen i rapporten är att gå vidare med en analys av samtliga åtgärder som 
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föreslagits genom åren för en lösning av trafiksituationen, men att detta behöver 
analyseras utifrån dagens förutsättningar och planeringsideal. 

 

Figur 4. Bild hämtad från förprojektering av ersättningsväg för Askims Stationsväg, 

alternativ 1 (från 2011). 

I enlighet med rekommendationen i trafikutredning Askims Stationsväg 2016 
(Tyréns) gav trafikkontoret hösten 2016 i uppdrag åt Ramböll att sammanställa 
tidigare framtagna förslag på lösningar och analysera dessa utifrån aspekter som 
trafiksituation, miljö och genomförande men i en kontext av dagens 
förutsättningar.  

I nästa kapitel, Sammanfattning av trafikutredning Askims Stationsväg 2016-12-13, 
redovisas en kort sammanställning över innehållet i trafikutredningens nuläges-
beskrivning. Därefter följer en kort redovisning av studerade alternativ, byggnads-
tekniska förutsättningar, en redovisning av föreslagen vägåtgärd, konsekvenser av 
förslaget, förslag till fortsatt hantering och förslag till beslut. 
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SAMMANFATTNING AV 
TRAFIKUTREDNING ASKIMS 
STATIONSVÄG 2016-12-13 

Trafikutredning Askims Stationsväg 2016-12-13 

Nedan följer en sammanställning av innehållet i Trafikutredning Askims 
Stationsväg 2016-12-13. 

Utifrån genomförd analys förordar utredningen att en ersättningsväg byggs enligt 
gällande detaljplan och att befintlig gata byggs om för att prioritera gång- och 
cykeltrafik. Det förordade alternativet kräver vissa avsteg från gällande detaljplan 
vilket innebär att stadsbyggnadskontoret behöver göra en bedömning av 
möjligheten att bygga en ny väg enligt förslaget med stöd av gällande detaljplan, 
eller om det krävs kompletteringar av detaljplanen. Rapporten pekar även på att det 
behöver genomföras en arkeologisk utredning för att fastslå utbredningen av 
identifierade fornlämningar i området.  

Sammantaget bedöms förordat alternativ förbättra trafiksituationen för både gång- 
och cykeltrafik, kollektivtrafik och biltrafik. Boendemiljön förbättras samtidigt 
som trafiksäkerheten och tryggheten ökar, inte minst för barn och unga i området. 
Askims Stationsväg kan även fortsättningsvis fylla en viktig strategisk funktion för 
biltrafiken på systemnivå.  

Områdesbeskrivning 
Askims Stationsväg som är en lokalgata ligger i den nordöstra delen av Askim 
utgör också en viktig länk mellan Säröleden (väg 158) och Sisjöns handelsområde, 
via Gamla Särövägen/Knapegårdsvägen. Askims Stationsväg är kantad av villa-
bebyggelse och har en relativt stor höjdskillnad mellan de västra och östra 
anslutningarna till övriga vägnätet. I den västra delen, i anslutning till Säröleden, är 
området flackt och här finns också några verksamheter. Via Askims Stationsväg 
nås också Askims torg. I direkt anslutning till gatan finns många fastighetsutfarter 
och parkeringsytor. I korsningen där Askims Stationsväg ansluter till Gamla 
Särövägen ansluter också Ögärdesvägen från söder.  

I den västra delen finns trottoar på båda sidor av gatan medan det i den östra delen, 
som är betydligt brantare, endast finns trottoarer på gatans södra sida. Trottoarerna 
är smala och dåligt underhållna och strax öster om korsningen med Askims 
Kyrkåsväg finns den enda ordnade passagen för gång- och cykeltrafikanter.  
Cykelbana saknas längs hela sträckningen och cyklister är hänvisade att cykla i 
blandtrafik längs vägbanan. 

Kyrkliden är en gångväg mellan den flackare delen av Askims Stationsväg och 
Askims Backaväg, vid Mikaelskyrkans kyrkogård. Gångvägen har kraftig stigning 
och utgörs till stor del av mycket branta trappor med smala trappsteg. I den övre 
delen av Kyrkliden finns en koppling till Carl Gunérs väg mot norr och på södra 
sidan ligger ett mindre naturområde med lövskog. Terrängen i naturområdet är 
flack mot norr och öster men mot söder och väster sluttar den brant ner mot 
villabebyggelsen.  
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Målpunkter i området  

I anslutning till aktuellt utredningsområde finns många målpunkter, inte minst 
viktiga för barn och ungdomar. Exempel på sådana målpunkter är Kobbegårdens 
idrottsplats och Askims ridhus. Andra målpunkter i området är bibliotek, Askims-
badet och Sisjön, där det finns både motionsspår, strövområden och badplats.  

På Askims torg finns flera målpunkter för service som vårdcentral, barnavårds-
central och tandläkare samt restauranger. Längs Askims Stationsväg finns en 
fiskvagn, hunddagis, brödbutik samt ett flertal så kallade ”hämtmat-ställen”. 

En stor och viktig målpunkt i anslutning till utredningsområdet är Sisjöns 
handelsområde som har ett stort handelsutbud. Norr om Söderleden ligger också 
Högsbo industriområde med bland annat Köpcentrum 421. Både handels- och 
industriområdena har stora lättillgängliga markparkeringar som lockar många 
besökare med bil. Både Sisjöns handelsområde och Högsbo handels- och industri-
område är också stora arbetsplatser med upp emot 30 000 arbetstillfällen. 

Figur 5. Målpunkter i området. 

Skolor och förskolor 

Skolorna i området är viktiga målpunkter. I direkt anslutning till utredningsområdet 
ligger Askimsskolan, vars gymnastiksal också används för fritidsaktiviteter under 
kvällstid. På lite längre avstånd ligger Hovåsskolan där också finns sporthall, 
simhall, skateramper och fotbollsplan. Även Sisjöskolan ligger i anslutning till 
utredningsområdet. De tre skolorna samarbetar kring förläggning av vissa lektioner 
till en skola, till exempel språk- och hemkunskapsundervisning, som gör att 
eleverna behöver förflytta sig mellan skolorna under dagtid. Eleverna både går, 
cyklar och nyttjar kollektivtrafiken för dessa förflyttningar. Det finns också flera 
förskolor i anslutning till utredningsområdet. 
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Kollektivtrafik 

På grund av den rådande trafiksituationen längs Askims Stationsväg beslutade 
bussoperatören i december 2015 att upphöra med linjetrafikering längs vägen. 
Gatan ansågs inte vara tillräckligt trafiksäker vilket också ledde till att bussförarnas 
arbetsmiljö blev bristfällig. Busshållplatserna längs Askims Stationsväg trafikeras 
inte längre och de berörda busslinjerna (linje 84 och 182) har fått nya sträckningar. 
Det innebär längre avstånd för de boende i området till trafikerade hållplatser.  

Kulturmiljö  

Det område som är föreslaget för utbyggnad av ersättningsvägen tangerar en 
kulturmiljö som är rik på värdefulla fornlämningar. Norr om föreslagen sträckning 
finns ett gravfält och ett stort antal förhistoriska gravar och även andra lämningar 
med koppling till begravningsplatsen och kyrkan.  

I området kan det finnas ytterligare fornlämningar som inte är identifierade ännu 
och Länsstyrelsen har därför angivit att det kommer att krävas en arkeologisk 
utredning för att klarlägga om det finns fler fornlämningar som berörs. Flera av de 
kända fornlämningarna är inte heller undersökta. I det fortsatta arbetet med 
vägutbyggnaden krävs därför en arkeologisk förundersökning som kan fastställa 
fornlämningarnas exakta gränser i förhållande till föreslagen väg. Enligt 
Länsstyrelsen är därför det lämpligaste att utföra en kombinerad arkeologisk 
utredning och avgränsande förundersökning, av i första hand gravfältet, för att få 
ett tillräckligt planeringsunderlag som kan utgöra beslutsunderlag inför en 
prövning om tillstånd enligt kulturmiljölagens bestämmelser om skydd för 
fornlämning. 

Naturmiljö 

Söder om Kyrkliden i den östra delen av området som är föreslagen för ny väg 
finns ett litet naturområde med lövskog. Naturområdet har inga utpekade eller 
särskilt skyddade naturvärden men är genomkorsat av stigar som också ansluter till 
befintligt gång- och cykelnät längs och norr om Kyrkliden. Stigarna tyder på att 
området används för promenader/hundpromenader och ansluter också till ett nät av 
stigar i skogsområdet som ligger nordväst om kyrkogården. Tillsammans med 
befintligt gångnät bildar de en kontinuitet i stig- och gångnätet.  

En ny väg innebär ingen konflikt med naturområdet, däremot inkluderar förslaget 
en gångbro över vägen för att säkerställa tillgängligheten till naturområdet och till 
kontinuiteten i stig- och gångnätet. 

Trafikmängder  
Uppmätta trafikmängder längs Askims Stationsväg redovisas i tabellen nedan. 
Trafikmängderna är årsmedelvardagsdygnstrafik (ÅVMD) med mätår 2013 och 
avser hela sträckan. En kompletterande uppgift finns för en del av Askims 
Stationsväg, i snittet från korsningarna med Säröleden och Värslevägen, där 
trafikmängder även uppmätts för år 2016.  

Trafikmängderna är som högst i gatans västra del och lägst i den östra delen. Längs 
Askims Stationsväg ligger trafikmängderna på ungefär samma nivå som på 1990-
talet. Dock har andelen tung trafik minskat kraftigt efter att busstrafiken upphörde 
längs gatan 2015. 

  



UNDERLAG FÖR BESLUT OM ERSÄTTNINGSVÄG FÖR ASKIMS STATIONSVÄG 

 

 11  (28 )  

Tabell 1. Trafikmängder i utredningsområdet uppdelat per gatusnitt. Trafikmängderna har 

uppdaterats för de gatusnitt där trafikmätningar gjorts senare än vid tiden som 

Trafikutredning Askims Stationsväg från 2016 genomfördes. 

Det är rimligt att anta att trafikmängderna över tid kommer att kvarstå i ungefär 
samma storleksordning. Då det inte finns några större exploateringar planerade i 
vägens närområde och antalet målpunkter inte väntas förändras. Således finns inga 
direkta anledningar till att trafiken skulle öka vid byggnation av ersättningsväg för 
Askims Stationsväg. 

  

 Trafikmängd, ÅMDV (Fordon/dygn) 

Askims Stationsväg 2001 2013 2016 
Gatusnitt                

   ⋅ Säröleden - Värslevägen  
5600 

 
4 900 

 
5 200 

   ⋅ Värslevägen - Solliden 4400 4 500 - 
   ⋅ Solliden - Gamla Särövägen  

4300 
 

4 400 - 

Knapegårdvägen 7200 8 500 - 
Gamla Särövägen 4000 4 800 - 
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AVSTÄMNING MED INTRESSENTER 

Askims Stationsväg har varit huvudobjektet för, eller ingått som del i ett stort antal 
utredningar och planeringsdokument sedan 1974. Samråd har hållits inom 
respektive utredning utifrån gängse planeringsprocess.  

De senaste årens trafikutredningar har inte krävt några samråd i enlighet plan- och 
bygglagen men synpunkter från boende i området och även från stadsdels-
förvaltningen Askim-Frölunda-Högsbo har inkommit. Inom ramen för den 
trafikutredning som Ramböll genomförde 2016 på uppdrag av trafikkontoret 
genomfördes avstämningar med intressenter i anslutning till utredningsområdet. 
Nedan redovisas kort inkomna synpunkter och uppgifter från intressenter. 

Stadsdelsförvaltningen 

I den utredning som genomfördes under hösten 2016, Trafikutredning Askims 
Stationsväg, deltog representanter från Askim-Frölunda-Högsbo stadsdels-
förvaltning aktivt i arbetet och var exempelvis med på det platsbesök som 
genomfördes i utredningsområdet. Representanterna hade god lokalkännedom och 
bidrog med viktig kunskap om området och erfarenheter från tidigare 
planeringsarbete.   

Stadsdelsnämnden för Askim-Frölunda-Högsbo inkom 2014-05-23 med en 
skrivelse till trafiknämnden om åtgärder för Askims Stationsväg (Dnr: N136-
0426/14). I skrivelsen påtalas trafikproblemen längs aktuell vägsträcka och den 
otillgänglighet samt bristande trafiksäkerheten som råder. Trafiknämnden 
besvarade skrivelsen 2014-10-23 bland annat med att nämnden avsåg att ge 
trafikkontoret i uppdrag att utreda hur trafiksituationen längs Askims Stationsväg 
kan lösas. 

Boende i området 

Vid platsbesöket som genomfördes i september 2016 uppsöktes den grupp som var 
ute i fält av en boende i området som ville delge synpunkter. Gruppen utgjordes av 
trafikkontorets projektledare, en person från berörd stadsdelsförvaltning och ett 
flertal personer från den konsultbyrå som upphandlats för att genomföra studien. 
Den boende uppgav sig representera en stor grupp boende i området och framförde 
gruppens allmänna synpunkter på trafiksituationen längs Askims Stationsväg. Efter 
platsbesöket inkom även e-post med en skrivelse till trafikkontoret från boende-
gruppen. Skrivelsen ger de boendes bild över den rådande trafiksituationen längs 
aktuell vägsträcka, rikt illustrerad med bilder. Sammanställningen har gjorts av en 
arbetsgrupp, bestående av sex personer, som utsetts av de boende. Gruppen har 
även tidigare varit i kontakt med Göteborgs Stad om trafiksituationen och påverkan 
på boendemiljön. Skrivelsen har då skickats till trafiknämnden, fastighetskontoret, 
stadsbyggnadskontoret och stadsdelsnämnden Askim-Frölunda-Högsbo. 
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Medborgardialog 

Under den period som arbetet med trafikutredningen pågick (2016) genomfördes 
en medborgadialog i stadsdelsförvaltningens regi, en så kallad Temakväll på 
Medborgarkontoret på Frölunda torg. Temat för dialogen var trafikfrågor, framför 
allt med fokus på kollektivtrafik. Förutom Göteborgs Stads politiker närvarande 
även en representant från Västtrafik. Temakvällen var välbesökt och bland 
åhörarna fanns många boende i Askim. Diskussionen handlade till stor del om den 
indragna busslinjen med sträckning längs Askims Stationsväg. Diskussionen 
handlade också om svårigheterna att åka kollektivt till Högsbo/Sisjöns 
handelsområde och kopplingarna med kollektivtrafik till Frölunda torg. 

Skolor i området 

De skolbarn som bor i närområdet är fördelade på tre kommunala skolor: 
Askimsskolan, Trollängskolan och Sisjöskolan. Skolorna har tillsammans med 
Hovåsskolan, som ligger cirka två kilometer söder om utredningsområdet, sam-
arbeten kring ämnesundervisning som innebär att elever rör sig mellan skolorna 
under skoldagen. 

Under arbetet med trafikutredningen kontaktades skolorna för att inhämta 
information om elevernas rörelsemönster, om och hur närmiljön används och hur 
trafikmiljön runt skolorna (framför allt Askimsskolan) upplevs. 

Askims ridklubb 

Under arbetet med trafikutredningen kontaktades Askims ridklubb som har 
verksamhet i närområdet. Ridklubben delgav information om hur de cirka 350 
ridskoleeleverna tar sig till och från anläggningen och att driften av ridhuset också 
genererar många tunga transporter som körs via Askims Stationsväg och Askims 
Kyrkåsväg. Det framkom också uppgifter om framtida osäkerhet kring om 
ridhuset/ridklubben kan ligga kvar i samma läge i takt med den bebyggelse-
utveckling som sker och planeras i det aktuella området. 
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STUDERADE ALTERNATIV 

Nedanstående åtgärdsförslag har föreslagits och analyserats inom ramen för den 
tidigare genomförda trafikutredningen. Under varje bortvalt alternativ redogörs 
mycket kort för anledningar till varför alternativet valts bort. Sist i avsnittet finns 
också en matris med en samlad bedömning av effekter för varje alternativ. Nedan 
görs beskrivningar av de bedömningar som gjorts per aspekt för de olika 
alternativen. 

Alternativ 0  Ingen åtgärd 
Nollalternativet innebär att ingen åtgärd genomförs. Ingen effekt uppnås som löser 
problemen med rådande trafiksituationen. 

Alternativ 1  Avstängning av Askims Stationsväg 
Åtgärden innebär en avstängning av Askims Stationsväg, i den östra delen vid 
anslutningen till Gamla Särövägen. Åtgärden löser inte trafiksituationen och 
innebär bland annat en försämring avseende möjligheterna att kunna kollektiv-
trafikförsörja det aktuella området.   

Alternativ 2  Breddning av Askims Stationsväg 
Åtgärden innebär en breddning av Askims Stationsväg i befintlig sträckning. 
Denna lösning skulle kräva att en ny parallell gång- och cykelväg byggs längs 
gatan. Åtgärden skulle bidra till en något bättre trafiksituation men innebär 
samtidigt ett omfattande intrång i fastigheterna längs vägen för att kunna bygga 
gång- och cykelvägen.  

Alternativ 3  Avstängning Askims Stationsväg samt nya ramper 
Kobbegårdsbron över Söderleden 
Åtgärden innebär en avstängning av Askims Stationsväg för fordonstrafik mellan 
Askims Kyrkåsväg och Solliden och att nya ramper byggs på Söderleden i höjd 
med Kobbegårdsbron. Åtgärden löser inte trafiksituationen längs Askims Stations-
väg och gör det inte möjlighet att kunna kollektivtrafikförsörja det aktuella 
området. 

Alternativ 4  Befintlig stäckning av Askims Stationsväg behålls samt ny 
anslutning till Knapegårdsvägen 
Ombyggnation av anslutningen av Askims Stationsväg till Gamla Särövägen 
/Knapegårdsvägen. Åtgärden syftar till att göra genomfart via Askims Stationsväg 
mindre attraktiv genom en utformning som gör det mer omständligt för trafiken att 
ta sig fram. Åtgärden löser inte trafiksituationen längs Askims Stationsväg och gör 
det inte möjlighet att kunna kollektivtrafikförsörja det aktuella området. 

Alternativ 5  Ny anslutning till Knapegårdsvägen samt nya ramper vid 
Söderleden 
Åtgärden är en kombination av alternativ 3 och 4 där anslutningen mellan Askims 
Stationsväg och Gamla Särövägen/Knapegårdsvägen byggs om samtidigt som 
ramper anläggs vid Söderleden. Dock genomförs ingen avstängning av Askims 
Stationsväg. Åtgärden löser inte trafiksituationen längs Askims Stationsväg och 
gör det inte möjligt att kunna kollektivtrafikförsörja det aktuella området. 
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Alternativ 6   Ny sträckning enligt detaljplan. Gång- och cykelväg längs 
befintlig sträckning 
Det förordade alternativet där en ersättningsväg för Askims Stationsväg byggs i ny 
sträckning med maximal längslutning på 10 procent och gång- och cykelväg byggs 
längs befintlig sträckning. Åtgärden löser trafiksituationen längs Askims Stations-
väg och möjliggör att kunna kollektivtrafikförsörja det aktuella området. 

Alternativ 7   Ny sträckning enligt detaljplan. Gång- och cykelväg längs 
ersättningsväg 
Ersättningsväg för Askims Stationsväg byggs i ny sträckning med en parallell 
gång- och cykelväg. Ersättningsväg har maximal längslutning på 7 procent på 
grund av krav för gång- och cykelväg. Åtgärden löser trafiksituationen längs 
Askims Stationsväg men innebär ett större intrång i naturmark än med alternativ 6, 
för att klara kraven på maximal längslutning för gång- och cykelvägen. Oskyddade 
trafikanter som nyttjar gång- och cykelvägen kan sannolikt komma att uppleva en 
känsla av osäkerhet och otrygghet med vägkonstruktionen som byggs som ett tråg.  

  Trafiksituation Miljö Genomförande 
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Nej 3-5 20-30     
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Nej >52 30-40 

Tabell 2. Analys av de olika alternativen och definitioner av bedömningen. 

 Alternativet bidrar i hög grad till förbättring 

 Alternativet bidrar till förbättring 

 Alternativet innebär sammantaget ingen förbättring eller försämring 

 Alternativet innebär försämring 

Tabell 3. Förklaring till de uppfyllda bedömningskriterierna i Tabell 2 ovan. 

  

                                                      
1 Avser enbart entreprenad, exklusive markinlösen och geoteknik. 
2 Kräver med största sannolikhet en ny detaljplan i område med stora kulturhistoriska 
värden. 
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BYGGNADSTEKNISKA 
FÖRUTSÄTTNINGAR  

Området för föreslagen vägutbyggnad är kuperat med höjdskillnader i terrängen på 
upp till 15 - 20 meter. Området har tidigare undersökts utifrån byggnadstekniska 
förutsättningar och en rapport från 2011 (Förprojektering Askims Stationsväg) 
konstaterar att området utgörs av morän med blockförekomst. De geofysiska 
undersökningarna har indikerat att det inte återfinns berg förrän vid 12 meters djup. 
Vid förprojekteringen konstaterades också att det inte finns sättningskänslig lera i 
aktuellt område men att försiktighet behöver iakttas vid spontnings- och 
schaktarbeten. 

Tyréns förslag från 2016 med branta sidomurar är en möjlig lösning för att det ska 
vara genomförbart att bygga ersättningsvägen, minimera intrånget i den omkring-
liggande naturmarken och för att följa detaljplanens avgränsning för väg-
utbredning. För att bygga en vägkorridor enlig sektionen nedan krävs spont som 
håller undan jordtrycket och gör det möjligt att anlägga sidomurar.  

 

Figur 6. Sektion som visar föreslagen vägkonstruktion. 

I Rambölls trafikutredning från 2016 framgår att en mer detaljerad genom-
förbarhetsstudie är nödvändig för att konstatera trafikförslagets byggbarhet i 
förhållande till ekonomi och geoteknik med mera. Inom ramen för arbetet med 
detta beslutsunderlag har därför ytterligare bedömningar gjorts utifrån tillgängligt 
underlagsmaterial.  

Det geotekniska underlaget är inte så omfattande men visar på att området utgörs 
av morän med blockförekomst. Då det inte finns någon bra metod för att undersöka 
omfattning och läge för blocken (utan att schakta) medför det en stor osäkerhet 
kring val av lämplig spontmetod.  
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Byggnadstekniskt hade en schaktmetod med öppna slänter varit enklast och 
billigast utifrån de tekniska förutsättningarna som råder. Dessa slänter finns det 
dock inte utrymme för. Dels begränsar detaljplanen utbredningen och dels finns det 
bevarandevärden avseende kultur och natur som innebär att intrånget måste 
minimeras. 

Vilken metod som används för att slå spont är beroende av vilken marktyp som 
finns i området. Vissa markmaterial är mer fördelaktiga än andra. Utifrån de fakta 
som är kända i nuläget är det rimligt att anta att markförhållandena är sådana att så 
kallad borrad rörspont måste användas vid byggnationen av vägen. Att borra 
rörspont är mera kostsamt än att slå en traditionell spont.  

Enligt det plan- och profilförslag som tagits fram kan borrad rörspont bli aktuell på 
en sträcka om cirka 100 meter. Kostnaden för att borra rörspont längs denna 
sträcka (100 meter) uppgår till cirka 20 - 30 mnkr. Det ska dock beaktas att det 
fortfarande finns osäkra faktorer i kostnadsangivelsen, till exempel typ av jord, 
omfattning av block i morän och djup till berg.  
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FÖRSLAG TILL ÅTGÄRD 

Föreslagen vägutformning 
Nedan beskrivs det alternativ som förordas som ersättningsväg i Trafikutredning 
Askims Stationsväg 2016-12-13, alternativ 6. Alternativet innebär att en 
ersättningsväg byggs enligt sträckningen i gällande detaljplan samt att befintlig 
gata byggs om för att prioritera gång- och cykeltrafik. Aktuell sträcka för 
ersättningsväg är från väster längs Kyrkliden från korsningen med Askims 
Stationsväg och fram till anslutning i öster med Gamla Särövägen/Knape-
gårdsvägen. För mer detaljerad beskrivning av vägutformning än vad som anges i 
detta beslutsunderlag hänvisas till bilaga 2 i Trafikutredning Askims Stationsväg 
2016-12-13. 

 

Figur 7. Vy från väster från med ersättningsvägen till vänster i bild och gång- och cykelväg 

till höger i bild längs befintlig Askims Stationsväg. 

Gång- och cykelbana 

En separerad gång- och cykelbana anläggs i den västra delen från anslutningen till 
väg 158 och vidare österut längs Askims Stationsvägs södra sida. Föreslagen 
utformning gör inget intrång i intilliggande villatomter då befintlig gräsremsa 
mellan trottoar och villatomterna kan nyttjas för ny gång- och cykelbana. I den 
östra delen anläggs gång- och cykelbanan i befintlig gata och gång- och cykel-
trafiken ges prioritet i gaturummet. I praktiken görs detta genom att ge mer 
utrymme för gång- och cykeltrafik och mindre utrymme för biltrafik. Lutningen på 
gång- och cykelvägen kommer i vissa delar att bli cirka sju procent men å andra 
sidan blir trafiksäkerheten betydligt bättre jämfört med nuvarande situation. 
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Figur 8. Vy mot väster från längs befintlig gata med ny utformning. 

Ersättningsväg för Askims Stationsväg 

Ersättningsvägen ansluter till befintlig Askims Stationsväg i samma punkt där 
Kyrkliden ansluter idag. Ett upphöjt övergångställe anläggs i anslutning till 
korsningen i syfte att hålla nere hastigheten på fordonstrafiken och för att öka 
trafiksäkerheten för gående och cyklister som passerar över gatan. Vägen 
dimensioneras för hastigheten 40 km/h. 

 

Figur 9. Vy från öster över ersättningsvägens anslutning till Gamla Särövägen/ 

Knapegårdsvägen. Askimsskolan ligger till höger i bild. 

Då ersättningsvägen går genom ett område med höjdskillnader på upp emot 20 
meter kan gatan inte följa befintlig terräng, utan behöver ligga på en lägre nivå för 
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att klara krav på lutningar. Det innebär att vägen får en lutning på cirka 10 procent. 
Vägen anläggs delvis i ett tråg som blir cirka 9 meter brett. För att minimera 
vägens utbredning i sidled förutsätts det att en stödkonstruktion anläggs på vägens 
sidor. Körbanans bredd hamnar på ungefär 6,5 meter vägens totala bredd blir cirka 
8 meter inkluderat yta för dagvattenledningar och -brunnar med mera.  

 

Figur 10. Föreslaget läge för gångbro över ersättningsvägen. 

Höjdskillnaden innebär också att den befintliga Askims Stationsväg behöver 
anpassas i den västra delen där den nya gatan ansluts. Anslutning av ersättnings-
vägen i den östra delen sker via en cirkulationsplats till Gamla Särövägen/ Knape-
gårdsvägen. En ny angöringsplats anordnas anslutning till Askimsskolan och 
befintlig återvinningsstation flyttas till ett nytt läge, då den nuvarande utgår till 
följd av ersättningsvägens dragning. Även befintliga cykelparkeringar i anslutning 
till skolan får nya lägen. 

Gångbro över ersättningsvägen 

I Trafikutredning Askims Stationsväg 2016-12-13 föreslås att en gångbro anläggs 
över vägen (tråget) för att minska den barriäreffekt som ersättningsvägen medför 

 

Figur 11. Visualisering av gångbro. 
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mellan de norra delarna av Askim och naturområdet och villabebyggelsen på södra 
sidan om Kyrkliden/Askims Backaväg.  Med utgångspunkt i tidigare projektplan 
och profilstudier kan en lämplig placering av gångbro beskrivas enligt figur 10 
nedan. Gestaltningsmässigt föreslås en träbro som är dimensionerad för gångtrafik. 
Bron smälter på så sätt in mot de omkringliggande skogspartierna vilket ger en 
småskalig och stadsmässig känsla. Brons breddmått bör lämpligen vara kring 3 - 5 
meter, beroende på önskvärd standard.  

I det föreslagna läget kan gångbron läggas tvärs de höga sidomurarna så att en 
lastbil med höjden 4,5 meter kan passera under bron. Bron anläggs så att den 
knyter an till befintligt vägnät, Carl Gunérs väg, norr sidan om ersättningsvägen. 
En illustration av hur gångbron kan utformas visas ovan i figur 11. 

Busshållplats  

Förordat alternativ möjliggör att busstrafikeringen längs Askims Stationsväg kan 
återupptas men då förläggas till ersättningsvägen. 

Figur 12 nedan visar de befintliga hållplatslägena som föreslås omlokaliseras till ett 
gemensamt hållplatsläge och utformas som en dubbel stopphållplats/timglas-
hållplats (Se även detta beslutsunderlags framsida). Denna hållplatstyp ger god 
trafiksäkerhet för gång- och cykeltrafikanter och en hastighetsdämpande effekt för 
passerande fordon. Hållplatstypen kräver även relativt lite utrymme i bredd, vilket 
är en förutsättning för att inte göra intrång i intilliggande bostadsfastigheter. 

 

Figur 12. Föreslagen lokalisering av busshållplatser efter utbyggnad av ersättningsvägen 

för Askims Stationsväg. 

Behov av ytterligare utredningar 

Detaljplanegräns 

Tidigare utredningar har pekat på att det är möjligt att bygga vägen inom detalj-
planeområdets gräns. Den senaste bedömningen som gjorts inom ramen för arbetet 
med beslutsunderlaget avseende de geotekniska förutsättningarna pekar dock på 
sämre markförhållanden än vad som varit känt tidigare. Den lösning med spontning 
som föreslås i den geotekniska bedömningen kräver ett större arbetsområde än vad 
som bedömts tidigare. Det innebär att det också behöver göras en ny bedömning i 
det fortsatta planerings- och projekteringsarbetet då det sannolikt krävs en ändring 
av detaljplanen för att kunna genomföra föreslagen metod för stabilitetsåtgärder.  
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Kulturmiljö 

I utredningsarbetet har det framkommit att ytterligare utredning krävs avseende 
kulturmiljön i anslutning till kyrkogården vid Mikaelskyrkan. Länsstyrelsen i 
Västra Götalands län har angivit att det kommer att krävas en arkeologisk 
utredning för att klarlägga om det finns ytterligare, ännu inte identifierade, 
fornlämningar som berörs. Det krävs också en arkeologisk förundersökning av 
kända fornlämningar som kan fastställa fornlämningarnas exakta gränser i 
förhållande till föreslagen väg. Enligt länsstyrelsen är därför det lämpligaste att 
utföra en kombinerad arkeologisk utredning och avgränsande förundersökning, av i 
första hand gravfältet, för att få ett tillräckligt planeringsunderlag som kan utgöra 
beslutsunderlag inför en prövning om tillstånd enligt kulturmiljölagens 
bestämmelser om skydd för fornlämning. 

Byggnadstekniska förutsättningar 

I det fortsatta planerings- och projekteringsarbetet kommer det krävas detaljerade 
fältgeotekniska undersökningar för att fastställa exakt hur dåliga de geotekniska 
förutsättningarna är och på vilka sträckor det krävs borrad spont. Detta är också 
avgörande för att kunna minska osäkerheten och spannet i kostnadsbedömningen. 
Men troligen kommer val av spontmetod att får avgöras på plats allt eftersom 
arbetet görs. 

Geotekniska undersökningar är även nödvändiga för att kunna fastställa andra 
viktiga parametrar som krävs för bestämning av typ av jord, djup till berg, 
dimensionering av sponten med mera.   
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KONSEKVENSER 

Ekonomiska konsekvenser 

Uppskattade kostnader 

Nedan följer en sammanställning av kostnader avseende trafikförslag som utgår 
från skisser framtagna inom ramen för tidigare utredningar. För att bygga 
ersättningsvägen visar den översiktliga kalkylen på en kostnad i intervallet 
110 - 160 mnkr. Det ska poängteras att risker och osäkerheter är mycket stora 
vilket också påverkar kostnadskalkylens dignitet. På grund av osäkerheterna i de 
geotekniska förutsättningarna och behovet av en ovanlig spontmetod kan 
kostnaderna bli än högre än vad som anges i kalkylen. 

Tabell 4. Se även PM gällande byggbarhet och kostnader (Ramböll, juni 2018.) 

Entreprenadkostnaden är baserad på mängdning från trafikförslaget med á-
prislista i 2016 års prisnivå. För de åtgärder som är kopplade till entreprenaden, 
men som av olika anledningar inte kvantifierats i mängdningen, har en samlings-
post motsvarande 13 miljoner adderats. Det motsvarar 25 procent av entreprenad-
kostnaden och innefattar bland annat trafikomläggningar, tillfälliga konstruktioner 
och skyddsåtgärder. I kalkylen har byggherrekostnaderna uppskattats till 18 
procent av den totala entreprenadkostnaden. Projektbufferten är satt till 25 procent 
av entreprenad- och byggherrekostnaden och avser att hantera ekonomiska 
osäkerheter. 

En riskreserv motsvarande 25 procent har adderats till kalkylen. 25 procent är en 
standardfaktor för riskreservposten som ofta tillämpas i arbetet med åtgärdsvals-
studier som kan jämföras med denna utrednings tidiga skede. 

Osäkerhetsfaktorn varierar från projekt till projekt och inkluderas i kalkylen som 
ett erfarenhetsvärde. I tidiga skeden där underlagsmaterialet är begränsat antas ofta 
faktorn 20 procent och anses vara rimlig. De faktiska kostnaderna kan dock komma 
att bli högre på grund av alla förutsättningar som inte kunnat fastställas vid tid-
punkten då kalkylen sammanställdes. Osäkerheterna i detta projekt är så pass stora 
att marginalen neråt, det vill säga att projektet skulle bli billigare än kalkylerat, har 
korrigerats till tio procent. 

Kostnadsbedömning Askims 
Stationsväg      
Entreprenad 63,1 mnkr 
Byggherre, inklusive projektering 11,3 mnkr 
Projektbuffert, ekonomisk osäkerhet 18,6 mnkr 

     Summa 93 mnkr 

Riskreserv ÅVS (25 %)  23,25 mnkr 
   Totalkostnad, åtgärder kategori 1*  
                                       *Arkeologi o.d. ingår ej. 

116,25 mnkr 

Inräknat osäkerhet i kalkyl -10% / +20%  -11,625 / +23,25 mnkr 
Markförvärv, inlösen fastigheter, 10 - 15 mnkr 

Totalkostnad (avrundat till två värdesiffror) 110 - 160 mnkr 
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Uppskattade kostnader för markförvärv och inlösen av fastigheter är inhämta 
från fastighetskontoret och är beräknade till mellan 10 mnkr och 15 mnkr. 

Samhällsekonomiska konsekvenser 

De samhällsekonomiska konsekvenserna av en ersättningsväg för Askims 
Stationsväg är svåra att bedöma då förslaget handlar om en begränsad åtgärd på 
lokal nivå och om utveckling i stadens utkant. Konsekvenserna är svåra att 
omvandla till kronor genom en bedömning utifrån en samhällsekonomisk nytta. 
Resonemanget bör istället föras kring samhällsutvecklingens kvalitativa vinster 
som förbättrad trafiksituation, förbättrad boendemiljö och kollektivtrafik-
försörjning i närområdet. 

En funktionell och trafiksäker lokalväg som också kan fungera som alternativ väg 
för val av rutt och kan i ett större perspektiv öka robustheten, sett till hela väg-
systemet. Även om det inte med säkerhet kan sägas att det påverkar de stora 
flödena längs Söderleden kan lokalvägen sannolikt ändå bidra till ett jämnare flöde 
i trafiksystemet. 

En stor samhällsekonomisk nytta med att åtgärda problemen längs Askims 
Stationsväg är att ersättningsvägen möjliggör att återuppta trafikering med 
kollektivtrafik i området. Det innebär samhällsekonomisk nytta ur såväl 
jämställdhets- och mångfaldsperspektiv, såväl som ur miljöperspektiv och 
barnperspektiv. Det innebär restidsvinster för kollektivtrafikresenärer i området. 
Restidsvinsterna för kollektivtrafiken blir därmed höga i och med den återupptagna 
kollektivtrafikeringen i området. 

Den nya vägdragningen innebär en något förkortad restid för boende som ska ta sig 
till och från Säröleden eller via Sisjöns handelsområde för att nå målpunkter 
utanför utredningsområdet. Men det handlar också om den genomgående trafiken 
som framför allt ansluter västerifrån och som har Sisjöns handelsområde som 
målpunkt. Den minskade restiden handlar om ett fåtal minuter jämfört med den 
befintliga vägen men minskad restid på några minuter för varje bilist över hela 
dagen kan ha stora samhällsekonomiska vinster. 

Konsekvenserna och vinsterna ur ett trafiksäkerhetsperspektiv är stora. Trafik-
säkerheten höjs på grund av att inga privata fastighetsutfarter ansluter direkt till 
ersättningsvägen. Trafiksäkerheten höjs markant för gång- och cykeltrafikanter 
som vistas längs befintlig väg då den byggs om med gång- och cykelbana och 
genomfartstrafiken flyttas över till ersättningsvägen. Den trafik som kommer att 
nyttja befintlig Askims Stationsväg är endast in- och utfart till fastigheter, viss 
servicetrafik som renhållningsfordon, snöröjningsfordon samt åtkomst till 
verksamheter på gatan med flera. Trafikflödet minskar på den befintliga vägen 
vilket innebär färre konflikter mellan gång- och cykeltrafikanter. Även gång- och 
cykeltrafikanters möjligheter att röra sig tvärs gatan på ett trafiksäkert sätt ökar 
med den nya vägutformningen. 

Ersättningsvägen kommer att göra ett intrång i naturmiljön söder om Kyrkliden och 
ha en barriärverkande effekt. Men för gångtrafikanter innebär den föreslagna nya 
gångbron i nordsydlig riktning över tråget att barriärverkan minskar. Gångbron 
möjliggör en enkel planskild passage över vägen utan konflikter mellan trafik-
slagen och att en kontinuitet kan bibehållas i det befintliga gång- och stignätet i 
området och i naturmiljöerna. 

De samhällsekonomiska vinsterna med den nya vägen handlar främst om förbättrad 
framkomlighet och minskade restider, en mer trafiksäker väg- och boendemiljö och 
bättre förutsättningar för hållbart resande.  
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Övriga konsekvenser 

Barnperspektivet 

Ur ett barnperspektiv innebär ombyggnationen av Askims Stationsväg flera 
positiva konsekvenser. 

Överlag kommer trafiksituationen att förbättras betydligt och leda till en trafikmiljö 
som ger nya möjligheter för barn och ungdomar att på egen hand förflytta sig i 
området både till fots och med cykel till och från skola, fritidsaktiviteter, kompisar 
och till andra målpunkter i området.  Det främjar också barn hälsa och en förbättrad 
och säkrare trafikmiljö minskar barnens behov att skjutsas i bil. 

Att det blir möjligt att återuppta och kollektivtrafikförsörja området igen är också 
positivt ur ett barnperspektiv. Inte minst för gymnasieungdomar och för barn och 
ungdomar med skola och fritidsaktiviteter på längre avstånd från området. 

Naturområdet som ligger i anslutning till Kyrkliden och Askimskolan kommer med 
en gångbro över ersättningsvägen att vara tillgängligt även i fortsättningen och kan 
användas som lekmiljö och för friluftsliv. 

Med en ersättningsväg enligt förslaget kommer bullersituationen och luftkvaliteten 
i området att förbättras vilket är positivt ur ett barnperspektiv då barn är mer 
känsliga för buller och luftföroreningar än vuxna. 

Jämställdhetsperspektivet 

Ett jämställdhetsperspektiv i relation till aktuell utredning handlar om att kvinnor 
och män ska ha lika möjligheter och förutsättningar att nyttja trafiksystemet och nå 
målpunkter i området. Kvinnors och mäns resande skiljer sig i allmänhet åt och 
kvinnor reser i större omfattning med kollektivtrafik än vad män gör. Män å andra 
sidan har i större utsträckning tillgång till bil att använda för sina resor. 

De åtgärder som föreslås i trafikutredningen medför att trafiksäkerheten i 
närområdet förbättras samtidigt som det skapas förutsättningar för att trafikera 
området med kollektivtrafik igen. Med utökad kollektivtrafik i aktuellt område 
ökar tillgängligheten till närliggande målpunkter samtidigt som en säkrare 
trafikmiljö förbättrar möjligheterna att gå och cykla. På så sätt bidrar därför den 
föreslagna åtgärden till ett mer jämställt samhälle. 

Mångfaldsperspektivet 

För att skapa förutsättningar för ett samhälle med mångfald behöver våra fysiska 
livsmiljöer utformas så att människor känner delaktighet, tillit och trygghet. Det 
vill säga vara livsmiljöer som fungerar för människor med utgångspunkt i olika 
behov och förutsättningar beroende på till exempel ålder, varierande socio-
ekonomisk status, etnisk bakgrund, funktionsnedsättning med mera. Med mångfald 
menas också att livsmiljöerna ger människorna möjlighet att inom eller mellan 
olika sociala grupper leva och verka i samhället utifrån sina egna preferenser och 
på så sätt bidra i hela samhället med mångfald. 

I fallet med Askims Stationsväg handlar det om att få en fungerande närmiljö för 
de som bor, rör sig i området, besöker och verkar eller reser via området och skapa 
en trafikmiljö som ur ett mångfaldsperspektiv är omhändertagen och väl gestaltad 
och som upplevs säker och trygg. 
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Miljöperspektivet 

Ett mindre grönområde som idag används för bland annat hundpromenader och 
sannolikt också av närboende barn kommer att påverkas av föreslagen väg-
utbyggnad. I förslaget ingår dock att anlägga en gångbro över ny väg, som i 
passagen av detta område kommer att ligga nedsänkt. Det innebär att till-
gängligheten till området även fortsatt kommer att vara god.  

Enligt uppgifter från Askimsskolan, vilka inhämtades i samband med utrednings-
arbetet, används inte detta grönområde i skolverksamheten. Det är inte heller troligt 
att skolbarn går hit under skoltid och leker på raster. 

Trafikmängderna förväntas ligga kvar på liknande nivåer som idag. Som följd av 
den föreslagna vägkonstruktion, där vägen anläggs i tråg, kommer bullersituationen 
att förbättras i området. Befintlig väg kommer endast att användas för in- och utfart 
till fastigheterna i området vilket medför ett minskat buller i boendemiljön. 

Även luftkvaliteten i boendemiljön längs befintlig Askims Stationsväg kommer att 
förbättras när trafiken flyttar över till ersättningsvägen. 

Omvärldsperspektivet 

Askims Stationsväg är inte bara en lokalgata utan ska också ses som en viktig länk 
på systemnivå, med betydelse för hela området. Söder- och Västerleden är i dags-
läget hårt belastade och Askims Stationsväg kan därför erbjuda en möjlighet för 
trafiken som kommer söderifrån och som har Sisjöns handelsområde som målpunkt 
att fördelas i trafiksystemet och bidra till ett jämnare flöde på systemnivå. 

Trafiksituationen längs Askims Stationsväg har varit föremål för såväl utredning 
som diskussion under mycket lång till. Detaljplanens ursprung, då stadsplan, går 
tillbaka så långt som till 1970-talet. Utredningar har genomförts och tagits upp ett 
stort antal gånger genom åren. 

Flera andra planerings- och utredningsarbeten, till exempel Åtgärdsvalsstudie 
Södra Mellanstaden, Fördjupad översiktsplan Fässbergsdalen, Kapacitetshöjande 
åtgärder för E6.20 Söderleden och Sisjömotet med flera ger stöd i utredningarna åt 
de påtalade problemen och behoven att lösa trafiksituationen längs Askims 
Stationsväg. I den fördjupade översiktsplanen finns också förslag om 
kompletterande väglänkar inom Sisjöns handelsområde där en uppdatering av 
Askims Stationsväg skulle passa mycket väl in i ett lokalnät. 

Sisjöns handelsområde och Högsbo industriområde är viktiga både som handels-
platser vilka lockar många besökare varje dag och som arbetsplatser där uppemot 
30 000 personer varje dag reser till och från området för att arbeta. I ett sådant 
omvärldsperspektiv är Askims Stationsväg och framkomligheten längs den viktig. 

Beslut om att bygga ut Askims Stationsväg enligt gällande detaljplan har också 
prövats rättsligt, vilket också stärker resonemanget att fortsätta planerings- och 
projekteringsprocessen för att kunna bygga om Askims Stationsväg enligt förslaget 
i trafikutredningen, daterad 2016-12-13. 

Se också under rubrik Samhällsekonomiska konsekvenser för relevant diskussion i 
ett omvärldsperspektiv. 
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FÖRSLAG TILL FORTSATT 
HANTERING OCH BESLUT  

Fortsatt hantering 
Göteborgs Stads planeringsprocess följer stegen åtgärdsvalsstudie, genom-
förandestudie, projekteringsskede och skede för framtagande av bygghandling. 

Den trafikutredning som genomfördes 2016 (Trafikutredning Askims Stationsväg 
2016-12-13) och det arbete som genomförts inom ramen för framtagande av detta 
beslutsunderlag motsvarar det arbete som genomförs inom en åtgärdsvalsstudie. 

I den fortsatta planerings- och projekteringsprocessen bör nästa steg därför vara att 
gå vidare med en genomförandestudie enligt Göteborgs Stads planeringsprocess. 
Inom ramen för den processen bör kompletterande utredningar genomföras för att 
klarlägga behov av ändring av detaljplan utifrån nya uppgifter kring utökat arbets-
område för att bygga vägen, detaljerad geoteknisk utredning för att klarlägga mark-
förhållanden och bestämma metod för stabilitetsåtgärder samt inleda arkeologisk 
utredning och förundersökning.   

Från det att nästa steg i processen i planerandet mot ett genomförande påbörjas 
beräknas projektet ta fyra till fem år innan vägen kan trafikeras. Den del av 
processen som omfattar genomförandestudien beräknas ta 1 - 2 år, bland annat 
beroende på hur avsteg i höjdsättningen för den nya vägen gent emot detaljplanen 
kan hanteras, hur processen med fastighetsinlösen fortskrider och beroende på hur 
kulturmiljöutredningen går. Projekteringsskedet beräknas till cirka 1 - 1,5 år och 
byggtiden till cirka 1 - 1,5 år. I det fall det krävs en ändring av detaljplanen kan den 
processen genomföras parallellt med genomförandestudien och projekterings-
skedet. 

Förslag till beslut 
Som stöd för detta förslag till beslut om fortsatt hantering ligger de slutsatser som 
dragits i Trafikutredning Askims Stationsväg 2016-12-13. Trafikutredningen har 
samlat kunskap och resultat från utredningar av olika slag som genomförts genom 
åren och sedan analyserat och bearbetat dem i en kontext som bygger på dagens 
planeringsideal och rådande förutsättningar. Trafikutredningen förordade från 
denna utredning ett alternativ, alternativ 6, för lösning av trafiksituationen längs 
Askims Stationsväg. 

För att lösa trafiksituationen längs Askims Stationsväg med framkomlighets-
problem, osäker trafiksituation för trafikanter i allmänhet, men för gående och 
cyklister i synnerhet, negativ påverkan på boendemiljön och för att möjliggöra att 
kollektivtrafikförsörja området, föreslås att beslut tas att gå vidare med nästa steg i 
planerings- och projekteringsprocessen för att bygga en ersättningsväg för Askims 
Stationsväg ny sträckning enligt förordat förslag, inkluderat en gångbro över 
vägkonstruktionen. 
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KÄLLOR 

§ 198 Yrkande i trafiknämnden 2014-06-12 av S, Mp, V ang trafiksituationen vid 
Askims Stationsväg. (Trafiknämnden, 2014-06-12.)  

Protokollsutdrag från trafiknämndens sammanträde: § 198 Bifall angående 
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(Trafiknämnden, 2014-06-12.) 
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