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Trafiklösning för Askims Stationsväg 
 

Förslag till beslut 
I trafiknämnden 

1. Trafiknämnden ger i uppdrag till trafikkontoret att planera för ett 
genomförande av en ny trafiklösning för Askims Stationsväg i enlighet 
med trafikkontorets förslag. 

2. Trafiknämnden förklarar uppdraget med att hitta en lösning som 
förbättrar den upplevda tryggheten i trafiken och närmiljön på kort sikt 
längs Askims Stationsväg för avslutat. 

Sammanfattning 
Trafiknämnden gav på trafiknämndens sammanträde 2014-06-12 § 198 i 
uppdrag åt trafikkontoret att hitta en lösning på kort sikt längs Askims 
Stationsväg som förbättrar den upplevda tryggheten i trafiken och närmiljön. 

Askim Stationsväg har funktionen av att vara både en lokal villagata och en 
strategiskt betydelsefull genomfartsgata som förbinder väg 158 med Sisjöns 
industri- och handelsområde. Gatans östra del är i nuläget utformad som smal 
villagata med direktutfarter från de omkringliggande fastigheterna, och inte 
anpassad för genomfartstrafik. Trottoarerna längs vägen är smala och i dåligt 
skick och idag sker cykling i blandtrafik. Kollektivtrafiken har slutat att 
trafikera gatan med hänvisning till dålig trafikmiljö och upplevda trafik-
säkerhetsproblem. Trafikproblemen kring Askims Stationsväg är dock inget 
nytt fenomen, utan har försökt att lösas från och till sedan slutet på 60-talet.  

Trafikkontoret har nu tagit fram en trafiklösning för Askims Stationsväg. 
Lösningen bygger på att den östra delen av Askims Stationsväg förläggs i en 
ny vägsträckning norr om den nuvarande Askims Stationsväg, i enlighet med 
en befintlig detaljplan för området från 1974. Förslaget bygger på att den 
nuvarande östra delen av Askims Stationsväg kraftigt kommer att avlastas 
från genomfartstrafik, till förmån för gång- och cykeltrafiken i området. 

Förslaget som är en helhetslösning beräknas uppgå till 110 - 160 mnkr, 
inklusive fastighetsförvärv på mellan 10 - 15 mnkr och en riskreserv på 25 
procent, i enlighet med dagens planeringsideal. Trafikförslaget stärker flera 
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viktiga trafikslagsområden och bidrar därmed till att öka förutsättningarna 
för det hållbara resandet, när fler känner sig trygga i trafiken och närmiljön 
längs Askims Stationsväg. 

Förhållande till beslutade styrande dokument 
Trafikkontorets trafikförslag ligger i linje med Göteborgs Stads styrande 
dokument, som översiktsplan, fördjupade översiktsplaner för området samt 
trafikstrategin. Trafikkontorets trafikförslag följer även stadsplanen i området 
från 1974, med undantag av en avvikelse beträffande höjdsättningen av den 
nya östra delen av Askims Stationsväg. Höjdsättningen bedöms vara 
nödvändig att justera för att förslaget ska ligga i linje med dagens 
planeringsideal. 

Stadsplanen som innefattar vägsträckningen är att jämställa med en 
detaljplan där genomförandetiden gått ut. Avvikelser kommer att behöva 
hanteras vid ett fortsatt planerande för ett genomförande av Askims 
Stationsväg. 

Ekonomiska konsekvenser 

Uppskattade kostnader 

Nedan följer en sammanställning av kostnader avseende trafikförslaget som 
utgår från skisser framtagna inom ramen för tidigare utredningar. För att 
bygga ersättningsvägen visar den översiktliga kalkylen på en kostnad i 
intervallet 110 mnkr - 160 mnkr (se vidare bilaga 5, för en mer detaljerad 
kalkyl). 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. 

Entreprenadkostnaden är baserad på mängdning från trafikförslaget med á-
prislista i 2016 års prisnivå. För de åtgärder som är kopplade till entre-
prenaden, men som av olika anledningar inte kvantifierats i mängdningen, 
har en samlingspost motsvarande 13 miljoner adderats. Det motsvarar 25 
procent av entreprenadkostnaden och innefattar bland annat trafik-
omläggningar, tillfälliga konstruktioner och skyddsåtgärder. I kalkylen har 
byggherrekostnaderna uppskattats till 18 procent av den totala entreprenad-
kostnaden. Projektbufferten är satt till 25 procent av entreprenad- och byggherre-
kostnaden 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 
åtgärdsvalsstudier (och som här är jämförbart med skedet i detta trafik-
förslag). 

Osäkerhetsfaktorn varierar från projekt till projekt och inkluderas i kalkylen 
som ett erfarenhetsvärde. I tidiga skeden där underlagsmaterialet är begränsat 
sätts ofta faktorn till 20 procent. De faktiska kostnaderna kan dock komma 
att bli högre på grund av alla förutsättningar som inte kunnat fastställas vid 
tidpunkten 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. 
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Kostnader för markförvärv och inlösen av fastigheter har uppskattats av 
fastighetskontoret, och ligger därav utanför riskreserven. 

Tabell 1. Kostnadsbedömning för trafikförslaget för Askims Stationsväg visar att 

totalkostnaden är uppskattad till 110 mnkr - 160 mnkr (bilaga 5). 

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 kvali-
tativa vinster som förbättrad trafiksituation, förbättrad boendemiljö och 
kollektivtrafikförsörjning i närområdet.  

En funktionell och trafiksäker lokalväg som också kan fungera som en 
alternativ väg kan i ett större perspektiv öka robustheten, sett till hela 
vägsystemet. 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, som ur miljöperspektiv och 
barnperspektiv. Det innebär restidsvinster för kollektivtrafikresenärer i 
området. Restidsvinsterna för kollektivtrafiken blir därmed höga med ett 
återupptagande av 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 mål-
punkter utanför utredningsområdet. Men det handlar också om den genom-
gående 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.  

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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Trafiksäkerhetsperspektivet 

Konsekvenserna och vinsterna ur ett trafiksäkerhetsperspektiv är stora. 
Trafiksäkerheten höjs på grund av att inga privata fastighetsutfarter ansluter 
direkt till ersättningsvägen. Trafiksäkerheten höjs markant för gång- och 
cykeltrafikanter som idag vistas längs befintlig väg, då den byggs om med 
gång- och cykelbana och genomfartstrafiken flyttas över till ersättnings-
vägen. Den trafik som kommer att nyttja befintlig Askims Stationsväg är 
endast in- och utfart till fastigheter samt viss servicetrafik som renhållnings-
fordon, snöröjningsfordon samt åtkomst till befintliga verksamheter på gatan 
med flera. Ett minskat trafikflöde innebär färre konflikter mellan gång- och 
cykeltrafikanter. Även gång- och cykeltrafikanters möjligheter att röra sig 
tvärs över 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 barriär-
verkan minskar. Gångbron möjliggör en enkel planskild passage över vägen 
utan konflikter mellan trafikslagen 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. 

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, fritids-
aktiviteter, kompisar och till andra målpunkter i området.  Det främjar också 
barn hälsa.  

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 luft-
kvaliteten 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 trafik-
systemet 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.  
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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 socioekonomisk status, etnisk bakgrund, funktions-
nedsättning 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. 
Det handlar om att skapa en trafikmiljö som ur ett mångfaldsperspektiv är 
omhändertagen och väl gestaltad och som upplevs säker och trygg. 

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

Enligt uppgifter från Askimsskolan, vilka inhämtades i samband med 
utredningsarbetet, 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 dagsläget 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 tid. Detaljplanens ursprung, då 
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stadsplan, går tillbaka så långt som till 1970-talet. Utredningar har genom-
förts och tagits upp ett stort antal gånger genom åren.   

Flera andra planerings- och utredningsarbeten, till exempel Åtgärdsvalsstudie 
Södra Mellanstaden, Fördjupad översiktsplan Fässbergsdalen, Kapacitets-
höjande åtgärder för E6.20 Söderleden och Sisjömotet med flera, ger stöd i 
utredningarna åt de påtalade problemen och behoven att lösa trafik-
situationen 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 
handelsplatser 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 (se bilaga 3), vilket också stärker resonemanget att 
fortsätta planerings- och projekteringsprocessen för att kunna bygga om 
Askims Stationsväg enligt förslaget i trafikutredningen (bilaga 6).       

Stefan Eglinger 

Trafikdirektör 

Jenny Adler 

Avdelningschef 

 

Bilagor 

 
1 § 198, Yrkande i trafiknämnden 2014-06-12 av S, Mp, V ang 

trafiksituationen vid Askims Stationsväg. (Trafiknämnden, 2014-06-12.)  

2 Protokollsutdrag från trafiknämndens sammanträde: § 198 Bifall angående 
yrkande för S, Mp, V gällande Trafiksituationen vid Askims Stationsväg. 
(Trafiknämnden, 2014-06-12.) 

3 Rapport: Trafikutredning Askims Stationsväg. (Tyréns, april 2016.) 

4 Trafikutredning 2016-11-08: Askims Stationsväg. (Ramböll, december 
2016.) 

5 PM gällande byggbarhet och kostnader (Ramböll, juni 2018.) 

6 Beslutsunderlag: Askims Stationsväg (Trafikkontotet, oktober 2018.) 

7 Kostnadsbedöming Askims Stationsväg – Preliminär bedömning 
(Ramböll, 2018) 
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Ärendet 
Trafiknämnden gav i feb 2014 uppdrag åt trafikkontoret hitta en lösning på 
kort sikt längs Askims Stationsväg som förbättrar den upplevda tryggheten i 
trafiken och närmiljön (bilaga 1). Trafikkontoret presenterade en lösning på 
trafikproblematiken för trafiknämnden i november 2016 (bilaga 4). Under 
2017 låg arbetet med Askims Stationsväg nere till förmån för övrigt arbete på 
trafikkontoret. Under 2018 har arbetet med Askims Stationsväg återupptagits 
och förslaget från 2016 har utvecklats till ett färdigt förslag, med möjlighet 
att gå vidare till nästa steg i processen som är genomförandestudie.  

Bakgrund 
Problematiken kring Askims Stationsväg har följt Askimsborna sedan slutet 
av 60-talet. Den smala sektionen på vägens östra del utgörs av en villagata 
med flera utfarter mot gatan och trånga trottoarer med avsaknad av en separat 
cykelbana. Detta har tillsammans med behovet av gatans funktion som 
genomfartsgata för biltrafik, bidragit till problematiken kring Askims 
Stationsväg. Nedan görs en sammanfattning av beslut knutna till Askims 
Stationsväg. 

Sammanfattning av fattade beslut 

1974 Detaljplanen (stadsplanen) innehållande Askims Stationsväg vinner 
laga kraft.  

1993 Länsstyrelsen beslutar att Göteborgs kommun är skyldig att genom-
föra 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 beslutar att anlägga ytterligare farthinder längs Askims 
Stationsväg samt Trollåsvägen.  

Trafiknämnden beslutar att införa förbud mot genomfartstrafik med motor-
drivet 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 Kobbegårds-
bron. Slutsatsen var att ramperna låg för nära Järnbrottsmotet och skulle 
försvåra framtida planer för Söderleden, att svåra grundläggnings-
förhållanden 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 över-
klagande 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 således bör byggas. Beslut tas att gällande detaljplan inte ska ändras.  
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2014 Nya utredningar påbörjas i syfte att finna en lösning på problemen för 
Askims Stationsväg. 

Trafikkontorets synpunkter 

Uppdraget 

Trafikkontoret fick i juni 2014 i uppdrag av trafiknämnden att utreda vad 
som kan göras för att förbättra den upplevda tryggheten i trafiken och när-
miljön på kort sikt. Arbetet med att hitta en långsiktig hållbar lösning på 
trafikproblemen längs Askims Stationsväg har i princip pågått, från och till, 
sedan Askim införlivades i Göteborgs kommun 1974, men problematiken 
kring vägen uppmärksammades redan då stadsplanen gick ut på samråd i 
dåvarande Askims kommun 1968. 

Vägens funktion 

Askims Stationsväg har en viktig strategisk funktion genom att binda ihop 
väg 158 Säröleden med Sisjöns handels- och industriområde. Den möjliggör 
att med bil ta sig från Askim till Sisjön utan att behöva åka upp på den redan 
starkt belastade Söderleden. Någon bra ersättningsväg för Askims Stations-
väg finns inte idag. 

Grundproblematiken behöver kommas åt 

Trafikkontoret menar att det inte längre går att nämnvärt förbättra trafik-
miljön och trafiksäkerheten genom att enbart bygga fler mindre åtgärder som 
till exempel farthinder eller genom att förbättra belysningen i området. Dessa 
åtgärder löser inte grundproblemet med det behov som finns för genomfarts-
trafiken för att kunna passera området, samtidigt som det finns ett lokalt 
behov av att kunna nå målpunkter på båda sidor om Askims Stationsväg. 
Detta gäller även det behov som finns för gående och cyklister för att kunna 
färdas tryggt längs med vägen. Idag måste cyklister färdas i blandtrafik på 
gatan. Kollektivtrafiken har också upphört att trafikera gatan på grund av den 
undermåliga trafikmiljön. 

Orsaker till att en lösning har dröjt 

Det finns sedan 1974 en stadsplan (detaljplan) för en ny dragning av den 
östra delen av Askims Stationsväg. Det finns fyra framträdande anledningar 
som ligger till grund för att den nya dragningen av Askims Stationsväg ännu 
inte är genomförd: 

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. 
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Jämförelse mellan olika alternativ 

Trafikkontoret har sammanställt samtliga tidigare framtagna förslag på 
lösningar och jämfört dem med utgångspunkt från dagens planeringsideal (se 
studerade alternativ, bilaga 4). Trafikkontoret har därefter gått vidare med ett 
av förslagen (bilaga 6). Trafikkontoret har sedan samrått förslaget med de 
planerade förvaltningarna inom Göteborgs Stad för att få in förslaget i ett 
stadsutvecklingssammanhang och undersöka möjligheterna för ett genom-
förande. Förslaget har därefter ytterligare utvecklats för att bli ett fungerande 
trafikförslag. 

Trafikkontorets lösningsförslag 

I korthet går förslaget ut på att en ny östra del av Askim Stationsväg byggs ut 
i nytt läge, enligt stadsplanen från 1974. Den nuvarande östra delen av 
Askims Stationsvägen utformas därefter till en utpräglad villagata, där gång- 
och cykeltrafik får prioritet, med rum för lokal biltrafik på lågfartsnivå för att 
möjliggöra anknytning till gatans olika målpunkter. Kollektivtrafik hänvisas 
till den nya östra sträckningen av Askims Stationsväg, belägen norr om den 
nuvarande östra delen av Askims Stationsväg. Då detaljplanen inte ger 
utrymme för separat cykelbana längs den nya vägsträckningen, byggs istället 
en ny cykelbana längs med hela nuvarande Askims Stationsväg, något som 
saknas idag. Förslaget kan studeras i sin helhet rapporten Beslutsunderlag: 
Askims Stationsväg (bilaga 6). 

 

Figur 1. Utdrag ur befintlig detaljplan (stadsplan) från 1974 för Askims Stationsväg. 

Gulgrön färg visar den nuvarande sträckning av Askims Stationsdels östra del, medan 

den rosaröda färgen visar den nya sträckningen av gatan som detaljplanen stöder för 

utbyggnad.  

Flera fördelar med ett genomförande av förslaget 

Det finns flera omständigheter som pekar mot att förslaget bör genomföras. 
Länsstyrelsen har fastslaget att kommunen har en skyldighet att bygga vägen 
i enlighet med gällande plan och har fått medhåll av Boverket. Även justitie-
ombudsmannen har yttrat sig i frågan, och kommit fram till att byggnads-
nämnden är skyldiga att ta ställning i frågan, om berörda fastighetsägare 
kräver det. Byggnadsnämnden har då svarat att ansvaret för denna typ av 
frågor ligger på trafiknämnden. Byggnadsnämnden har även prövat frågan 
med att göra en ny detaljplan som skulle ersätta den östra delen av Askims 
Stationsväg, men kommit fram till att den nuvarande detaljplanen från 1974 
är väl utredd och därför bör byggas. (Se vidare i kapitel 3, bilaga 3) 
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Flera av de strategiska dokument som tagits fram i närområdet har även 
fastslaget att Askims Stationsväg har en viktig strategisk funktion genom att 
binda ihop väg 158 Säröleden med Sisjöns handelsområdet, och bör byggas 
ut som en konsekvens av att Sisjöområdet utvecklas. En viktig aspekt här är 
att den bidrar till att avlasta Söderleden, där trafiksituationen idag är 
ansträngd. Trafiksituationen längs Askims Stationsväg har under en lång tid 
upplevts som en otrygg miljö att vistas längs med, och uppfyller inte dagens 
krav på god trafikmiljö. Det finns också flera målpunkter på båda sidor av 
vägen som också används av barn, och med förslaget blir det mera trafik-
säkert att korsa Askims Stationsväg. Genomförs förslaget kan även kollektiv-
trafiken åter börja trafikera Askims Stationsväg, vilket ökar tillgängligheten 
och attraktiviteten. Förslaget innebär också att den nya östra delen av Askims 
Stationsväg som förläggs i tråg, bidrar till minskat trafikbuller i området. 

Realisering av förslaget kräver planering för ett genomförande 

Trafikförslaget för med sig mycket positivt. Det återstår dock mycket arbete 
innan förslaget kan realiseras. Marken är ur ett geotekniskt perspektiv fort-
farande en utmaning att bygga på, i kombination med branta sluttningar i 
vägens linje. Detta bidrar till merkostnader och osäkerheter även om dessa är 
inräknade i förslaget. Vägen är också detaljplanelagd i ett område som 
gränsar till en värdefull kulturmiljö och en utredning måste visa på hur 
frågan ska hanteras i framtiden. Den nya vägen ger också ett ingrepp i natur-
miljön, och även om det inte finns några direkta målpunkter som vägen 
kommer att skärma av, kan det finnas ett rekreationsbehov i området. En 
kompensationsåtgärd har därför tagits fram i form av en träbro som binder 
ihop områdena på båda sidor av vägen, där vägtråget är som djupast.  

Förslaget innebär även intrång i pågående markanvändning, något som måste 
hanteras i den fortsatta planeringsprocessen. Anslutningen av den nya 
sträckningen till Knapegårdsvägen/Gamla Särövägen behöver också hitta en 
utformning som fungerar tillsammans med anslutningen till Askimsskolan. 
Den föreslagna vägens avvikelse mot detaljplanens höjdsättning kommer att 
behöva hanteras i det fortsatta arbetet. 

I nuläget finns inga avsatta medel i den långsiktiga investeringsplanen, något 
som kommer att krävas för att kunna ta trafikförslaget vidare till nästa steg i 
utredningen. Om medel avsätts är en rimlig bedömning med nuvarande 
prioriteringsordning, att nästa steg i utredning kan komma igång i slutet på 
nästa period i investeringsplanen som omfattas av år 2019 - 2023. 

Förslagets fördelarna överväger 

Trafikkontoret menar att fördelarna med att genomföra trafikförslaget med 
tydlighet överväger, varför trafikkontoret föreslår trafiknämnden att ge i 
uppdrag till trafikkontoret att arbeta för ett genomförande av trafikförslaget. 
Fördelarna ligger på både på såväl lokal- som områdesnivå och bidrar till en 
bättre och säkrare trafikmiljö, i linje med dagens planeringsideal. Området 
kan dessutom fortsatt ha kvar den viktiga och avlastade funktionen mellan 
väg 158 Säröleden och Sisjöns handels- och utvecklingsområde samtidigt 
som trafikmiljön förbättras. Trafikförslaget stärker flera viktiga trafikslags-
områden och bidrar därmed till att öka förutsättningarna för det hållbara 
resandet, när fler känner sig trygga i trafiken och närmiljön längs Askims 
Stationsväg. 


