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Sammanfattning 

Askims Stationsväg är en gata som ligger i Askim i södra delen av Göteborg. Gatan kopplar 
samman Askimsområdet med Sisjöområdet vilket ger upphov till större trafikströmmar än vad 
gatan bitvis är anpassad för, något som ställer till problem i närmiljön kring gatan och som fått de 
boende i området att reagera.  

I gällande detaljplan från 1974 finns ett vägreservat på en ny vägsträckning av Askims Stationsväg 
norr om dagens gata. Anläggandet av denna nya gata har varit uppe till diskussion ända sedan 
detaljplanen antogs och gatan är idag inte byggd. Som lösning på problemen längs gatan har flera 
kortsiktiga åtgärder prövats för att förbättra situationen, som exempelvis genomfartsförbud och 
hastighetsdämpande åtgärder. Detta har dock inte löst de problem som gatan idag har.   

Området i närheten av Askims Stationsväg, särskilt Sisjöområdet, har under åren utvecklas mer och 
mer och fortsätter att utvecklas med fler bostäder, detaljhandel och verksamheter. Detta har 
inneburit att frågan om åtgärder på eller i anslutning till Askims Stationsväg är än mer aktuella. 

Trafiknämnden i Göteborg har nu gett Trafikkontoret i uppdrag att titta närmre på vad som nu kan 
göras för att lösa/förbättra situationen beträffande Askims Stationsväg för att komma till rätta med 
problemen. Trafikkontoret har tagit Tyréns till hjälp för att sammanställa nuläget och 
problemformuleringar. Trafikkontoret önskar att följande frågor besvaras, Varför har inte 
detaljplanen för den nya delen av Askims Stationsväg blivit genomförd? och Kvarstår 
problemen idag också? 

Askims Stationsväg har i öster karaktären av en villagata med många direktutfarter från fastigheter 
ut till gatan. Gatan är på den östra delen smal, krokig och lutar mycket. Västra delen av gatan är mer 
likt en huvudgata med större vägbredd och mer anonyma entréer. Längs gatan finns endast en smal 
gångbana och cykeltrafiken är hänvisad till gatan. Gatan trafikeras av kollektivtrafik. 
Trafikmängderna har varit relativt konstanta under en längre period och ligger på cirka 4400-4900 
fordon/dygn. är 30 respektive 50 km/tim. Genomfartsförbud råder mellan 19-09 på en viss del av 
gatan. På gatan har endast ett fåtal olyckor inträffat. Uppmätta hastigheter ligger under 
hastighetsbegränsningen där hastigheten är 50 km/tim samt något över hastighetsbegränsningen 
vid 30 km/tim. Buller- och luftmätningar visar på värden under gränsvärdena. 

Mellan åren 1968-2015 har många olika typer av utredningar gjorts och många personer har varit 
involverade. År 1995 anmälde boende i anslutning till Askims Stationsväg detaljplanen, från 1974, 
till JO, Jämställdhetsombudsmanen. JO meddelade därutav att finns det ingen annan lösning på 
problemen för de boende så ska den nya sträckningen, enligt plan, av Askims Stationsväg byggas. 
Detta föranledde ett flertal utredningar på alternativa lösningar till ny sträckning av vägen i ett 
förslag till ny detaljplan. Detta arbete lades till slut ner och JO-kravet på att anlägga en ny sträckning 
av Askims Stationsväg har inte fullföljts. 

Övriga utredningar som har gjorts har varit både av typen lokala utredningar men även 
övergripande utredningar. För Askims Stationsväg har exempelvis utredandet av flera olika förslag 
på ny sträckning av vägen gjorts, förslag på ombyggnation av befintlig väg och förprojektering av 
gällande plans sträckning av vägen. De övergripande utredningar som gjorts har exempelvis varit 
FÖP Fässbergsdalen, Strukturplan samt Förstudie för Söder-Västerleden. I dessa utredningar går 
det att läsa att området Askim och Sisjön fortsätter att växa och att det kommer att medföra 
svårigheter med kapaciteten i trafiksystemet både lokalt och regionalt och därmed föreslås en ny 
sträckning av Askims Stationsväg.  

I utredningarna samt i intervjuer med involverade personer konstaterar samtliga att befintlig gata 
inte är gjord för att vara en genomfartsgata och inte lämpar sig för genomfartstrafik vilket också 
livsrumsmodellen talar för. Enligt livsrumsmodellen ger karaktären på gatan intrycket av att vara två 
olika typer, i öster ett integrerat frirum och i väster mer av ett mjuktrafikrum.  
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I ett integrerat frirum är tanken att fotgängare och cyklister ska vara prioriterade och motorfordon 
ska ha möjlighet till begränsad inkörning men alltid visa stor hänsyn till de oskyddade trafikanterna. 
I ett mjuktrafikrum ska bilister och oskyddade trafikanter samspela. På detta sätt fungerar det inte 
idag på Askims Stationsväg i och med dess funktion som genomfartsled. Tryggheten och 
framkomligheten för de oskyddade trafikanterna får fortfarande stå tillbaka för framkomligheten 
för fordonstrafiken. Det är också detta som de boende längs gatan upplever. Som svar på frågan 
om problemen med den upplevda tryggheten hos de oskyddade trafikanterna kvarstår idag 
så är svaret Ja.  

Frågan varför detaljplanen för den nya delen av Askims Stationsväg inte blivit genomförd? är 
svårare att besvara.  

I händelseutvecklingen mellan åren 1968-2015 finns det en lucka från det att gällande detaljplan 
vann laga kraft 1974 tills det att planen blev JO-anmäld 1995. Detta är en period på 21 år. Det som 
har framkommit är att Askims kommun gick upp i Göteborgs kommun 1970/71. I och med 
hopslagningen kan det ha skett omorganisationer och omfördelning finansieringar för investeringar. 
Enligt inkomna synpunkter från boende längs gatan så fanns det ”öronmärkta” pengar för att bygga 
gatan i dåvarande Askims kommun. När sedan Askims kommun övergick i Göteborgs kommun, 
1970/71 fick byggandet av gatan stå tillbaka för andra åtgärder.  

Planprocessen på 1970-talet såg annorlunda ut än vad den gör idag och har gjort under de senaste 
åren. På 1970-talet krävdes ingen genomförandebeskrivning och finansieringen för planen 
behövdes i och med det inte vara beskriven. Detta kan också vara en del i att Askims Stationsväg 
inte byggdes ut under denna period.  

Enligt intervjuade personer kan det redan under denna tid ha uppstått diskussioner med 
fastighetsägare som kan ha lett till att gatan inte byggdes. Andra hinder som nämnts under tiden 
sedan detaljplanen vann laga kraft är kulturmiljön, höjdskillnaderna i terrängen som medför stora 
skärningar vid anläggande av ny gata, fornlämningar intill kyrkogården, avsaknad av utredningar 
kring hur barnen i skolan invid den nya sträckningen av gatan skulle påverkas och att kraven från 
gående och cyklande är svåra att tillmötesgå på grund av höjdskillnaderna.  

Rekommendationer 

Utifrån vad som kommit fram under denna trafikutredning ges följande rekommendationer: 

 Finns det ett behov av att ytterligare utreda och förtydliga de olika alternativen på lösning 
av Askims Stationsväg föreslås en studie likt en ÅVS där alla olika lösningar som går att 
komma på gällande problemet med Askims Stationsväg sammanställs och bedöms.  

 Är valet att istället gå vidare med att bygga den nya sträckningen av Askims Stationsväg bör 
förprojekteringen ses över tillsammans med dess förutsättningar. I detta arbete bör det ingå 
en barnkonsekvensanalys i och med att den nya sträckningen går i anslutning till en skola 
och att barns intressen berörs. Skolan har även bett om att en sådan ska göras. En 
konsekvensbeskrivnings matris för olika intressen, till förprojekteringen, behöver också 
göras för att tydligt se vilka konsekvenser olika alternativ får för exempelvis oskyddade 
trafikanter, tillgänglighet för funktionsnedsatta, trygghet, barn, kollektivtrafik, trafiksäkerhet 
m.m. 

 En process med att ta fram en ny detaljplan för Askims Stationsväg är mycket 
tidskrävande.  
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1 Bakgrund och syfte 

Askims Stationsväg är en gata som ligger i Askim i södra delen av Göteborg. Gatan kopplar idag 
samman Askimsområdet med Sisjöområdet vilket ger upphov till större trafikströmmar än vad 
gatan bitvis är anpassad för, något som ställer till problem i närmiljön kring gatan och som fått de 
boende i området att reagera. 

Att åtgärda Askims Stationsväg har varit uppe till diskussion under många år i kommunen. Många 
kortsiktiga åtgärder har prövats för att förbättra situationen. Åtgärderna som har prövats har varit 
av typen hastighetssäkrande åtgärder som exempelvis avsmalningar, busstopp, farthinder och 
genomfartsförbud. Åtgärderna har visat sig inte kunna ge tillräckligt önskvärd effekt på 
genomfartstrafiken i området och problemen i närmiljön kvarstår. 

I gällande detaljplan från 1974 finns ett vägreservat på en ny vägsträckning av Askims Stationsväg 
norr om dagens gata. Att anlägga denna nya gata har varit uppe till diskussion ända sedan 
detaljplanen antogs. I ett flertal utredningar som har gjorts i området kring Askims Stationsväg och 
i Sisjöområdet så har ett anläggande av denna nya gata nämnts som behövlig.  

Att anlägga den nya gatan har också funnits med i kommunens investeringsplaner under ett flertal 
år men fått stå tillbaka för andra åtgärder.  

Området i närheten av Askims Stationsväg, särskilt Sisjöområdet, har under åren utvecklas mer och 
mer. Området har fått en utökning av bostäder, detaljhandel och verksamheter och fortsätter att 
utvecklats vilket nu har inneburit att frågan om åtgärder på eller i anslutning till Askims Stationsväg 
är än mer aktuella. 

Eftersom de kortsiktiga åtgärderna som har gjorts inte har inneburit någon förbättring av 
problemen längs gatan anser nu Trafikkontoret i Göteborg att om ytterligare förbättringar i 
området ska göras, så måste åtgärderna ligga på en annan nivå än vad som tidigare har prövats för 
att ge någon påtaglig effekt. Det kanske inte går att göra fler kortsiktiga åtgärder. 

Trafiknämnden i Göteborg har nu gett Trafikkontoret i uppdrag att titta närmre på vad som nu kan 
göras för att lösa/förbättra situationen beträffande Askims Stationsväg för att komma till rätta med 
de problem som gatan idag ger upphov till. En första avstämning gällande nuläge samt 
problembeskrivning ska presenteras i mars 2015 för nämnden. Nästa avstämning med en 
lägesrapport planeras till slutet av maj 2015. Utredningsarbetet beräknas pågå under hela 2015.  

Trafikkontoret behöver nu inför vidare arbete med lösningar sammanställa vad som har gjorts 
tidigare beträffande Askims Stationsväg såsom exempelvis tidigare utredningar, beslut, inkomna 
synpunkter från allmänheten och förslag på åtgärder. Tyréns har på uppdrag från Trafikkontoret 
gjort denna sammanställning tillsammans med en nulägesbeskrivning. Trafikkontoret vill särskilt att 
följande frågor ska besvaras: 

Varför har inte detaljplanen för den nya delen av Askims Stationsväg blivit genomförd? 

Kvarstår problemen idag också? 
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2 Nulägesbeskrivning 

Askims Stationsväg tillhörde före 1970-talet Askims kommun. Under 1970-71 slogs Askims 
kommun tillsammans med Göteborgs kommun. Efter sammanslagningen ökade bebyggelsen i 
området och bland annat byggdes bostadsområdena Pilegården (norr om Askims Stationsväg) och 
Kobbegården (norr om Askims Stationsväg) men även verksamhetsområdet Sisjön.  

Det forna Askim/Högsbo/Sisjö-området ändrade också karaktär från att ha varit traditionellt 
tillverkningsindustriområde till att vara ett område för bland annat logistik, handel och 
tjänsteföretag. Högsbo/Sisjö-området är ett mycket expansivt område idag tack vare sitt läge. I 
dagsläget pågår omvandling av verksamhetsmark till handel, förtätning inom bebyggda områden 
och utbyggnad av bostäder. Planering för att ta jordbruksmark i anspråk pågår också.  

 

 
Askims Stationsväg är krokig och smal och lutar  
uppåt från väster till öster.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                     Översiktskarta (från www.hitta.se) 
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2.1 Markanvändning 

Askims Stationsväg är krokig och smal och har en höjdskillnad på omkring 15 meter från botten av 
gatan i väster till toppen i öster. Längs gatan ligger ett flertal villor men även verksamheter så som 
ett välbesökt bageri, i ändarna en bensinstation och restauranger. Till gatan finns flera anslutande 
vägar såväl som direktutfarter från villor.  

Norr om Askims Stationsväg ligger Askimsskolan (årskurs F-6), Mikaelskyrkan med kyrkogård samt 
ett ridhus. Söder om gatan ligger Askims torg med infart till parkeringar dels från Askims 
Stationsväg via Solliden, dels från Värslevägen med anslutning direkt från 158 för norrgående trafik 
och från Askims Stationsväg för södergående och östergående trafik.  

 
Målpunkter  
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Markanvändning (hämtad från FÖP Fässbergsdalen, 2012) 

 
Röd färg markerar kommunägd mark. (Hämtad från tjänsteutlåtande från Stadsbyggnadskontoret 2009-12-
01, diarienummer 0357/96)) 

Kommunen äger nuvarande Askims Stationsväg och har ett vägreservat för den nya vägen, som är 
reglerat i gällande detaljplan från 1974. 

Fastigheten 2:78 bytte ägare 2003-12-01 (enligt dokumentation från Hans Ander).  
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2.2 Gång- och cykeltrafik 

Längs Askims Stationsväg finns en mycket smal och ojämn gångväg. Separat cykelväg saknas längs 
gatan och cyklister får cykla i blandtrafik tillsammans med bil- och busstrafik. Gånvägen på den 
östra sidan av gatan är så pass smal att två vuxna personer inte kan gå i bredd. Ytterdelen av 
gångvägen lutar kraftigt upp mot kantstenen. Längre västerut är trottoaren utan lutning men är 
fortfarande smal. Se foton nedan. 

 

    
Övergångsställe vid östra delen av Askims 
Stationsväg, i korsningen med Gamla Särövägen.  

Gångvägen längst österut är mycket smal och delar 
av den lutar upp mot kantsten. 

 

    
Gångvägen vid bageriet.  Utfart från fastighet. 

Flera fastigheter har direktutfarter ut mot Askims Stationsväg. En del utfartern skyms av höga 
häckar eller plank mot gångvägen vilket ger skymd sikt för förare som ska köra in och ut från sina 
utfarter.  

Tre övergångsställen korsar Askims Stationsväg: 

 ett i anslutning till Gamla Särövägen 

 ett med refug, intilliggande gupp och cykelpassage strax väster om Kyrkliden 

 ett signalreglerat, med refug och cykelpassage intill Säröleden/158 
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Linje Trafikeringssträcka
82 Marklandsgatan-Brottkärr 
83 Frölunda Torg-Sisjön 
84 Frölunda Torg – Sisjön – Marklandsgatan 
182 Marklandsgatan – Sisjön 
158 Skintebo - Domkyrkan 
180 Skintebo - Järntorget 
Rosa Express Billdal – Nordstan - Gerrebacka

     

Övergångsställe och cykelpassage vid Kyrkliden.  Signalreglerat övergångsställe och cykelpassage vid 
Säröleden/158.  

2.3 Kollektivtrafik 

Mitt på Askims Stationsväg ligger en busshållplats, Askims Torg, den trafikeras av två busslinjer – 
84 och 182. Det finns också en hållplats vid Säröleden, i väster, som heter Askims Stationsväg, den 
trafikeras av buss 84, 158, 182, 180 samt Rosa Express. Längs Gamla Särövägen i höjd med 
Askimskolan ligger också en hållpalts som trafikeras av linjerna 82, 83, 84 samt 182. 
 

     

Hållplats ”Askims Torg” Hållplats ”Askims Stationsväg” läge som C ligger 
utmed Askims Stationsväg. A och B ligger utmed 
Säröleden/158 
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Busslinjer och ungefärliga hållplatslägen. (www.vasttrafik.se)  

2.4 Biltrafik och tung trafik 

Reglering 

Askims Stationsväg är har hastighetsbegränsningen 50 km/tim med rekommenderad hastighet 30 
km/timme mellan Askims Kyrkåsväg och Gamla Särövägen. Motorfordonstrafik är förbjuden 
mellan klockan 19 och 09, alla dagar, på delar av Askims Stationsväg (gäller genomfart från Askims 
Kyrkåsväg till Solliden och tvärtom), se figur nedan. Förbudet gäller inte moped klass II och buss. 

 

 
Fordonstrafikförbjuden för genomfart klockan 19-9 (Hämtad från www.transportstyrelsen.se). 
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Genomfart är förbjuden nattetid på del av Askims Stationsväg. 

Sedan september 2013 har fordon i västlig färdriktning, på en avsmalnad sträcka öster om Solliden, 
väjningsplikt mot mötande fordon. 

 
Väjningsplikt i höjd med Solliden i västlig riktning 

 

På följande sträckor, enligt kartbild nedan, får fordon inte parkeras. 

  
Sträckor med parkering förbjuden. 
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Trafikmängder 

Trafikmängder för Askims Stationsväg och intilliggande gator redovisas i figuren nedan. 
Trafikmängderna på Askims Stationsväg är överlag i samma storleksordning som på 1990-talet. På 
Askims Stationsväg närmst Säröleden har trafikflödet minskat något med åren och på Askims 
Stationsväg mellan Värslevägen och Solliden har de ökat något.  

På samtliga delsträckor längs Askims Stationsväg, såväl som på Knapegårdsvägen, var 
trafikmängderna som störst under år 2009 varpå de sedan har minskat fram till senaste redovisade 
mätningen 2013.  

De tidigaste mätningarna i Trafikkontorets statistik är från 1975. På delen Solliden-Gamla 
Särövägen var trafikmängden 3 500 fordon/dygn år 1975 och 5 000 fordon/dygn år 1979.  

 
Trafikmängder på Säröleden, Askims Stationsväg, Knapegårdsvägen samt Gamla Särövägen. 

(www.statistik.tkgbg.se) 

Andelen tung trafik på Askims Stationsväg är fyra-fem procent, på Säröleden är fem procent och på 
Gamla Särövägen/Knapegårdsvägen fyra procent. 
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Hastighet 

Askims Stationsväg är skyltad till 50 km/tim med rekommenderad hastighet 30 km/tim från 
Askims Kyrkåsväg till Gamla Särövägen. Längs gatan finns flera hastighetsdämpande åtgärder i 
form av gupp, avsmalningar med chikaner och busstopp. 

 

 

    

    
Gupp och avsmalningar utmed Askims Stationsväg. 

 

Figuren nedan visar skyltade och uppmätta hastigheter på Askims Stationsväg enligt 
Trafikkontorets statistik. De uppmätta hastigheterna på de västra delarna av gatan ligger under 
skyltad hastighet medan 85-percentilen mellan Solliden och Gamla Särövägen är 37 km/tim trots 
att den delen av gatan är reglerad till 30 km/tim. De uppmätta hastigheterna är dock lägre än vad de 
var på 1990-talet och har varit ungefär likvärdiga under 2000-talet. På mittdelen av gatan 
(Värslevägen - Solliden) är den uppmätta hastigheten lägre idag än för fyra år sedan.  
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Skyltade och uppmätta hastigheter på Askims Stationsväg. (www.statistik.tkgbg.se) (Medianhastighet betyder att 
hälften av alla bilar håller en hastighet som är lika med eller lägre än angiven hastighet. Med 85-percentil avses att 85 procent av bilarna 
håller en hastighet lika med eller lägre än angiven hastighet. Uppmätta hastighetsuppgifter är ett medelvärde för hela dygnet.) 

Hastigheten på Gamla Särövägen och Knapegårdsvägen är också skyltad till 50 km/tim. 2013 
mättes medianhastigheten till 39 km/tim och 85-percentilen till 52 km/tim på Knapegårdsvägen (på 
sträckan Kobbegårdsvägen – Askims Stationsväg). På Gamla Särövägen (sträckan Askims 
Stationsväg – Askims Röseväg) var medianhastigheten 47 km/tim och 85-percentilen 57 km/tim. 
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2.5 Trafiksäkerhet 

Enligt olycksstatistik från STRADA har det inträffat två svåra olyckor och 14 lindriga olyckor under 
en tioårsperiod (2005-2014). Den vanligaste olyckstypen är fotgängare-singel med fyra olyckor (tre 
stycken lindriga olyckor och en svår olycka) följt av tre stycken cykel-singel olyckor (två stycken 
lindriga olyckor och en svår olycka). Svåra olyckor förekom endast inom dessa olyckstyper. De två 
svåra olyckorna bestod av en fotgängare som halkat på is och en cyklist som cyklat omkull.  

Det har förekommit totalt sex lindriga olyckor varav två moped-singel, två fotgängare-personbil 
och två personbil-personbil. Övriga olyckor var en singelolycka med ett motorfordon en 
kollisionsolycka mellan två cyklar samt en kollisionsolycka moped-personbil. 

 
Olyckstyp Totalt antal 

olyckor 
Lindrig olycka Svår olycka 

Fotgängare-singel 4 3 1 

Cykel-singel 3 2 1 

Moped-singel 2 2  

Motorfordon-singel 1 1  

Fotgängare-personbil 2 2  

Personbil-personbil 2 2  

Cykel-cykel 1 1  

Moped-personbil 1 1  

Totalt 16 14 2 

Olycksstatistik från STRADA under en 10-årsperiod (2005-01-01 - 2014-12-31). 

 

 
Olycksstatistik från STRADA under en 10-årsperiod (2005-01-01 - 2014-12-31). Röda fyrkanter är 

sjukhusrapporterade olyckor och blå fyrkanter är polisrapporterade (Hämtad från STADA). 
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2.6 Miljö 

Regeringen i Sverige har utfärdat en förordning med miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, 
luftkvalitetsförordningen som syftar till att skydda människors hälsa och miljön samt att uppfylla 
krav som ställs genom vårt medlemskap i EU. Ansvariga myndigheter måste enligt EU-reglerna 
vidta de åtgärder som krävs för att uppfylla normerna.  

I Göteborg är halterna av kvävedioxid över normen på flera håll och halterna av partiklar är i några 
områden nära överskridanden. Luftföroreningar kan dessutom vara hälsoskadliga även om normen 
inte överskrids. Kväveoxid är den förorening som är svårast att klara miljökvalitetsnormen för 
Göteborg, det är också en bra indikator på hur luftkvaliten är i staden.  

Det finns tre olika miljökvalitetsnormer för kväveoxid, år dygn och timme. För att göra en 
bedömning måste hänsyn tas till alla tre värdena.  

I utdrag ur luftberäkningar gjorda 2013 för Askims Stationsväg ligger årsmedelvärdet för kväveoxid, 
på < 20 mikrogram per kubikmeter vilket är under miljökvalitetsnormen. I Askims Stationsvägs 
korsningspunkter med Säröleden och Gamla Säröleden är årsmedelvärdet något högre men ändå 
under normen. Dygnsmedelvärdet för Askims Stationsväg också under miljökvalitetsnormen, 
värdet ligger på 36-48 mikrogram per kubikmeter. Timmedelvärdet även det under normen på 54-
72 mikrogram per kubikmeter. I korsningspunkterna ligger värdet dock lite högre. För mer 
detaljerade uppgifter och karta, se bilaga 1.   

Alla värden ligger dock under miljökvalitetsnormen för kväveoxid som är följande: 

 

Årsmedelvärde  > 40 mikrogram per kubikmeter     

Dygnsmedelvärde > 60 mikrogram per kubikmeter     

Timmedelvärde > 90 mikrogram per kubikmeter     

 

På flera håll i Göteborg överskrids även naturvårdsverkets riktvärde för vägtrafikbuller vid befintlig 
bebyggelse utomhus. Hög trafikbelastning i kombination med tät bebyggelse är huvudorsak till 
överskridanden. I utdrag ur bullerkartläggningen för vägtrafik i Göteborg från 2012 ligger de högsta 
värdena för fastigheter längs Askims Stationsväg på en ekvivalent ljudnivån utomhus vid fasad på 
63 dB (A). Dessa fastigheter ligger närmst korsningen Askims Stationsväg/Gamla Särövägen.  

Som grundregel i Göteborg gäller att riktvärden för ekvivalentnivån utomhus vid fasad inte får 
överstiga 65 dB (A). För mer detaljerade uppgifter och karta, se bilaga 1.    
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3 Händelseutveckling åren 1968-2015 

3.1 Gällande detaljplan, framtagande, utredningar och beslut 1968-1974 

År 1972 antog kommunfullmäktige gällande detaljplan (Stadsplan FIIac 3396, Förslag till stadsplan, 
1974) för området vilken vann laga kraft genom ett regeringsbeslut år 1974. Planen upprättades av 
dåvarande Askims kommun. Detaljplanen innefattar i stort sett området mellan Söderleden i väster, 
Långelyckevägen i söder, Knapegårdsvägen/Gamla Säröleden i öster och Hyltevägen i nordöst. 
Detaljplanen innefattas till största delen av bostäder men också ny parallell anslutningsväg från 
Askims Stationsväg i höjd med Kyrkliden i väster till Knapegårdsvägen i öster. Denna 
anslutningsväg är i dagsläget inte byggd.  

Arbetet med att tar fram nu gällande plan började redan 1968 då ett första planförslag togs fram. I 
detta förslag fanns det inte med någon alternativ dragning av Askims Stationsväg. Detta förslag blev 
ingången till ett flertal diskussioner, vidare utredningar och samråd innan slutgiltigt planförslag 
antogs.   

Anledningen till att planen kom till var att det fanns behov av att reglera den befintliga bebyggelsen 
samt kompletteringar av denna. Området i fråga var redan innan detaljplanen togs fram till största 
delen bebyggt. Bebyggelsen bestod då av 120 stycken villor, skola, barndaghem, vattenreservoar, 
transformatorstation, konditori, kiosk, ridstall, bensinstation samt panncentral. Vid Askims torg 
fanns lokaler för bibliotek, försäkringskassa, läkarmottagning, polis, frisör, post, bank och 
livsmedel. Detaljplaneförslaget berörde då cirka 200 fastighetsägare. I området som planen berördes 
av fanns tidigare bestämmelser i form av byggnadsplaner, utomplansbestämmelser och stadsplan 
för Kobbegårdsomårdet, där en del av detta område i stadsplanen undantogs från fastställesle och 
fick ingå i det aktuella förslaget till plan.  

Under utställningstiden av planförslaget från 1968 kom synpunkter in från boende som berörde 
störningar från trafiken på Askims Stationsväg. Byggnadsnämnden beslutade då att låta upprätta ett 
alternativt förslag med en annan sträckning av Askims Stationsväg. I samband med detta studerades 
särskilt ingreppet som gatan skulle få i landskapet. 1969 informerades sakägarna av om det 
alternativa planförslaget och samråd hölls med Vägförvaltning och länsarkitekt. Då konstaterades 
att de generalplanemässiga (översiktsplanemässiga) motiven för den östvästliga trafikleden genom 
området borde utredas före planens framläggande.  

VIAK AB och White Arkitektkontor tillsammans med Stadsarkitektkontoret i Askim tog som en 
del i översiktsplanearbetet fram en rapport som omfattade trafiksystemet i norra kommundelen 
(Askims Översiktsplan 3) som en del i vidare utredning av den nya trafikleden. Där studerades 
alternativa möjligheter till en östvästlig trafikled. Ett av alternativen som studerades var en led norr 
om planområdet. I jämförelse med sträckningen av Askims Stationsväg som nu är gällande var 
alternativet norr om planområdet inte realistiskt enligt bostadsdepartementet och förordades därav 
inte.  När de alternativa lösningarna studerades konstaterades det också att det fanns stora 
svårigheter med alternativa lösningar till befintlig sträckning av Askims Stationsväg (Svårigheterna 
bestod troligen av ingrepp i ett terrängavsnitt med kulturhistoriskt värde samt stora lutningar i terrängen). 
Rapporten lades fram 1970 varvid ett förnyat samråd hölls med Vägförvaltningen, Kyrkorådet, 
Länsarkitektkontor, Riksantikvariearbetet, Arkeologiska och Historiska Muséerna i Göteborg. (I 
arbetet med översiktsplanen togs flera andra utredningar också fram, kollektivtrafikutredning 
(Askims Översiktsplan del 2), skolutredning (Askims Översiktsplan del 5), detaljhandelsutredning 
(Askims Översiktsplan del 6). 

På samrådet diskuterades avvägningsproblemet mellan ett ingrepp i ett terrängavsnitt med 
värdefulla kulturhistoriska värden och ökade bullerstörningar på befintlig bebyggelse. Några klara 
slutsatser av diskussionen kunde inte dras.  
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Efter ytterligare samråd med berörda beslöt byggnadsnämnden att i december 1970 låta upprätta ett 
nytt förslag till detaljplan/stadsplan som inkluderade den nya sträckningen av Askims Stationsväg 
som finns i gällande detaljplan idag. Framläggandet av detta nya förslag innebar att buller och 
trafiksäkerhet prioriterades framför önskemål om kulturhistoriskt bevarande. Detta förslag blev 
sedan det slutgiltiga planförslaget som är gällande idag.  

Under 1971 hölls ett flertal 
samrådsmöten inom ramen för 
översiktsplanearbetet där det då 
också diskuterades de 
generalplanemässiga problemen i 
samband med utbyggandet av 
Askims Stationsväg. Det slutliga 
planförslaget diskuterades också 
på samråd med berörda under 
1971 och skickades sedan för 
antagande.  

I beslutet om antagande från 1974 
står det skrivet att det slutgiltiga 
förslaget är det bästa alternativet 
på ny sträckning av gatan. De 
andra utredda alternativen skulle 
medföra större påverkan på de 
boendes förhållanden än detta 
alternativ. Detta innebär att det 
kulturhistoriska intresset att 
bevara bland annat slänten utanför 
Askims kyrkogård får stå tillbaka.  

Översikt över område för ny dragning av Askims 
Stationsväg norr om befintlig väg 

3.2 Åren 1974-1995, vad hände då? 

Under tidsperioden mellan åren 1974-1995, från det att detaljplanen vann laga kraft tills den JO-
anmäldes 1995, vet vi inte riktigt vad som har hänt. Detta är en period på 21 år. Det vi vet är att de 
boende längs gatan under ett flertal tillfällen har påtalat för kommunen problemen som finns längs 
gatan.  

Enligt inkomna synpunkter från boende längs gatan så fanns det ”öronmärkta” pengar för att bygga 
gatan i dåvarande Askims kommun. När sedan Askims kommun övergick i Göteborgs kommun, 
1970/71 fick byggandet av gatan stå tillbaka för andra åtgärder.  

Eventuellt gjorde Länsstyrelsen en tillsyn av ärendet 1993 (enligt dokumentation från Hans Ander). 

3.3 JO-anmälning, 1995 

År 1995 anmälde boende i anslutning till Askims Stationsväg detaljplanen, från 1974, till JO, 
Jämställdhetsombudsmanen. Anmälningen gjordes efter att de boende under ett flertal omgångar 
påpekat problematiken, med upplevda olägenheter och besvär från gatan med dess 
genomfartstrafik, utan verkan för kommunen. De boende ansåg att gatan var smal och inte 
dimensionerad för genomfartstrafik. De krävde därför att den gata som var föreslagen i detaljplanen 
nu skulle byggas.  
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3.4 Förslag till ny detaljplan, 1995-2009 

JO framförde kritiken från de boende till kommunstyrelsen och meddelade att finns det ingen 
annan lösning på problemen för de boende så ska den nya sträckningen, enligt plan, av Askims 
Stationsväg byggas. Med anledning av detta gav kommunstyrelsen, 1995, byggnadsnämnden i 
uppdrag att ta fram en ny detaljplan för östra delen av Askims Stationsväg där alternativa lösningar 
till gällande detaljplan studerades. Ett programarbete för ny detaljplan startades därför upp och 
genomfördes under åren 1997-1998.  

1997-mars Programsamråd med syfte att klarlägga förutsättningarna för en ny detaljplan vad avser 
trafikföringen i området. Förslagen som samråddes var:  

A: Ny väg enligt gällande plan + två nya rondeller (cirkulationsplatser) 

Kostnad enligt programmet 
13,5 Mkr (1997).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B: Att befintlig sträckning av Askims Stationsväg behålls men att anslutningen i öster till 
Knapegårdsvägen arbetades om.  

Utformningen av detta 
förslag med en 
cirkulationsplats i öster med 
svängda tillfarter var i och 
med sin utformning tänkt att 
minska genomfartstrafiken 
genom Askims Stationsväg. 
Detta genom att göra det 
något omständligare för 
trafiken att ta sig igenom 
cirkulationsplatsen.  

Kostnad enligt programmet 
11,5 Mkr (1997). 
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C: Avstängning av Askims Stationsväg, Askims Fornborgsväg och Trollåsvägen. Byggande 
av ramper på Kobbegårdsbron över Söderleden. 

Detta alternativ med avstängning av delar av Askims Stationsväg var också tänkt att minska 
genomfartstrafiken och istället hänvisa den till Söderleden och Gamla Säröleden.  

Kostnad enligt programmet 14,5 Mkr (1997). 

 

1997-okt Stadsbyggnadskontoret förordar alternativ A med motiveringen att uppnå en långsiktig 
varaktig lösning. 

1998 Efter återremiss beslutar byggnadsnämnden enligt ett yttrande från trafiknämndens om en 
anslutning till Gamla Särövägen enligt alternativ B samt ramper enligt alternativ C vid 
Kobbegårdbron. (Anledningen till att alternativ A förkastades var, enligt information från intervjuade personer, 
att ägarna till fastigheten, som berörs av den nya sträckningen av vägen, motsatte sig anläggandet av gatan och 
ifrågasatte planläggningsprocessen.) 

Byggnadsnämnden ger vid denna tidpunkt Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att utarbeta ett förslag 
till ny detaljplan enligt programförslagens alternativ B med ramper enligt alternativ C. I det nya 
förslaget till detaljplan avses det att ändra området (vägreservatet) för den nya sträckningen av 
Askims Stationsväg till allmän plats, att återskapa byggrätter för två befintliga fastigheter och skapa 
tre nya villatomter samt planlägga övriga förändringar av allmän plats gata.  

1999-2001 Efter detaljerade trafikutredningar, av de skisserade ramperna vid Kobbegårdbron, 
alternativ C, och kontakter med dåvarande Vägverket konstaterades det att rampernas närhet till 
Järnbrottsmotet skulle försvåra en framtida uppgradering av Söderleden. Ogynnsamma 
grundläggningsförhållanden i detta alternativ riskerade också att fördyra projektet väsentligt. (Enligt 
information från intervjuade personer ansåg Vägverket att kommunen skulle bekosta eventuella ramper på 
Söderleden vilket inte kommunen ansåg. Förslaget fastanade därför i diskussioner. Då konstaterades också att 
förutsättningarna i området hade med tiden förändrats så pass mycket att det inte var aktuellt att gå vidare med 
dessa utredningar. En mer stadsdelsövergripande syn behövdes.)  

2002 Byggnadsnämnden gav sedan i uppdrag åt Stadsbyggnadskontoret att upprätta ett program för 
handelns utveckling i Västra Göteborg med anledning av ett stort intresse från handeln för 
etableringar i Högsbo/Sisjön industriområde. I utredningarna som gjordes i samband med detta 
intresse, ”Tid att Handla” och Strukturplan för handel i Högsbo/Sisjön, konstaterades det att i 
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samband med utvecklingen av handeln skulle behövas trafikstrukturer för att inte belasta 
Söderleden. Strukturplanen gav förslag på åtgärder för trafiksystemet på kort sikt 4-5 år. För att 
genomföra detta skulle det krävas en ekonomisk samverkan med/från handelsintressenterna. I 
diskussionerna till strukturplanen nämns utbyggnad av Askims Stationsväg. I det slutliga förslaget 
för Strukturplan är inte Askims Stationsväg nämnd, se följande kapitel för sammanfattning av 
strukturplanen). Däremot är gatan nämn i underlagsrapporen för trafik till Strukturplanen. När 
nämns Askims Stationsväg som utbyggd på kort sikt i förslag på åtgärd. (Enligt intervjuade personer var 
frågan om Askims Stationsväg så problematisk/omdiskuterad så att gatan avsiktligt inte nämndes i 
Strukturplanen och togs bort från kartan.) 

Fastigheten 2:78 bytte ägare 2003-12-01 (enligt 
dokumentation från Hans Ander).  

2005 Strukturplanen godkändes som program 
för detaljplanering, tillståndsgivning och 
infrastrukturutbyggnad.  

2008 Vägverket utreder Söderleden i en 
förstudie om Söder/Västerleden, se följande 
kapitel om sammanfattning av förstudien. 

2008 Stadsbyggnadskontoren i Göteborg och 
Mölndal fick i uppdrag att ta fram gemensamma 
planeringsförutsättningar och strategier för den 
fysiska planeringen och infrastruktursatsningar i 

 
Fastigheten 2:78 

Fässbergsdalen och Mölndalsåns dalgång i en fördjupad översiktsplan (FÖP), se följande kapitel om 
Översiktsplan för Fässbergsdalen.  

Med utgångspunkt i Vägverkets förstudie för Söder/Västerleden konstaterades det att nytt 
Kobbegårdsmot inte var aktuellt utan att Sisjömotet borde utvecklas.  

Trafikanalyserna/Trafiksimuleringarna som gjordes i planeringsförutsättningarna FÖP visade att 
inom 5-7 år skulle omvandlingen av centrala Sisjön/handelsområde medföra att även Askims 
Stationsväg borde finnas utbyggd i ny sträckning.  

2009 Efter att ha tagit del av alla utredningar som gjorts under 15 år, från 1995-2010 gjorde 
Stadsbyggnadskontoret bedömningen att olägenheterna kring Askims Stationsväg kvarstår och att 
en ombyggnation av gatan skall kunna genomföras inom ramen för aktuell detaljplan från 1974.  

Däremot konstaterade SBK att ett genomförande av planen med ny väg innebär inlösen av mark 
och intrång i pågående markanvändning vilket några privata fastighetsägare motsätter dig. En ny 
väg kommer också att innebära vissa olägenheter för kyrkogården och skolan norr om den nya 
vägens sträckning. Att inte anlägga en ny väg innebär i sin tur olägenheter för fastighetsägare längs 
befintlig Askims Stationsväg. SBK anser också att den nya gatan är väl utredd i gällande plan och att 
den behöver byggas. 

Stadsbyggnadskontoret föreslog för byggnadsnämnden att aktuell detaljplan inte behövde ändras 
och att de skulle meddela Kommunstyrelsen sitt beslut. Varav Byggnadsnämnden 2009 beslöt att 
inte ändra den gällande detaljplanen. Byggnadsnämnden meddelade sedan Kommunstyrelsen sitt 
beslut och föreslog att Kommunstyrelsen skulle upphäva sitt beslut från 1995 (KS 1995 § 425) om 
utredning av ny detaljplan. Kommunstyrelsen beslutade därefter att upphäva beslutet om ny 
detaljplan år 2010.   

(Trafikkontoret har under denna tid beräknat genomförandet av gatan till en kostnad uppgående till 25 mkr. 
Inlösen av fastighet har av fastighetskontoret beräknats till fem mkr. Kostnaderna finns inte i förslaget till de 
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samordnade investeringarna för åren 2011-2013. Detta står skrivet i Stadskansliets tjänsteutlåtande från 2010-
03-02 som låg till grund för kommunstyrelsens beslut om upphävande av framtagandet av den nya detaljplanen. 

2009 gjordes en planändring av gällande detaljplan som gällde Askims Torg. I och med 
planändringen blev det möjligt att köra igenom mellan Askims Stationsväg och södra sidan torget.  

3.5 Möten och beslut från nämnden 2008-2015 

På Trafiknämndens möte 2008-12-17 redogjordes det för tidigare och pågående utredningar 
angående Askims Stationsväg. (Dnr 1637/08) av Henrik Petzäll (Trafikkontoret) och Hans Ander 
(Stadsbyggnadskontoret). De säger att ett genomförande av eventuell omläggning av gatan kan ske 
2011-2012. 

På Trafiknämndens möte 2009-03-26 presenterar Trafikkontoret, Henrik Petzäll och Dharmesh 
Shah återigen historik, förutsättningar och aktuellt läge på Askims Stationsväg. Trafikkontoret fick i 
uppdrag av trafiknämnden att på ett kommande sammanträde, 2009-04-28, presentera en tidplan 
för genomförandet av en eventuell ny dragning av gatan (Dnr 1637/08). (I protokoll från mötet 2009-
04-28 har vi inte hittat att någon presentation av ett genomförande samt tidplan, inte heller i några av de 
nästkommande mötena. Henrik Petzäll har dock varit närvarande på några av mötena). 

I Tjänsteutlåtande 2009-12-01 skrev Hans Ander på Stadsbyggnadskontoret till 
byggnadsnämnden, som innefattade bakgrund och tidigare händelseutvecklig angående Askims 
Stationsväg. I det utlåtandet förordade SBK en utbyggnad av ny sträckning av Askims Stationsväg 
och påtalade att detta förslag är väl utrett och nu bör genomföras.  

På byggnadsnämndens möte 2009-12-01 tog nämnden beslutet att inte ändra detaljplanen från 
1974 samt att underrätta kommunstyrelsen sitt beslut. 

Stadskansliets förslag till beslut i kommunstyrelsen 2010-03-02 om att häva utredningen av ny 
detaljplan. I detta beslut fanns en beräkning av kostander för ombyggnad av gatan med vilket 
nämnts ovan. 

Yrkan från M 2010-04-28 till kommunstyrelsen om att upphäva beslutet om hävning av 
framtagande av den nya detaljplanen.  M anser att en ny väg kommer att få konsekvenser för 
naturmiljön samt människor längs vägen. Ur ett barnperspektiv anser de att det är tveksamt att 
bygga en ny väg. De säger att under de 38 år som gått sedan planen antogs så har mycket hänt och 
det är direkt fel att genomföra en så gammal plan. De säger sig dock ha förståelse med de boendes 
problem längs Askims Stationsväg.  

På kommunstyrelsens möte 2010-05-26 beslutas det att tidigare beslut om vidare utredning med 
ny detaljplan och alternativa lösningar till Askims Stationsväg som styrelsen gav byggnadsnämnden, 
1995, upphävs. Politikerna är dock oense om upphävandet och röstar olika.  

På Trafiknämndens möte 2010-10-28 lämnades återigen en lägesrapport om Askims Stationsväg 
beträffande, nuläge, historiken till detaljplan från 1974, tidigare beslut i byggnadsnämnden och 
kommunstyrelsen samt gällande beslut i kommunstyrelsen, planerad utbyggnad och utformning 
samt kvarstående frågor av Henrik Petzäll. 

Det togs även upp en skrivelse från Askims Montessoriskola tidigare Askimskolan från 2010-
10-26 (dnr 537/10) till Trafikkontoret. Det är en representant från föräldraföreningen som skriver 
till Trafiknämnden om funderingarna angående konsekvenserna av den nya sträckningen av Askims 
Stationsväg för barnen på skolan. Hon har sett att på Trafiknämndens möte 2010-10-28 ska 
bakgrunden till Askims Stationsväg tas upp och skickar därför in skrivelsen. Hon nämner att de vi 
flera tillfällen har kontaktat Dharmesh Saha och bett honom berätta om projektet. Han har nekat 
detta och hänvisat till att projektet inte finns med i Trafikkontorets investeringsplan. Dharmesh har 
berättat för henne att ingen barnkonsekvensanalys har gjorts med hänvisning om att det på 70-talet 
inte gjordes sådana.  
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I Direkt press Göteborg, 2013-02-04, säger 
Johan Nyhus 
 
”att Askims Stationsväg tyvärr inte har prioriterats. 
Investeringen är på drygt 20 miljoner kr. Den ska 
dock ligga med i investeringsplanen för 2014 och 
att beslut ska fattas 1 juni 2013” (Där ligger också 
Hovåsmotets södergående ramper.) 

 

Föräldraföreningen önskar att veta hur projektet tänker kring barnfrågorna och dragningen av den 
nya gatan, att någon tar sig tid att informera och föra dialog med skolan, familjer, föräldraförening, 
brukarråd.  

På mötet sägs det också att Trafikkontoret kommer att ordna informations- och samrådsmöten 
med boende, SDN/SDF, Askimskolan och övriga berörda i frågan. Detta vet vi inte om det har gjorts.  

2010-10-28-2013-05-29 Efter att ha sökt i ett antal av Trafiknämndens protokoll från möten under 
denna tid har vi inte hittat något mer om Askims Stationsväg. Däremot vet vi att under denna tid 
har bland annat en förprojektering av den nya sträcknigen av Askims Stationsväg tagits fram av 
Tyréns genom beställning av Trafikkontoret.  

På Trafiknämndens möte 2013-05-29 tas 
en fråga upp av miljöpartiet där de vill 
veta vilka åtgärder som är aktuella på 
Askims Stationsväg samt 
prioriteringsordning på byggandet av dessa, 
(dnr 1637/08). Beslut tas att frågan besvaras 
på Trafiknämndens sammanträde den 19 
juni 2013. 

På Trafiknämndens möte 2013-06-19 ser 
det ut som om det har getts någon 
information om Askims Stationsväg men vilken vet vi inte. Henrik Petzäll var med på mötet. 

I en skrivelse från SDN Askim-Frölunda-Högsbo 2014-05-23 till Trafiknämnden har SDN 
begärt att få svar på två frågor rörande Askims Stationsväg: 
 

 Om trafiknämnen/trafikkontoret övervägt att som åtgärd på kort sikt förbjuda genomfart 
på Askims Stationsväg 

 Hur långt arbetet med en långsiktig lösning på problemen har kommit. (Dnr N136-
0426/14) 

 
I en yrkan 2014-06-12 från (M, FP, Väg V och KD) till Trafiknämnden säger partierna att 
genomfartstrafiken på Askims Stationsväg sedan lång tid är ett stort problem för såväl boende som 
trafikanter. Situationen är inte acceptabel. Gatan är farlig, med knapp plats för gående och 
obefintlig plats för cykel. Många snäva utfarter och korsningar utgör en stor trafikfara och 
säkerhetsrisk. Kommunen har beslutat om ny detaljplan för annan sträckning. Denna lösning är inte 
bra utan skapar nya problem i området samt saknar finansiering. 

Samtidigt behövs kopplingen Sisjön, väg 158 samt Gamla Särövägen, framför allt för att säkerställa 
en god kollektivtrafik. Partierna vill därför att Trafikkontoret snabbt utreder möjligheterna för att 
stänga av gatan under en testperiod, med hänsyn tagen till att undvika smittrafik i området samt 
bättre sträckning för buss 82.  

Vidare nämner partierna att Trafikkontoret i samarbete med stadsbyggnads- och fastighetskontoret, 
så snart som möjligt måste en starta utredning om ny förbindelse, där en möjlighet till förbindelse 
som bör utredas är en gata längre österut i höjd med hästhagarna som ändå ska flyttas. 
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De föreslår att trafiknämnden beslutar om: 

 Att snarast utreda möjligheterna att stänga Askims Stationsväg för genomfartstrafik under 
en testperiod enligt ovan 

 Att så snart som möjligt starta utredningsarbete om alternativ ny sträckning för att kunna 
lösa den större trafiksituationen enligt ovan 

I en yrkan 2014-06-12 från (S, MP och V) till Trafiknämnden angående trafiksituationen vid 
Askims Stationsväg säger partierna att trafiksituationen är utdömd, för mycket trafik på en villagata 
som delvis saknar trottoar gör att den upplevda tryggheten och närmiljön är otillfredsställande. 
Framkomligheten för gående, cyklister och delvis bussen är dålig. De anser att det är angeläget att 
det görs nya åtgärder för trafiksituationen och närmiljön skyndsamt.  

De säger också att sedan en tid har en ny gatuförbindelse (vid Biblioteket) öppnats mellan Vita 
fläcken och Askims Stationsväg vilket bör möjliggöra nya trafikdämpande åtgärder med bibehållen 
framkomlighet för boende i området.  

 De föreslår att det utreds vad som kan göras på kort sikt för att förbättra den upplevda 
tryggheten i trafiken och närmiljön.  

På Trafiknämndens möte 2014-06-12 beslutade Trafiknämnden att bifalla yrkandet från (S, MP 
och V) att utreda vad som kan göras för att förbättra den upplevda tryggheten i trafiken och 
närmiljön på kort sikt, gällande Askims Stationsväg.  

2014-10-23 svarade Trafiknämnden SDN Askim-Frölunda-Högsbo att de med utgångspunkt 
dels i SDN skrivelse dels från yrkanden från S, MP och V samt från M, FP, KD och Väg V, FP 
beslutat att ge Trafikkontoret i uppdrag att utreda vad som kan göras för att förbättra den upplevda 
tryggheten i trafiken och närmiljön på kort sikt vilket också S, MP och V ville. Trafiknämnden 
avsåg inte att stänga av Askims Stationsväg som M, FP, Väg V och KD yrkade om.  

En utredning för att finna en lösning på Askims Stationsvägs problem påbörjas under hösten 2014. 
Första avstämningen, av en nulägesrapport och problembeskrivning, planeras till mars 2015. Nästa 
avstämning med en lägesrapport planeras till slutet av maj 2015. Utredningsarbetet beräknas pågå 
under hela 2015. (Dnr 1814/14)   



 

 

Uppdrag: 259264,  Askims Stationsväg 2015-02-25

Beställare: Göteborgs Stad Trafikkontoret 
  

27(59) 

 
 
 
 
 
 

  

Svaret från Trafiknämnden till SDN, 2014-10-23: 
 
Ärendet 
I juni 2014 fick trafiknämnden en skrivelse från stadsdelsnämnden Askim-Frölunda-
Högsbo angående åtgärder för Askims Stationsväg. I skrivelsen påtalar nämnden att 
förvaltningen, medborgare och tidigare stadsdelsnämnden Askim i omgångar påtalat att 
problemen på Askims Stationsväg måste åtgärdas. Stadsdelsnämnden ställer också två 
frågor till trafiknämnden. 
 

1. Om trafiknämnden/trafikkontoret övervägt att förbjuda genomfart på Askims 
Stationsväg som en åtgärd på kort sikt? 

2. Hur långt har arbetet med en långsiktig lösning på problemen kommit? 
 
Trafikkontoret (Per Bratthammar) har i en skrivelse till stadsdelsnämnden Askim-
Frölunda-Högsbo sammanställt ett svar för trafiknämndens räkning. Skrivelsen bifogas 
som en bilaga till tjänsteutlåtandet. 
 
Bakgrund 
Stadsdelsnämnd Askim-Frölunda-Högsbo, medborgare och på sin tid stadsdelsnämnden 
Askim har i omgångar påtalat att trafikproblemen på Askims Stationsväg måste åtgärdas. 
Trots detta kvarstår enligt stadsdelsnämnden problemen med brist på tillgänglighet för 
gående och brister i trafiksäkerheten. 

 
Efter att frågan aktualiserats i stadsdelsnämnden Askim-Frölunda-Högsbos utvecklingsråd 
har stadsdelsnämnden valt att i en skrivelse till trafiknämnden ställa två frågor till 
trafiknämnden som de vill få besvarade. Frågorna rör åtgärder på Askims Stationsväg på 
kort respektive lång sikt.  
 
Trafikkontorets synpunkter 
Trafikkontoret har under en lång tid arbetat med åtgärder kring Askims Stationsväg för att 
förbättra trafikmiljön i närområdet. Askims Stationsväg fyller idag en viktig strategisk 
funktion för biltrafiken på systemnivå. 
 
Dagens gaturum mellan fastigheterna på Askims Stationsväg varierar men är på den 
östra delen allt för smal för att medge en acceptabel trafiklösning för samtliga trafikslag. 
För att åstadkomma önskvärda förbättringar krävs en ny gatulänk som kan ersätta dagens 
Askims Stationsväg. Den pågående utbyggnaden av handel i Fässbergsdalen söder om 
Söderleden motiverar behovet av en förstärkning av trafiksystemet. 

 
Detta innebär en lösning där genomfartstrafiken på de känsliga delarna av Askims 
Stationsväg kan flyttas, tillgängligheten för gående kan öka och framkomligheten för 
kollektivtrafiken förbättras, utan att trafikproblemen förflyttar sig till andra delar av 
trafiksystemet. 
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3.6 Genomfart förbjuden, busstopp, avsmalningar och gupp, 1996-2008 

Enligt de lokala trafikföreskrifterna, LTF:erna, samt från överklagande av genomfartsförbudet har följande skett: 

1996 beslutade Trafiknämnden om att genomfartstrafik skulle vara förbjuden för motordrivna 
fordon, mellan klockan 19-9 alla dagar på Askims Stationsväg. Förbudet gällde mellan Solliden och 
Askims Kyrkåsväg med undantag för bussar. Genomfartsförbudet infördes av miljöskäl (enligt 
LTF:en) och i samband med införandet byggdes ett busstopp och en avsmalning på vägen.  

2008-maj togs beslut av Trafiknämnden att ta bort genomfartförbudet med motiveringen att det 
missuppfattas av bilister och att det är svårt att övervaka efterföljandet.  

2008-06-25 överklagades beslutet om borttagande av genomfartsförbud av en fastighetsägare 
boende längs Askims Stationsväg i en skrivelse till Trafiknämnden. Den boende hänvisade till en 
utredning från Gatubolaget där genomfartsförbud föreslås på grund av miljöskäl på hela Askims 
Stationsväg. Den boende ifrågasätter varför man nu frångår detta.  

2008-nov Återinfördes genomfartsförbudet. 

2015 Genomfartsförbudet för motorfordon gäller än idag. 

3.7 Inkomna synpunkter från allmänheten, 2008-2010 

Gällande trafiksituationen på Askims Stationsväg har fjorton ärenden inkommit till Trafikkontoret 
mellan 2008 och 2010. De har inkommit per post, mejl, per telefon och via Polismyndigheten. 
Ärendena är huvudsakligen från 2008, men det finns även tre från 2009 och två från 2010. 
Ärendena har delats upp i olika kategorier beroende på dess innehåll. Fyra av ärendena innehåller 
påskrifter av ett flertal personer. 

I allmänhet upplevs en stor osäkerhet av de boende utmed gatan på grund av det stora antalet bilar 
och deras hastighet och många störs av buller. De boende upplever inte att hastighetsbegränsning 
och förbud mot genomfartstrafik följs av bilisterna.  

Genomfartsförbud 

I början av 2008 sänds ett ärende till Polismyndigheten, signerat av 13 familjer på Askims 
Stationsväg, där polisen ombeds att ingripa då genomfartsförbudet som gäller mellan kl 19 och 09 
inte följs av ett stort antal bilister. Värst upplevs det vara på morgonen efter kl 07. Ärendet 
inkommer till Trafikkontoret först i oktober 2010. Ytterligare några synpunkter inkommer till 
Trafikkontoret, den senaste från 2009, rörande att bilister bryter mot genomfartsförbudet.  

Under sommaren 2008 tas förbudet av genomfartstrafik bort. Detta leder till några inkomna 
synpunkter där man undrar varför genomfartsförbudet har tagits bort. I augusti 2008 inkommer ett 
ärende signerat av 32 fastighetsägare på Askims Stationsväg där de undertecknande kräver att 
genomfartsförbud åter ska införas på gatan efter att skyltarna togs bort under sommaren. Här 
föreslås även att genomfartsförbud ska gälla hela dygnet och att det skulle möjliggöra fysiska 
åtgärder för att begränsa genomfarten så att inte övervakning krävs, vilket har varit ett problem. I 
texten lyfts att trafiken på Askims Stationsväg uteslutande består av genomfartstrafik, delvis tung. 
De hänvisar även till gatukontorets ambition och målsättning om att genomfartstrafik och tung 
trafik ska gå på stora genomfartsleder och inte på små, smala villagator. I början av 2009 inkommer 
en omfattande skrivelse med flertalet bilder över upplevda riskfyllda situationer, undertecknad av bl 
a Arbetsgruppen för Askims Stationsväg. I denna anhålls om att Askims Stationsväg, i linje med 
Trafikkontorets riktlinjer och ambitioner, helt ska stängas av för genomfartstrafik och att den åter 
ska bli den bostadsgata som den en gång varit. 
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I november 2008 inkommer underskrifter från 98 personer som bor eller verkar i närheten av 
Askims Stationsväg som istället kräver att genomfartsförbudet ska hävas och att skyltarna ska 
monteras ned, i avvaktan på slutlig lösning. 
Detta då de får köra långa omvägar och många 
bryter mot förbudet. 

En synpunkt från 2009 är att skylten mot 
genomfartstrafik är placerad alldeles för sent 
och att den knappt syns. En annan synpunkt 
från en närboende till skyltarna är att den ena 
skylten placeras efter Värslevägen mot Gamla 
Särövägen och direkt när man svänger in på 
Askims Stationsväg från Säröleden/158. 

         Skyltarnas utformning 2015-01-29 och en av de två 
busslinjerna som kör genom området 

Hastighet 

Precis som genomfartsförbudet upplevs inte hastighetsbegränsningen på 30 km/tim följas och inte 
heller kontrolleras den av polisen. En person (som uppger sig tala för de boendena på Askims 
Stationsväg) menar 2008 att hastighetsbegränsningen bör återinföras på hela sträckan från 
Stomvägen till Gamla Särövägen och att det bör installeras en varningssignal så att de trafikanter 
som överstiger hastighetsbegränsningen får en varning. 

Trafiksäkerhet 

Ett par synpunkter är från oroliga föräldrar som oroas över säkerheten för sina barn. En synpunkt 
handlar om att det saknas gångbana på Askims Stationsvägs norra sida från hus nummer 14 och 
uppåt och i och med att det saknas övergångsställe på denna sträcka (inte förrän längst upp vid 
Gamla Särövägen) finns inget säkert sätt att ta sig över till gångbanan på södra sidan. Trafiken är 
hård och siktsträckan uppges vara kort pga. skymd kurva vid hus nummer 18. 30 km/tim-skyltar 
saknas, men även om sådana skulle sättas upp tror de bara att en fysisk avspärrning skulle göra 
gatan helt säker. De menar att ett övergångsställe behöver placeras vid hus nummer 24 tillsammans 
med en förvarningsskylt vid avsmalningen vid hus nr 21. Flera boende skulle ha nytta av 
övergångsstället. 

En annan person menar också att det saknas övergångsställen på denna sträcka och ser en stor 
säkerhetsrisk då ingen håller avsedd hastighet. Det saknas även cykelbana och trottoaren är på vissa 
ställen underdimensionerad, på vissa ställen ca 60 cm. En tredje person lyfter att det finns två dagis 
och en skola i området och oroas över säkerheten för de barn som är tvungna att använda Askims 
Stationsväg till och från skolan, speciellt då projekt Askims torg ska genomföras vilket personen 
menar kommer att innebära ytterligare tung trafik på vägen. Samma person anser att ett 
övergångsställe ska anläggas vid T-korsningen Solliden/Askim Stationsväg då sikten är för dålig för 
både förare och fotgängare. 

I ett ärende, signerat av 32 fastighetsägare utmed Askim Stationsväg, lyfts att övergångsstället vid 
fyrvägskorsningen Askim Stationsväg/Knapegårdsvägen/Gamla Särövägen/Ögärdesvägen är 
mycket farligt på grund av mycket dålig sikt. Farligheten med denna fyrvägskorsning lyfts även i 
skrivelsen från ”Arbetsgruppen för Askims Stationsväg” 2009 - att skolbarnen tvingas gå över 
övergångsstället till och från Askimsskolan och även att det är riskabelt som bilförare att köra från 
Knapegårdsvägen in på Ögärdesvägen. 
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Fyrvägskorsningen Askim Stationsväg /Knapegårdsvägen/Gamla Särövägen/Ögärdesvägen med 
övergångsställe över Askims Stationsväg.  

I samma skrivelse beskrivs även trottoarerna som farliga då de är så smala att gående inte kan mötas 
eller gå i bredd, utan ofta tvingas ut på vägen. De menar att säkerheten är obefintlig. Här lyfts också 
att det är mycket farligt att det saknas trottoar på norra sidan av vägen, vilket gör att boende och 
besökare stiger rätt ut i gatan när de går ut genom grinden. Vidare lyfts att det är farligt vid 
garageutfarter då genomfartsbilisterna uppfattar gatan som en genomfartsled.  För många är det 
dålig sikt att backa ut på gatan från sin parkering. De menar att flera olyckor har inträffat och inte 
minst med cyklister. I ärendet beskrivs även att det ofta är kaos vid parkeringen till Brödhuset; när 
bilar ska parkera eller köra därifrån och när kunderna går över vägen. Arbetsmiljön för 
renhållningsarbetarna beskrivs som extremt farlig då de inte har någon siktvinkel när de ska gå över 
gatan bakom sopbilen. De menar att Renhållningsverkets krav på gatubredden ska vara minst 5,5 
meter, vilket inte uppfylls på Askims Stationsväg. 

 
Parkeringen vid bageriet 
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Buller och avgaser 

Många av de boende är kraftigt störda av genomfartsleden, speciellt nattetid då man ofta väcks flera 
gånger per natt. En synpunkt sommaren 2008 är att fartdämparen strax öster om korsningen 
Askims Stationsväg och Askims Kyrkåsväg tas bort då den orsakar stort buller när bilar bromsar 
och sedan accelererar. Trimmade mopeder uppges också orsaka stora besvär gällande buller menar 
en person.  

I ärendet från Arbetsgruppen 2009 menar man att kombinationen av den smala trottoaren och 
plank innebär att bilavgaser blir väldigt koncentrerade och att fotgängare inte kan komma undan 
dem. 

Ny vägdragning 

I flera av ärendena ställs frågan om det kommer att dras en ny väg och Askims Stationsväg kommer 
att läggas om. En person föreslår att den gamla gatan görs till en enkelriktad genomfartsgata i 
riktning mot Gamla Särövägen och att den nya dragningen görs enkelriktad i riktning mot 
Säröleden. 

Vid insamlingen av påskrifter från de 98 personerna i november 2008 framfördes önskemål om att 
en ny väg, strax till höger om Kyrkåsvägen, ska byggas över kullen mellan skolan, fastigheterna och 
kyrkogården, till en rondell som ansluter vid Gamla Särövägen. De önskar att denna idé tas upp och 
påskyndas då området genomgår en förtätning och en föryngring som ökar antalet bilar. 

I ärendet från Arbetsgruppen 2009 menar man att om en genomfartsled behövs i området, ska den 
byggas med sträckning enligt gällande detaljplan. I samma skrivelse ingår även underskrifter från 
brevbärare och renhållningsarbetare som anhåller om en ny dragning av Askims Stationsväg, enligt 
upprättad plan, då de menar att deras arbetssituation är mycket dålig och farlig. 

Det finns ett ärende från 2010 som saknar avsändare och underskrifter. Här beskrivs ytterligare 
synpunkter på en ny vägdragning enligt den stadsplanelagda sträckningen. De menar att den skulle 
öka säkerheten väsentligt för elever/gående/cyklister. Även om vägsträckningen skulle gå närmare 
skolan tror de att hastigheterna skulle bli betydligt lägre då de förutsätter att det blir en stor rondell 
där. De menar vidare att resten av gatan bör/kan läggas ner i en skärning och kompletteras med en 
bullervall. 

3.8 Intervjuer med involverade personer 

I denna trafikutredning har intervjuer/samtal genomförts med personer som på något sätt har varit 
inblandade i arbete med Askims Stationsväg.  

Följande personer har intervjuats: 

Dharmesh Shah Tidigare anställt på Trafikkontoret i Göteborg. Har presenterat 
händelseutveckling av Askims Stationsväg under åren för nämnder i 
Göteborg. Har varit ansvarig för förprojekteringen av Askims 
Stationsväg.  

Magnus Ståhl  Anställd på Trafikkontoret i Göteborg. Har inte direkt arbetat med 
Askims Statationsväg men vet en del om händelseförloppet.  

Pär Sköld  In house konsult på Trafikkontoret i Göteborg. Har inte aktivt 
arbetat med Askims Stationsväg utan med andra utredningar i 
området.  
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Inger Bergström Anställd på Stadsbyggnadskontoret i Göteborg. Har arbetat mycket 
med olika utredningar i området där Askims Stationsväg har varit 
med. Inger har bra kännedom om utredningar som är gjorda gällande 
Askims Stationsväg. Har varit med i FÖP Fässbergsdalen, 
Strukturplan, detaljplanearbetet kring den nya detaljplanen för 
Askims Stationsväg m.m. 

Mats Ternqvist  Konsult, Vectura, WSP, M4Traffik. Mats har inte heller arbetat med 
Askims Stationsväg. Han har arbetat med olika typer av analyser av 
ombyggnad av Sisjömotet samt FÖP Fässbergsdalen. Han har då 
gjort olika trafiksimuleringar och trafikprognoser.  

Beata Löfmarck Anställd på Trafikkontoret i Göteborg. Beata har inte arbetat med 
Askims Stationsväg.  

Marie Ackerot  Anställd på Trafikkontoret i Göteborg. Marie har inte arbetat med 
Askims Stationsväg. 

Hans Ander  Anställd på Stadsbyggnadskontoret i Göteborg. Hans har arbetat 
med Askims Stationsväg. Han har presenterat händelseutvecklingen 
av Askims Stationsväg under åren för nämnder i Göteborg. 

På frågan om Vilken är din syn gällande vägen? svarar många av de intervjuade att dagens 
sträckning av Askims Stationsväg inte lämpar sig för genomfartstrafik med tanke på dess standard 
och direktutfarter i anslutning till vägen. Med tanke på den kraftiga tänkta exploateringen i 
Fässbergsdalen och framförallt Sisjön kommer belastningen vara stor på Sisjömotet (även efter 
ombyggnad) vilket riskerar att göra att trafik smiter via Askims Stationsväg. Med anledning av detta 
krävs en ny dragning av Askims Stationsväg. 

Vissa av de intervjuade menar också på att Askims Stationsväg har utretts tillräckligt mycket under 
åren och att det nu återstår att bygga enligt den nya sträckningen. Skulle en ny detaljplan tas fram 
för gatan skulle detta innebära att lösningen av problematiken längs gatan skjuts fram flera år i och 
med att planprocessen tar lång tid.  

Däremot säger några intervjuade att utformningen på den nya sträckningen bör ses över. 
Exempelvis korsningspunkter och gång- och cykelväg. Den nya sträckningen kanske inte behöver 
ha gång- och cykelväg längs vägen. Det kanske kan lösas på annat sätt. Förprojekteringen bör 
därför göras om. Ett förslag är också att göra en konsekvensmatris med + och – för olika aspekter. 
Konsekvenserna för barn är också exempel på vad som kan göras ytterligare så att en ny 
utformning av gatan blir så bra som möjligt.  

En intervjuad person föreslår att det kanske går att tänkta lite som Trafikverket gör i en 
åtgärdsvalsstudie (ÅVS). Troligen är det bästa alternativet en ny sträckning av gatan men det kanske 
är värt att ta upp andra alternativ som jämförelse till exempel utbyggnad av befintlig väg med 
inlösen av fastigheter.  

En person nämner också att gatan har legat med i investeringsplanen för Göteborg sedan år 2000.  
 

På frågan om Varför den nya sträckingen inte är byggd? säger några av de intervjuade att 
planprocessen på 70-talet såg annorlunda ut jämfört med idag. Till detaljplanen behövde det inte 
finnas en genomförandebeskrivning och inte heller finansiering behövde vara föreslagen. De säger 
också att det föreslagna byggandet har stött på problem och hamnat i diskussioner med exempelvis 
fastighetsägare och andra berörda parter. Byggandet har sedan inte prioriterats utan andra 
investeringar har fått gå före.   
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4 Avbrutna, gällande och pågående planer 

4.1 Avbrutna planer 

Detaljplan/Stadsplan för östra delen av Askims Stationsväg 

Detaljplanen, som blev avbruten, som byggnadsnämnden gett stadsbyggnadskontoret i uppdrag att 
ta fram för östra delen av Askims Stationsväg, omfattade två separata delområden. Det 
gemensamma övergripande syftet var att förbättra trafiksituationen i området, dels genom en 
ombyggnad av befintlig Askims Stationsvägs anslutning till Gamla Särövägen, dels genom 
förutsättningar för att anlägga nya påfartsramper till Söderleden från Kobbegårdsvägen. Detta 
skulle också i sin tur innebära att den reserverade marken för den nya sträckningen av Askims 
Stationsvägs skulle återgå till allmän mark och byggnadsrätter för de två befintliga fastigheterna 
skulle återskapas. Tre nya byggrätter skulle också skapas.  

I planbeskrivningens förutsättningar står det att i anslutning till Askims skola ligger en förhistorisk 
boplats som delvis undersökts av Stadsmuseet. Boplatsens utsträckning är dock inte klarlagd. 
Vägreservatet i gällande plan gränsar i norr till en medeltidskyrkogård. 

Det står också skrivet följande om trafiksituationen längs gatan: 

”Enligt tillgängliga trafikräkningar från 70-talet när gällande plan upprättades var 
trafikmängderna på: 

Askims Stationsväg 5000 bilar/dygn 

Gamla Särövägen 5200 bilar/dygn 

Säröleden  16000 bilar/dygn 

Gatunätets uppbyggnad och användning såg då annorlunda ut än dagens. 
Trafikutvecklingen fram till idag visar att de större lederna uppbär trafikökningen 
medan gatunätet som ansluter till lederna visar minskningar av trafikmängden. De 
senaste mätningarna visar således att trafikmängden idag är på: 

Askims Stationsväg 4000 bilar/dygn 

  Gamla Särövägen  4600 bilar/dygn 

  Säröleden  29600 bilar/dygn 

Parkeringsplatser för Askimsskolan och kyrkan finns inom planområdet på södra 
sidan av Askims Backaväg. Skolan disponerar 13 platser och kyrkan 11 p-platser. 

En återvinningsplats med sju kärl är lokaliserad inom detaljplanens delområde 1, 
invid Gamla Särövägen.” 

I detaljplanen står det också att i och med de föreslagna åtgärderna minskas behovet av att trafikera 
Askims Stationsväg, underlaget för att göra en tillräcklig prognos är dock otillräcklig. Beräkningar 
som gjordes visar på en minskning av fordon på Askims Stationsväg med cirka 1 200 fordon/dygn.  
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I bilderna nedan visas det förslag på åtgärder som beskrevs i detaljplanen.  
  

 

Förslag till åtgärder 

Ramperna för av- och påfart till Söderleden är tänkt att anordnas som additionsfält mellan 
Järnbrottsmotet och Kobbegårdsbron. Påfartsrampen mot väster utgår från en tidigare planerad 
rondell i Viktor Hasselblads gata. En ny bro måste byggas över Stora Ån öster om 
Kobbegårdsbron. Avfartsrampen mot väster ansluts till Kobbegårdsvägen via Krutvägen. 
Rampvägen kommer härigenom att gå över fastigheten Kobbegården 152:1 som också har 
anslutning via Krutvägen.  

Anslutningen av Askims Stationsväg till Gamla Särövägen stängs i sitt nuvarande läge och flyttas 
mot norr där den ansluts via en rondell. Askims Backaväg utgör tillfart till skolan och kyrkogården. 

Parkering inom båda delområden skall ske huvudsakligen inom tomtmark. Parkeringsmöjligheter på 
allmän plats-mark reduceras. Mitt för bageriet på fastigheten Askim 2:60 skall en p-plats 
iordningställas. För skolan och kyrkogården upprustas och utökas befintlig p-plats söder om 
Askims Backaväg. 

En miljökonsekvensbeskrivning har också gjorts till detaljplanen. I den konstateras det att 
konsekvenserna för miljön blir mindre än den gällande planen. I och med minskningen av trafiken 
på Askims Stationsväg säger beräkningar att bullret minskar men att riktvärdet för buller inte kan 
uppnås för samtliga fastigheter inom planområdet.  

Beräkningar av luftföroreningar, kväveoxid, och kvävedioxid har i denna detaljplan också utretts. 
Beräknade värden understiger kommunens riktvärden. Relaterat till ett noll-alternativ, det vill säga 
om ingen åtgärd genomförs över huvud taget, uppskattas både buller- och 
luftföroreningssituationen förbättras genom den bedömda trafikminskningen på Askims 
Stationsväg. 
  

Gamla 
Särövägen 

Askims Stationsväg 
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4.2 Gällande planer 

Detaljplan/Stadsplan för Askims Stationsväg 1974 

År 1972 togs gällande detaljplan för området fram och vann laga kraft 1974. Planen innefattar i stort 
sett området mellan Söderleden i väster, Långelyckevägen i söder, Knapegårdsvägen i öster och 
Hyltevägen i nordöst. Detaljplanen innefattas till största delen av bostäder men också en ny parallell 
anslutningsväg från Askims Stationsväg i höjd med Kyrkliden i väster till Knapegårdsvägen i öster, 
vilken inte är byggd. 

Till planen finns en planbeskrivning, plankarta och bilagor, beträffande utformning av Askims 
Stationsväg, trafikbullerutredning, VA-utredning, yttranden från riksantikvarieämbetet och 
Vägförvaltningen. (I SBK:s arkiv går det endast att hitta planbeskrivningen och plankartan). 

I beskrivningen av de befintliga förhållandena står det att Askims Stationsväg förutom 
genomfartstrafiken, mellan lederna Säröleden och Gamla Särövägen, belastas av trafik till 
bostadsområdet ”Vita fläcken” och Askims Torg. Det nämns att i området finns kulturhistoriskt 
värdefulla områden såsom, gravfält, medeltida kyrkogård, plats för medeltida kyrka och centrum för 
fornlämningar och bebyggelse som visar den historiska utvecklingen. I planförslaget föreslås bland 
annat följande: 

 Förtätning av befintlig bebyggelse bestående av 140 stycken villor och 16 stycken mindre 
gruppbebyggelse av småhus. 

 Backaskola (nuvarande Askims Montessoriskola) utvidgas och parkering till skolan föreslås 
söder om skolan, de norra delarna av planområdet upplåtas för parkmark samt ridsport. 

 I höjd med Askims Stationsväg på Säröleden föreslås en trafikplats. 

 Askims Stationsväg ges en ny sträckning från anslutningen vid Kyråsvägen öster ut till 
Gamla Säröleden. 

 Tillfarten till området ”Vita Fläcken” föreslås ändras så att den västra delen trafik försörjs 
via en gata parallell med Säröleden.  

 För östra delen av bostadsområdet och för centrumbebyggelsen föreslås trafikanslutning 
via Askims Stationsväg-Solgärdesvägen och dess förlängning. Angöringstrafik kan även nå 
centrumbebyggelsen från väster dock föreslås trafiken regleras så att ingen genomfartstrafik 
kan gå via Askims Torg.  

 Skolan, kyrkan och begravningsplatsen ansluts via Askims Stationsväg.  

 I anslutning till trafikplatsen vid Säröleden föreslås mark att upplåtas för bensinsation.  

 Plats för nya gång- och cykelvägar inklusive korsningspunkter över leder/gator föreslås 
bland annat två planskilda korsningar på Askims Stationsväg, dels norr om Askims Torg 
dels i höjd med Backa skola under den nya sträckningen av Askims Stationsväg. När det 
gäller den östvästliga cykeltrafiken nämns att den måste gå på nuvarande Askims 
Stationsväg på grund av de starka lutningarna. 

 Busstrafik föreslås gå på den nya sträckningen av Askims Stationsväg.  

 I den bullutredning som togs fram till detaljplanen framkom det att vissa delar av 
bebyggelsen kan drabbas av bullerstörningar mellan 35 och 45 dB(A) dageffektnivå 
inomhus. Med anledning av detta har dessa området getts en tilläggsbestämmelse som 
innebär att särskilda byggnadstekniska åtgärder mot buller ska vidtas vid bebyggelse.   
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Gällande detaljplan från 1974 där gul markering är den nya sträckningen av Askims Stationsväg 

Kommunen är huvudman för allmän plats men inom delar av planområdet har marken inte lösts in, 
särskilt den del som omfattas av den nya sträckningen av Askims Stationsväg. Enligt 
tjänsteutlåtande från Hans Ander, 2009-12-01, skulle ett genomförande av gällande plan, med 
byggande av den nya sträckningen av Askims Stationsväg innebära inlösen av mark och intrång i 
pågående markanvändning.  
 
Planens genomförandetid har gått ut men planen fortsätter att gälla. 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 fotsätter planen att gälla men 
den kan ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning (för exempelvis 
förlorad byggrätt). 
 
Kommunen bör fortfarande ha rätt att lösa in marken och skyldighet att göra detta om någon 
fastighetsägare önskar detta.  
 
Vid framtagende av detaljplaner idag måste det finnas med en genomförandebeskrivning som 
beskriver hur de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska åtgärderna ska skötas. 
På 1970-talet behövdes ingen genomförandeplan.    
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Detaljplan för bostäder vid Askims Torg  
Detaljplan för bostäder vid Askims Torg inom stadsdelen Askim i Göteborg, antagen 2009, vann 
laga kraft 2010. Planen syftar till att utveckla och stärka Askims Torg genom att möjliggöra 
komplettering av bostäder (63 bostadsrätter) i tillägg till torgets verksamheter. I samband med 
utbyggnaden föreslås även en generell upprustning av den yttre miljön såsom torgyta, parkerings- 
och gatumiljö. Möjlighet till en körbar förbindelse mellan norra och södra sidan av torget föreslås 
för att öka tillgängligheten till torget. Förbindelsen utgörs av en gårdsgata direkt öster om 
torgfastigheten. En översyn av trafiksituationen gjordes i samband med planerbetet.  
 
I samrådet till denna plan påtalade SDN (Stadsdelsnämnden) Askim samt Länsstyrelsen behovet av 
en utbyggnad av Askims Stationsväg. Remissinstanserna påpekade också behovet av en belysning 
av trafiksituationen i ett större perspektiv. Planen färdigställdes under 2012. 

Översiktsplan för Göterborg, 2009 

I Göteborgs översiktsplan från 2009 föreslås utbyggnad av bebyggelse (bruna inringade områden i 
kartan nedan) i området. Vägreservatet för Askims Stationsväg är också med som svart sträck i 
kartbilden.  

 
Utdrag ur översiktsplan för Göteborg 2009 

4.3 Pågående planer 

Detaljplan för bostäder vid Kobbegården 

Planens syfte är att möjliggöra för bostadsbebyggelse av cirka 290 nya bostäder på yta som idag 
används som parkering. Området ligger nordöst om Askims Stationsväg. Planen befinner sig just nu 
i samrådsskedet.  I beskrivningen till planen nämns Askims Stationsväg endast i sammanhanget att 
området Kobbegården nås i söder via Askims Stationsväg.  

Detaljplan för bostäder i Pilegården och Nedergården 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse av cirka 100-160 bostäder på yta 
som idag används till parkering och panncentral i området Pilegården och Nedergården, norr om 
Askims Stationsväg. Befintlig parkering omlokaliseras och nytillkommen planeras in. Lämplig 
placering för ny förskola ska också undersökas. Förslaget överensstämmer med kommunens 
översiktsplan som anger bebyggelseområde med grön- och rekreationsytor. Planen är i startskedet.  
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Detaljplan för bostäder vid Sisjövägen 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse, cirka 500 stycken öster om Askims 
Stationsväg, och då komplettera med bostadsformer som det råder brist på i stadsdelen. 
Bebyggelsen föreslås innehålla en blandning av radhus och flerfamiljshus. En förskola med sex 
avdelningar är också planerad. Områden som utpekats som värdefulla i en utförd naturinventering, 
undantas från exploatering. Planen antogs i april 2014 men är överklagad.   

5 Tidigare utredningar 

5.1 Strukturplan för handel i Högsbo-Sisjön 2005 

År 2005 godkändes Strukturplanen för handel i Högsbo-Sisjön av byggnadsnämnden som program 
för detaljplanering, tillståndsgivning och infrastrukturutbyggnad. Anledning till att planen togs fram 
var förändringen av Högsbo-Sisjöområdet till handelsplats med kraftigt ökad trafik.  

Syftet med planen var 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 med alla trafikslag. 

Planen innefattade lösningar på exempelvis trafikflöden, dagvattenhantering och förbättrade 
förutsättningar för kollektivtrafikförsörjning. Den visade på förslag på succesiv trafikutbyggnad, på 
kort sikt 4-5 år, samt kopplingar till huvudvägnätet, möjlighet att utveckla gång- och cykelnätet och 
grönstrukturen samt en översiktlig finansiering av trafikutbyggnaden.  

Gestaltningsförslaget till planen innebar en förbättrad framkomlighet för kollektivtrafiken samt 
förbättrade förhållanden för gång- och cykeltrafiken och vackrare gator. Principen för 
trafikutvecklingen innebar åtgärder på olika nivåer: 

 Ordnande av kvartersmark 

 Förbättringar i det lokala vägnätet 

 Kopplingar i huvudvägnätet 

 På sikt förbättrad koppling till riksvägnätet - Söderleden 

I strukturplanen nämndes att ökningen av buller och vibbrationer knappt skulle blir hörbar även 
om trafikökningen skulle bli betydande eftersom ökningen skulle ske från en redan hög nivå. 
Däremot kunde störningar komma att upplevas från bostäder vid Kobbegårdsvägen, 
Knapegårdsvägen och Gamla Särövägen.  

I huvuddokumentet för strukturplanen nämns inte Askims Stationsväg. Den finns heller inte med 
på kartan. I underlagsrapporten, trafik och gestaltning Sisjövägen/Södra Högsbo, till strukturplanen 
är Askims Stationsväg med i utbyggd sträckning som en åtgärd på kort sikt.  

Vid framtagandet av underlagsrapporten gjordes en inventering av området med avseende på dess 
karaktär och struktur därefter har förslag på scenarier för utveckling tagits fram. Åtgärderna dom 
föreslås beskriver: 

 Förbättrad koppling till Söderleden 

 Förbättringar i det lokala vägnätet 

 Principer för ordnande av kvartersmark 
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Under arbetet med underlagsrapporten till strukturplanen nämns det att en möjlig framtida struktur 
för området vuxit fram. I idealbilden för den långsiktiga strategin finns Askims Stationsväg med på 
karta som ett blandstadsstråk där det går en ny stombusslinje.  

Olika scenarion för framtida utveckling togs fram i underlagsrapporten. I 0-scenariot beskrevs 
dagens situation, de förändringar som är nödvändiga även om ingen planändring genomförs. I detta 
scenario var Askims Stationsväg inte 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.  

Det långsiktiga scenariot-3 beskrev ett scenario med både ökad privatbilism och omfattande 
utökning av kollektivtrafiken. Det ansågs då inte räcka att komplettera lokalnätet utan en högre 
tillgänglighet till Söderleden skulle behövas förslagsvis genom att Sisjömotet ersattes av två mot, 
kobbegårdsmotet i väster samt Eklandamotet i öster. Sisjömotet skulle omvandlas till en ren bro 
endast med en lokal koppling. I långtidsbilden var Askims Stationsväg utbyggd i ny sträckning med 
ett mot på Säröleden.  

Enligt uppskattningar av trafikflöden med utgångspunkt från mätningar gjorda 2002 och en alstring 
av trafik från främst tillkommande handel beskrevs Askims Stationsväg få en ökning av trafik enligt 
följande: 

 

Scenario År ÅMVD 

Mätning 2001-2002 5 600 

Scenario 0 2008 6 500 

Scenario 1 2008 8 900 

Scenario 3 2014 11 600 

5.2 Förstudie Söder- Västerleden 2009 Vägverket 

Trafikverket under 2009 fram en beslutshandling gällande förstudie för Söder- Västerleden i 
Göteborg. Förstuden föranleddes av de snabbt växande trafikmängderna på Söder- Västerleden och 
den snabbt växande bebyggelseutvecklingen i områden längs leden. 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 sammanfattningen till förstudiens beslutshandling står det att tänkbara åtgärder enligt steg 4, 
Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder, i fyrstegsprincipen, är en utbyggnad av Askims 
Stationsväg med en planskild trafikplats till 158. Utbyggnaden var ett steg för att minska trafiken på 
Söder/Västerleden.  

I remissvaren säger Högsbo Sisjöns Företagarförening att Askims Stationsväg idag inte är en 
framkomlig genomfartsled för trafik till och från väg 158. De anser att det är väldigt angeläget att 
ombyggnaden av Sisjömotet samordnas med Stadsbyggnadskontorets åtgärder för angränsande 
vägar och rondeller. I samband med detta bör Askims Stationsväg byggas om. (Vägverket 
kommentarar och svarar att ombyggnad av Askims Stationsväg finns med i Göteborgs Stads 
utbyggnadsplaner). 

Stadskansliet säger i remissvaren att Askimsmotet på väg 158 i kombination med utbyggd Askims 
Stationsväg är en möjlig åtgärd för att avlasta Sisjömotet och fördela trafiken bättre. I Vägverkets 
studie har denna åtgärd inte diskuterats, skriver de. 
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Trafikkontoret (Max Falk) säger att de ser det som positivt att utveckla tankarna kring förslaget i 
förstudien med ny sträckning av Askims Stationsvägs med mot på väg 158 som avlastning.  

Göteborgs Stad tar också upp att förslaget med ny sträckning av Askims Stationsväg med mot på 
väg 158 inte tas upp i förstudien.  

5.3 Förprojektering Askims Stationsväg 2011 

År 2011 tog Tyréns på uppdrag av Trafikkontoret i Göteborg fram en förslagshandling beträffande 
förprojektering av den nya sträckningen av Askims Stationsväg, från detaljplanen från 1974, med en 
anslutning i öster till Gamla Särövägen utformad som en cirkulationsplats. Att anslutningen 
utformades som en cirkulationsplats beslutades det om i tidigare utredningar enligt Tyréns.  

Syfte med förprojekteringen var att studera genomförbarheten av den nya sträckningen av gatan 
tillsammans med olika konstruktionsmöjligheter eftersom den södra delen av vägsträckningen 
skulle behöva gå i kraftig skärning. I förprojekteringen ingick också en översyn av angöring till skola 
och återvinningsstation från den nya gatan. 

Underlaget till förprojekteringen utgjordes bland annat av en utredning som Gatubolaget tidigare 
tagit fram (denna utredning har vi inte) samt genomförda geofysiska undersökningar av marken med 
markradar. I förprojekteringsutredningen beskrevs kort nuläget, målpunkter, trafikmängder, 
kollektivtrafikförsörjning, gång- och cykeltrafik, lutningar samt markförhållanden. 

Två alternativ på lösning utreddes, dels ny vägsträckning med gång och cykelväg, dels utan gång- 
och cykelväg tillsammans med flera olika förslag på konstruktionsmetod. 
 

Alternativ 1 - Tänkt sträckning på Askims Stationsväg inklusive gång- och cykelväg längs 
gatan  
Lutning på gatan sju procent, (vilket var överenskommet i tidigare utredning av Gatubolaget). 
Nivåskillnad på över 15 meter från botten i väster till toppen i öster.  
 
Kommentar till detta alternativ från Tyréns utredning är följande: 

 Är nivåskillnaderna mer än 10 meter bör inte lutningen på gång- och cykelvägen vara mer 
än sex procent.  

 Vilplan krävs minst varje höjdmeter för att tillgodose tillgängligheten för funktionsnedsatta 
 Om vilplan (två meter långa, lutning två procent) anläggs utanför gång- och cykelvägen 

krävs en breddning av schakten på två meter.  
 Om vilplan inte anläggs utanför gång- och cykelvägen behöver djupet på schakten ökas 

med ytterligare 0,7 meter.  
 
Bedömning 
Alternativ 1 är det enda alternativ som är fullvärdigt eftersom det innefattar en gång- och cykelväg 
längs vägen. Mest negativ med detta alternativ anses vara det stora schaktdjupet. Gång- och 
cykeltrafikanter kan i och med schaktdjupet och avsaknaden av bebyggelse känna sig otrygga när de 
färdas längs vägen.  
 
För att tillgängligheten för gång- och cykeltrafikanterna ska uppnå låg standard enligt VGU bör inte 
lutningen överstiga 6 procent och vilplan införas var 0,5 meter i höjdled. Vilket i detta fall innebär 
att schaktbotten beräknas ligga på höjden + 31 meter och vilplan införs var 1 höjdmeter.  
 
I området för tänkt vägsträckning finns även en osäkerhet gällande grundvatten. Troligen ligger 
grundvattenytan på strax under +30 meters. Om grundvattnet påverkas eller inte är med anledning 
av djupet osäkert. Detta bör kontrolleras.  
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Alternativ 2 - Tänkt sträckning på Askims Stationsväg utan gång- och cykelväg 

Lutning på vägen, 10 procent (10 procent är max lutning för låg standard på en lokalväg för Lps 
(Lastbil med släp)) 10 procent lutning och tre meter grundare schakt jämfört med alternativ 1, från 
9,6 till 6,3 meter. 

Kommentar till detta alternativ från Tyréns: 

 I detta alternativ tänker de sig att gång- och cykeltrafiken går kvar på den befintliga Askims 
Stationsväg.  

 Den befintliga gatan har en lutning mellan 6-8,7 procent vilket innebär att på vissa sträckor 
uppnås låg standard för gång- och cykelvägen och på andra inte ens det. 

 

Bedömning 

Detta alternativ 2 bedöms inte som ett fullvärdigt alternativ i och med att gång- och 
cykeltrafikanterna flyttas över till en väg där trafiksäkerheten och tillgängligheten är bristfällig. För 
att göra detta alternativ till ett fullvärdigt alternativ behövs gatan åtgärdas genom separering av 
gång- och cykeltrafik från biltrafik samt mindre lutningar. Bedömningen är att det inte går att 
åtgärda befintlig väg fullt ut eftersom det inte finns tillräckligt med mark att tillgå.   
 
Konstruktionsmetoder för de olika alternativen 
 
Alternativ 1-med konstruktionsmetoden jordspik (7 procent lutning väg)  Beräknad kostnad 18,2 

miljoner kronor 
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Alternativ 1-med konstruktionsmetoden spont med dragstag Beräknad kostnad 28-30 miljoner kronor 
(7 procent lutning väg)  

 
 
 
 
 
Alternativ 2-med konstruktionsmetoden spont med Beräknad kostnad 11,3 miljoner kronor 
bakförankring väl inom föreslagen gräns för projektet  exklusive åtgärder på befintlig väg 
(10 procent lutning väg)  
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Alternativ 2-med konstruktionsmetoden, spont med Beräknad kostnad ej definierad 
bakförankring, precis innanför föreslagen gräns för projektet  
(10 procent lutning väg) 
  

 
 
Alternativ 2-med konstruktionsmetoden spont  Beräknad kostnad 10,8 miljoner kronor 
utan bakförankring inom föreslagen gräns för  exklusive åtgärder på befintlig väg 
projektet med kraftigare släntlutning (10 procent lutning väg)  
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Alternativ 2-med konstruktionsmetoden spont  Beräknad kostnad 15,8 miljoner kronor 
med bakförankring genom geonät  exklusive åtgärder på befintlig väg 
inom föreslagen gräns för projektet  
(10 procent lutning väg)

 

Bedömning 

Att förstärka schaktväggen med sprutbetong i kombination med jordspik har visat sig vara ett 
betydligt billigare alternativ än att slå ner spont som måste förankras med dragstag till berg. Att 
använda jordspik i en blockig morän som vi har i det aktuella fallet är inte så vanligt. Expertisen 
inom området tror på metoden men säger att det krävs ytterligare detaljerade undersökningar för att 
kunna avgöra omfattningen fullt ut. 

I alternativet med spont finns det en osäkerhet då djupet till berg är oklart. Djupet till berg bör, i 
det fall alternativet är aktuellt, verifieras med jord-/bergsondering för att ge underlag till 
dimensionering av sponter och dess förankring samt för att bekräfta resultatet av den geofysiska 
undersökningen. Den rika blockförekomsten påverkar val av sponttyp och utförande av schakt mm 
och ska tas i beaktning vid fortsatta arbeten. 

Då berg saknas, enligt de kompletterande undersökningar som gjorts, så föreslås att schaktväggarna 
helt bekläs med blockmurelement som byggs upp i etage för att få in ljus och växtlighet. 
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5.4 Översiktsplan för Göteborg och Mölndal, fördjupad för 
Fässbergsdalen 

Nedan sammanfattas den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Fässbergsdalens 
antagandehandling 2012, med utgångspunkten, Askims Stationsväg och Göteborgs Stads del av 
utredningen.  

Bakgrund 

Den fördjupade översiktsplanen för Fässbergsdalen avser visa strategier och huvudstrukturer för 
hur markanvändning och infrastruktur i samverkan kommer utvecklas i Fässbergsdalen under en 
tio- till tjugoårsperiod. Detta arbete gjordes med bakgrunden att det i området Fässbergsdalen nu 
sker en förädling av markanvändning, med förtätning av bebyggelse, omvandling till mer 
tjänstteinriktade verksamheter och utbyggnad av bostäder.  

Fässbergsdalen omfattas av området från Järnbrottsmotet i väster till Åbromotet i öster och från 
Mölndals centrum i norr till Askims Stationsväg i söder.  
 

 

Utredningsområdet för FÖP Fässbergsdalen (vit linje kommungräns Göteborg/Mölndal och röd linje 
utredningsområdet) 

Utredningen påbörjades efter att byggnadsnämnden i Göteborgs Stad och kommunstyrelsen i 
Mölndals stad uppdrog 2008-01-22 åt städernas stadsbyggnadskontor att i samverkan ta fram 
gemensamma planeringsförutsättningar för den fysiska planeringen och för infrastruktursatsningar i 
Fässbergsdalen och Mölndalsåns dalgång. Arbetet med FÖP:en har pågått från 2008-2012 och 
revideringar pågår till viss del fortfarande. 

Under 2008-2011 gjordes många olika utredningar till FÖP:en och parallellt med kommunernas 
arbete gjorde Trafikverket (Vägverket) sin förstudie för Söder- Västerleden. Både till arbetet med 
FÖP samt till Trafikverkets förstudie gjordes bland annat trafiksimuleringar, trafik-, miljö-, vatten-, 
markanvändningsutredningar. Extra vikt lades vid att finna lösningar för trafikutvecklingen på 
Söder -Västerleden kopplat till ett utvecklat lokalt vägnät och ett framtida ökat 
kollektivtrafikresande.  

Under denna tidsperiod togs också arbetet med K2020 Framtidens kollektivtrafik i 
Göteborgsområdet fram av GR (Göteborgs regions kommunalförbund). 
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Verksamhetsutveckling 

I Fässbergsdalen räknas det med att antalet arbetstillfällen kommer att öka med mellan 4 500 – 
9 000 stycken i framtiden vilket också kommer att ge förutsättningar för en ökad handel.  
 

Infrastrukturutveckling 

Trafikutvecklingen på såväl huvudvägnätet som lokalvägnätet har varit hög de senaste decennierna 
och är i genomsnitt högre än för regionen i övrigt. På Söderleden har trafiktillväxten varit cirka fyra 
procent varje år. Kollektivtrafiken har ibland haft svårt att komma fram. Strukturomvandlingen 
inom näringslivet syns även på markanvändningen. Vid nya exploateringar ökas stadsmässigheten 
och därmed områdets attraktivitet. 

Den mest observerade problematiken i Fässbergsdalen är trafiksituationen både på det kommunala 
vägnätet och på det statliga med anleding av att trafikmängden har ökat.  

Trafikökningen beror på en 
allmän trafikökning, 
Fässbergsdalens omvandling till 
mer trafikgenererande 
verksamheter, nyexploateringar 
och på Söderleden beror det 
även på medveten planering för 
att flytta ut biltrafik från centrala 
stadsområden.  

Söderleden fungerar inte enbart 
som huvudnät utan också 
lokalnät mellan Sisjöområdet 
och Åbroområdet eftersom det 
saknas lokalnät däremellan. Låg 
framkomlighet på Askims 
Stationsväg och Otto Elanders 
gata gör att trafik väljer 
Söderleden. 

Markanvändning och infrastruktur idag 

Idag har Söderleden otillräcklig kapacitet i Sisjömotet och Fässbergsmotet, vilket begränsar 
framkomligheten ut och in till området. Utvecklingen av området kommer att generera mer lokal 
trafik som ska på och av Söderleden. I Sisjömotet är problemen så stora att motet bedöms behöva 
byggas ut på kort sikt.  
 

(Översvämningar har också skett vid Åbromotet och Fässbergsmotet på grund av regn. Stora Ån riskerar att 
svämma över vid Järnbrottsmotet, Sisjövägen och Långebergsgatan om fåran växer igen)  
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Pågående omvandling 
 

 
Pågående omvandling av området 

I kartan ovan är Askims Stationsväg med som förslag till nya trafikåtgärder.  

Framtida markanvändning 
 

 
 

Framtida markanvändning   
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Trafikanalyser 

Trafikanalyserna som är gjorda i FÖP innefattar området mellan Fässbergsmotet och 
Järnbrottsmotet inklusive omgivande lokalgator. I analysen förutsätts en trafikökning i området på 
20 procent på kort sikt. Till analyserna har också trafiksimuleringar gjorts där olika exempel på 
åtgärder analyserats samt effekterna av dessa. En av åtgärderna var att bygga Askims Stationsväg i 
ny sträckning. I analysen ges förslag till etapputbyggnad av åtgärder i området: 
 

Åtgärder på väg- och gatusystemet på kort sikt, fem-sju år 

Med stöd av trafikanalyserna föreslås följande åtgärder att genomföras inom en fem – sju års 
period: 

1. Kompletterande ramper i 
Radiomotet 

2. Utbyggnad av Otto Elanders 
gata inklusive 
cirkulationsplatser. 

3. Ny sträckning av Askims 
Stationsväg 

4. Utbyggnad av etapp 1 i 
Sisjömotet. Utformningen 
anpassas med avseende på ett 
utbyggt mot åt öster 

5. Koppling Datavägen- 
Knapegårdsvägen 

6. Breddning av Sisjövägen 

7. Additionskörfält på 
Söderleden mellan 
Järnbrottsmotet och 
Åbromotet 

8. Utbyggnad av etapp 1 av ny 
gatuförbindelse mellan Stora 
Åvägen i Sisjön och 
Aminogatan i Åbro. 

9. Fässbergsmotet - ev åtgärd 
”trimning” alt ombyggnad 

 

Markanvändning och infrastruktur idag på kort sikt 5-7 år 

 

 

Ytterligare åtgärder kommer att behövas såsom mindre ombyggnad av gatukorsningar, förbjud mot 
vissa vänstersvängar in och ut från kvarter etc. 
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Åtgärder på väg- och gatusystemet på medel-lång sikt, 10-12 år 

Med stöd av trafikanalyserna föreslås följande åtgärder att genomföras inom en 10 – 12 års period: 

 

1. Utbyggnad av planskild 
korsning mellan Askims 
Stationsväg och Säröleden 

2. Utbyggnad av Sisjömotet åt 
öster med anslutande gator 
mot Jolengatan i norr och 
Stora Åvägen/”nya 
Lunnagårdsgatan” i söder 

3. Fässbergsmotet ev 
trimningsåtgärder 

4. Utbyggnad av parallellgata till 
Söderleden 

5. Ny gata mellan Stora Åvägen 
och Fässbergsmotet 

6. Ny vägförbindelse mellan 
Aminogatan och Åbyvägen 

 
 

Markanvändning och infrastruktur idag på  
meddelång sikt 10-12 år 

På medellång sikt förväntas påbörjade detaljplaner vara genomförda. Trafikplats i kommungränsen 
sammanbyggd med Sisjömotet beräknas vara förverkligad. Stora Ågatan har sammanbundits över 
kommungränsen med väg till Fässbergsmotet. Cykelvägnätet har byggts ut och huvudgatorna i 
Sisjön och Högsbo har på båda sidor försetts med GC-väg alternativt trottoar. 
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Åtgärder på väg- och gatusystemet på lång sikt, 15-20 år 

 

På lång sikt sammanbinder 
lokalvägnätet de båda kommunerna 
vilket ger möjlighet för god 
kollektivtrafikutveckling. Vid 
utbyggnad av Västra Balltorp binds 
vägnätet samman med Sisjö 
bostadsområde. Parallella lokalgator är 
vid behov utbyggda.  

 

 

Markanvändning och infrastruktur idag på lång sikt 15-20 år 

 

Gång- och cykeltrafik 

 
 

Framtida gång- och cykelnät 

Kartan ovan visar tänkt gång- och cykeltrafiknät. Huvudpunkterna för utformning av detta nät är 
att det ska vara gent, lätt att orientera sig på och separerat från övriga trafikslag. Det ska kännas 
tryggt att cykla utmed stråken som ska vara väl upplysta. 
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Kollektivtrafik 

 

Framtida kollektivtrafiknät 

I FÖP har också geologin, dagvatten, grönstruktur, riksintressen, allmänna intressen 
utretts. 
 

Genomförande och finansiering 

Grundprincipen för utbyggnader och förändringar är att de fastigheter som får ny eller förändrad 
markanvändning skall vara med och finansiera nödvändliga åtgärder för infrastrukturen. Utbyggnad 
av det statliga vägnätet kan kräva medfinansiering av de båda kommunerna. Till det anser man att 
nya finansieringsmodeller krävs för att hantera kollektivtrafikåtgärder.  
 

Konsekvensanalys 

I FÖP har också en konsekvensanalys gjorts med utgångspunkt i sociala-, miljö- och ekonomiska 
konsekvenser. Slutsatsen i denna analys är att en hållbar utveckling av Fässbergsdalen är möjlig med 
fortsatt strategisk samverkan över kommungränsen. För vattenfrågorna bör därvid särskild 
noggrannhet iakttas.  
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6 Slutsats och rekommendationer 

Syftet med denna utredning var att sammanställa vad som tidigare har gjorts beträffande Askims 
Stationsväg, för att på detta sätt kunna se hur arbetet med gatan ska gå vidare.  

I inledningen ställdes följande frågor: 

Varför har inte detaljplanen för den nya delen av Askims Stationsväg blivit genomförd? 

Kvarstår problemen idag också? 

Genom att titta på vad som har gjorts mellan åren 1968-2015 går det att konstatera att många olika 
typer av utredningar har gjorts och många personer har varit involverade under åren som har gått. 
Anläggandet av den nya stäckningen av Askims Stationsväg, enligt gällande plan, har nu 47 år 
senare inte blivit av. 

Utredningarna som har gjorts har varit både av typen lokala utredningar för själv Askims 
Stationsväg men även övergripande som exempelvis FÖP Fässbergsdalen, Strukturplan samt 
Förstudie för Söder-Västerleden. I de flesta övergripande utredningar går det att läsa att området 
Askim och Sisjön fortsätter att växa och det kommer att medföra svårigheter med kapaciteten i 
trafiksystemet både lokalt och regionalt. I de flesta utredningar föreslås en ny sträckning av Askims 
Stationsväg eller en ny förbindelse i öst-västlig riktning mellan Säröleden och Sisjön för underlätta 
för exempelvis Sisjömotet men även för att förbättra situationen på nuvarande Askims Stationsväg.  

I utredningar som är gjorda för Askims Stationsväg samt intervjuer med involverade personer 
konstaterar samtliga att gatan idag inte är gjord för att vara en genomfartsgata och inte lämpar sig 
för genomfartstrafik vilket också livsrumsmodellen talar för. Enligt livsrumsmodellen ger 
karaktären på gatan intryck av att vara av två olika typer, i öster ett integrerat frirum och i väster 
mer av ett mjuktrafikrum.  

I ett integrerat frirum är tanken att fotgängare och cyklister ska vara prioriterade och motorfordon 
ska ha möjlighet till begränsad inkörning men alltid visa stor hänsyn till de oskyddade trafikanterna. 
I ett mjuktrafikrum ska bilister och oskyddade trafikanter samspela. På detta sätt fungerar det inte 
idag på Askims Stationsväg i och med dess funktion som genomfartsled. Tryggheten och 
framkomligheten för de oskyddade trafikanterna får fortfarande stå tillbaka för framkomligheten 
för fordonstrafiken. Det är också detta som de boende längs gatan upplever. På svar på frågan om 
problemen med den upplevda tryggheten hos de oskyddade trafikanterna kvarstår idag så är svaret 
Ja.  

Trafikmängderna på gatan visar att de ligger relativt konstanta på en nivå runt ungefär 4 500-4 900 
fordon/dygn sedan 1990-talet. På 1970-talet låg nivårena på ungefär 5 000 fordon/dygn. Någon 
direkt förändring efter att genomfartsförbudet infördes går inte att se på trafikmängderna sett över 
dygnet. Vid jämförelse med trafikprognoserna som gjordes i Strukturplanen så verkar dessa inte har 
införlivats. I Strukturplanen var prognosen att trafikmängden på Askims Stationsväg år 2008 skulle 
vara 6 500 fordon/dygn vid ett 0-scenario då Askims Stationsvägs nya sträckning inte var byggd.  

Längs Askims Stationsväg relativt få olyckor skett. De alvarliga olyckorna som skett var av typen 
singelolyckor för gående och cyklande vilket förmodligen är en effekt av den undermåliga 
intrastrukturen för gång- och cykeltrafiken. Den otrygghet som de boende känner för 
trafiksituationen på gatan kan också vara en faktor som har hållit ner olyckstillbuden genom att de 
då är på sin vakt när de vistas vid gatan.  

Hastighetsmätningar visar att hastigheterna ligger under skyltad hastighet i väster (50 km/tim)och 
något över skyltad hastighet (30 km/tim) i öster. De uppmätta hastigheterna är dock något lägre än 
var de var på 1990-talet och ungefär samma som på 2000-talet. Vilket kan tala för att de 
hastighetsdämpande åtgärderna gett effekt.  
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Bullermätningar som gjort 2013 för vägtrafik visar på att ingen av fastigheterna har ekvivalenta 
bullervärde utomhus vid fasad som överstiger riktvärdet på 65 dB(A). 

Frågan varför detaljplanen för den nya delen av Askims Stationsväg inte blivit genomförd? är 
svårare att besvara.  

I händelseutvecklingen mellan åren 1968-2015 finns det en lucka från det att gällande detaljplan 
vann laga kraft 1974 tills det att planen blev JO-anmäld 1995. Detta är en period på 21 år. Det som 
har framkommit är att Askims kommun gick upp i Göteborgs kommun 1970/71. I och med 
hopslagningen kan det ha skett omorganisationer och omfördelning finansieringar för investeringar. 
Enligt inkomna synpunkter från boende längs gatan så fanns det ”öronmärkta” pengar för att bygga 
gatan i dåvarande Askims kommun. När sedan Askims kommun övergick i Göteborgs kommun, 
1970/71 fick byggandet av gatan stå tillbaka för andra åtgärder. Det kan då ha varit så att Askims 
Stationsväg i och med hopslagningen då fick prioriteras tillsammans med åtgärder som då var 
aktuella i Göteborg. Slutsatsen ovan är dock egenhändiga slutsatser.  

Planprocessen på 1970-talet såg annorlunda ut än vad den gör idag och har gjort under de senaste 
åren. På 1970-talet så krävdes ingen genomförandebeskrivning och finansieringen för planen 
behövde i och med det inte vara klar. Detta kan också vara den del i att Askims Stationsväg inte 
byggdes ut under denna period.  

Enligt intervjuade personer kan det redan under denna tid ha uppstått diskussioner med 
fastighetsägare som kan ha lett till att gatan inte byggdes.  

Efter att gällande plan JO-anmäldes 1995 har det skett ett flertal utredningar ungefär fram till år 
2011-12. Utredningarna som har gjorts genom åren har studerat flera olika nya sträckningar av 
Askims Stationsväg både i närheten av befintlig väg men även längre norr ut. Olika utformningar av 
anslutningar till gatan i öster har också studerats tillsammans med lösningar för befintlig Askims 
Stationsväg. Det som kan konstateras är att lösningarna på problemet Askims Stationsväg stöter på 
problem såsom stora lutningar i omgivningen dels på ny sträckning dels på befintlig. Lutningar för 
med sig problem vid anläggande av ny väg med stora skärningar i terrängen vilket kan skapa 
otrygghet för oskyddade trafikanter.  

De olika lösningarna på problemet med Askims Stationsväg har också ofta fastnat i diskussioner 
både med fastighetsägare, myndigheter och politiker. Ingen har satt ner foten och beslutat i frågan 
om Askims Stationsväg.  

Nedan listas orsaker som kan ha legat som grund för att planen inte har genomförts: 

 Ingen genomförandeplan med finansiering fanns för planen från 1974 

 Området för den nya sträckningen av gatan: 

o har en svår terräng med stora höjdskillnader 

o innefattas av ett område med kulturhistoriska värden 

o ligger nära Askimsskolan 

 Att Askims kommun förenades med Göteborgs kommun och anläggandet av den nya 
sträckningen av gatan fick stå tillbaka för mer prioriterade åtgärder i Göteborg. Ny 
gemensam budget för de båda kommunerna.  

 Den stora förändringen av Sisjöområdet 

 Avvaktan på större utredningars analys och förslag på åtgärder 

 Diskussioner med fastighetsägare inom vägreservatet 

 Obeslutsamhet 
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Rekommendationer 

Utifrån vad som kommit fram under denna trafikutredning ges följande rekommendationer: 

 Finns det ett behov av att ytterligare utreda och förtydliga de olika alternativen på lösning 
av Askims Stationsväg föreslås en studie likt en ÅVS där alla olika lösningar som går att 
komma på gällande problemet med Askims Stationsväg sammanställs och bedöms.  

 Är valet att istället gå vidare med att bygga den nya sträckningen av Askims Stationsväg bör 
förprojekteringen ses över tillsammans med dess förutsättningar. I detta arbete bör det ingå 
en barnkonsekvensanalys i och med att den nya sträckningen går i anslutning till en skola 
och att barns intressen berörs. Skolan har även bett om att en sådan ska göras. En 
konsekvensbeskrivnings matris för olika intressen, till förprojekteringen, behöver också 
göras för att tydligt se vilka konsekvenser olika alternativ får för exempelvis oskyddade 
trafikanter, tillgänglighet för funktionsnedsatta, trygghet, barn, kollektivtrafik, trafiksäkerhet 
m.m. 

 En process med att ta fram en ny detaljplan för Askims Stationsväg är mycket 
tidskrävande.  

7 Fortsatt arbete 

Eventuellt finns det ännu mer utredningar att hitta gällande Askims Stationsväg. Det finns även fler 
personer att intervjua om mer information önskas.  

I sparade mappar från en tidigare SBK medarbetare Ann-Kerstin hittas följande anteckningar: 

 1989 ska en färdvägsundersökning vara gjord som redovisar trafikalstringen i områdena i 
anslutning till Askims Stationsväg.  

 Kostnadsberäkningar på de olika alternativen A-B finns gjorda av Gatubolaget. 

 1998 Trafikkontoret är tveksamt till alternativ A på grund av risk för trafikökning.  

Henrik Petzäll är en person som har arbetat med Askims Stationsväg men som inte har intervjuats. 
Han kan ha ytterligare information. 

Just nu görs också kompletteringar av FÖP för Fässbergsdalen gällande trafikanalyser. Detta arbete 
görs i samverkan mellan Mölndals stad, Trafikkontoret och Trafikverket.  

Troligen ligger anläggandet av den nya sträckningen av Askims Stationsväg med i kommande års 
investeringsplan som en åtgärd (Anna Boberg på Trafikkontoret kan veta mer i denna fråga).  
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Bilaga 1 Luftkvalitet och bullerberäkningar för väg 2013 

Luftkvalitet 2013  

Årsmedelvärde 
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Bullerberäkningar 2013 för väg 

 

 


