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Godkännande av genomförandestudie 
avseende Hjällbovägen (vid Blixtgatan)  
Förslag till beslut 
I trafiknämnden 

1. Trafiknämnden godkänner genomförandestudie ”Hjällbovägen (vid Blixtgatan)”. 
2. Trafiknämnden beslutar att genomföra ”Hjällbovägen (vid Blixtgatan)” i enlighet 

med trafikkontorets tjänsteutlåtande. 

Sammanfattning 
I september 2021 godkände trafikdirektören skedesbeslut för en genomförandestudie av 
”Hjällbovägen (vid Blixtgatan)”. Trafikkontoret har nu färdigställt aktuell 
genomförandestudie.  

Åtgärden har en bedömd totalkostnad för samtliga skeden om cirka 18,1 miljoner kronor 
(löpande prisnivå).  

Trafikkontoret bedömer att åtgärden ligger väl i linje med trafikstrategin och 
cykelprogrammet. Åtgärden bidrar till att koppla samman det övergripande cykelvägnätet 
samt förbättrar framkomligheten, tillgängligheten och trafiksituationen för cyklister såväl 
som för fotgängare.  

Åtgärden medför inga identifierade avsteg från Teknisk Handbok. De risker som har 
identifierats bedöms kunna hanteras inom ramen för projektet. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Åtgärden återfinns i Investeringsplan för trafiknämnden under investeringsområde Resor 
med cykel (Investeringsplan 2021–2025).  

Total kostnad för skedena genomförandestudie, projektering samt produktion beräknas 
till cirka 18,1 miljoner kronor (löpande prisnivå). Bedömd totalkostnad beräknades i 
skedesbeslut från september 2021 till 5 miljoner kronor (löpande prisnivå). Förändringen 
av bedömd totalkostnad jämfört med skedesbeslut från september 2021, härleds till att 
projektets yta har ökat från 260 meter till 645 meter samtidigt som kostnad för projekt- 
och byggstyrning, projektering samt materialkostnader, ökat och fortsatt bedöms öka. 

För att få fram en uppskattad årlig driftkostnad har en schablonmässig kostnad antagits. 
Framtida driftskostnad bedöms därmed till cirka 360 000 kronor/år.  
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I kostnadsbedömningen ingår inte kostnader för eventuella förorenade massor som 
behöver köras till deponi. Eventuella kostnader för hantering av förorenade massor 
finansieras genom kommunbidraget. 

Ett eventuellt framtida behov av reviderat skedesbeslut hanteras enligt trafikkontorets 
rutin för avvikelsehantering. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Ingen känd miljöfarlig verksamhet bedrivs inom utredningsområdet och det finns inte 
heller skyddade natur- eller kulturmiljöer så som Natura 2000, naturreservat, kända 
naturvärden eller fornlämningar. Planerad åtgärd bedöms kräva tillstånd inom 
vattenskyddsområde för Göta älv. Lärjeån (SE641160-333874) och Göta älv (SE641358-
127426) kan påverkas av exploateringen genom yt- och grundvattenavrinning. 

Bedömning ur social dimension 
Den aktuella sträckan förbinder många olika målpunkter där olika trafikantgrupper är 
representerade. Viktiga målpunkter i omgivningen är bland annat sikhtemplet Gurdwara 
Shri Guru Singh Sabina, byggvaruhandeln Beijer Byggmaterial, gatukök Ali Baba och 
Mariakyrkan. Vid Hammarkulletorget finns en del olika verksamheter, till exempel 
Centrumbutiken, Folkets Hus och Angereds folkhögskola. Sporthall Hammarkullehallen, 
Hammarbadet, Hammarkullsskolan och Hammarkullens fritidsgård som ligger i nära 
anslutning till Hjällbovägen är centrala målpunkter för barn och unga och flera av dem 
kan antas färdas på den aktuella sträckan.  

I Göteborgs stads cykelprogram anges att ''som princip ska planering och utformning av 
cykelvägnätet vara sådan att barn i 10 till 12 årsåldern kan cykla på egen hand''. Att cykla 
eller gå i blandtrafik är inte lämpligt för barn och kan även vara exkluderande för äldre 
och/eller personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.  

Föreslagen åtgärd bedöms öka tillgängligheten och trafiksäkerheten samt skapa säkra 
kopplingar till befintliga gång- och cykelvägar i området. 

Förhållande till styrande dokument 
1. Trafikstrategi för en nära storstad 
2. Cykelprogram för en nära storstad 

 

Bilagor 
1. Genomförandestudie Hjällbovägen (vid Blixtgatan) 2022-08-26 
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Ärendet  
Trafikkontoret har färdigställt genomförandestudie för Hjällbovägen (vid Blixtgatan), i 
enlighet med fattat skedesbeslut från september 2021. Då åtgärden har en bedömd 
totalkostnad för samtliga skeden överstigande 10 miljoner kronor ska, enligt gällande 
beslutsordning, trafiknämnden fatta beslut om godkännande av genomförandestudien 
samt beslut om att genomföra åtgärden. 

Bakgrund 
Längs med Hjällbovägen finns ingen bebyggelse. Längs Blixtgatan är bebyggelsen 
fristående och består av olika verksamheter. Öster om korsningspunkten med 
Bredfjällsgatan finns en kyrka och en sporthall. Sydost och sydväst om 
utredningsområdet finns bostadsområden med enbostadshus och flerbostadshus.  

Längs Hjällbovägen är tillgängligheten och framkomligheten god för biltrafikanter. Längs 
sträckan finns idag en övergripande gång- och cykelbana utmed i huvudsak vägens norra 
och västra sida, förutom sträckan utmed Blixtgatan. Hjällbovägen (vid Blixtgatan) är 
inom ramen för cykelprogrammet identifierad som en saknad länk i det övergripande 
cykelvägnätet. Det aktuella utredningsområdet omfattar 645 meter varav cirka 90 meter 
längs Bredfjällsgatan. 

 

 
 

Figuren illustrerar utredningsområdet för Hjällbovägen, inklusive korsningen Hjällbovägen/Bredfjällsgatan/ 
Blixtgatan med befintliga cykelvägar i grönt.. 

 

Tillgängligheten, tryggheten och framkomligheten för gång-och cykeltrafikanter, särskilt 
för barn, äldre och personer med nedsatt rörelseförmåga, brister. Området befolkas främst 
under dagtid. På kvällstid är det glesare och kan därmed upplevas mer otryggt. Området 
karaktäriseras av närhet till natur med skog och träd i direkt anslutning till Hjällbovägen 
vilket delvis skymmer sikten och bidrar till att sträckan blir skuggig och mörk trots 
gatubelysning. Detta bedöms öka känslan av otrygghet.  
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Åtgärdens syfte är att öka framkomligheten och tillgängligheten samt skapa en säkrare 
trafiksituation för fotgängare och cyklister.  

Trafik- och gestaltningsförslag 
För att erbjuda fotgängare och cyklister en säkrare trafiksituation och tryggare upplevelse 
längs Hjällbovägen (vid Blixtgatan), föreslås en intilliggande gemensam gång- och 
cykelbana längs befintlig körbana. Denna föreslås ansluta till befintlig gång- och 
cykelbana öster och väster om korsningen mellan Hjällbovägen, Blixtgatan och 
Bredfjällsgatan. 

Befintlig körbana längs Hjällbovägen smalnas av till en konstant bredd på 3,5 meter längs 
hela sträckan med undantag vid korsningen där körfälten breddas till 4,0 meter för 
vardera riktningen, samt att vänstersvängfält utgår. Mellan körbana och den föreslagna 
gång- och cykelbanan finns 1,0 meter säkerhetsavstånd för att i framtiden möjliggöra en 
separerad gång- och cykelbanan med ny bredd på 4,5 meter samt en sänkning av 
hastigheten på körvägen till 50 km/h. Den befintliga mittrefugen vid korsningen på 
Hjällbovägen förskjuts och byggs om med nya mått, på grund av avsmalning av vägen. 
Hastighetssänkande åtgärder i form av nya upphöjda passager placeras ut vid korsningen 
med en mittrefug som är 2,0 meter bred. I tillägg föreslås en förflyttning av befintlig 
fickbusshållplats samt en ny plattform utan väderskydd. Detta i syfte att få plats med den 
nya gång- och cykelbanan samt minimera nytt markanspråk. 

I Blixtgatans norra anslutning till korsningen mot byggvaruhandeln tillkommer en 
upphöjd passage. Fyrvägskorsningen stramas till då den bedöms vara överdimensionerad 
och vänstersvängar i vardera riktningen utgår. Befintlig refug utgår in mot Blixtgatan och 
en upphöjd passage placeras för att erbjuda en så kort passage som möjligt för gång- och 
cykeltrafikanter. Denna utformning ger också god överblick över svängande fordon in 
mot Blixtgatan. 

Befintlig körbana på sträckan längs Bredfjällsgatan, föreslås smalnas av och utformas 
med ett körfält i vardera riktning med en konstant körbanebredd på 3,5 meter. Förslaget 
ger plats för en separerad gång- och cykelbana på 4,5 meter, med ett säkerhetsavstånd på 
0,5 meter mellan cykelbana och körbana. Då den nya gång- och cykelbanan tar befintlig 
körbana i anspråk minimeras anspråk på grönyta samt berg i dagen jämfört med 
bibehållen vägbredd. Den befintliga mittrefugen på Bredfjällsgatan förskjuts något på 
grund av vägens avsmalning men refugens bredd bibehålls. 

Förhållande till Teknisk handbok 
Genomförandestudien innehåller inga identifierade avsteg från Teknisk Handbok. 
Körbanan uppfyller normal standard för gata med kollektivtrafiklinjer. Den gemensamma 
gång- och cykelbanan överstiger minimikraven och har därför god standard. Separering 
mellan gång- och cykelbanan och körbanan på Hjällbovägen och Bredfjällsgatan 
uppfyller också god standard enligt Teknisk Handbok. 
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Figuren illustrerar hur trafikförslaget förhåller sig till Teknisk Handbok. Grönt illustrerar att åtgärden 
uppfyller krav för normal standard, gult att åtgärden uppfyller krav för låg standard och rött att åtgärden 
inte uppfyller krav för låg standard enligt Teknisk Handbok. 
 

Beroenden till andra åtgärder 
En övergripande planering av området pågår, dels genom ett planprogram för Angered 
där Hammarkullen har ett specifikt områdesfokus1 och dels genom detaljplanering av 
bostäder och service vid Hammarkulletorget2. I tillägg har planbesked medgivits för 
bostäder med särskild service3 samt en samlingslokal4 i direkt anslutning till planerad 
åtgärd. De senare finns med i startplan för 2022. 

Då det i nuläget finns många osäkerheter i fråga om utformningen inom ramen för 
detaljplan för bostäder och verksamheter vid Hammarkulletorget, är utgångspunkten för 
aktuell åtgärd att denna ska möjliggöra alternativa utformningar i korsningen 
Hjällbovägen/Blixtgatan/Bredfjällsgatan utan alltför stora förändringar. 

 
1 Program för Stadsutveckling i Hammarkullen, Dnr BN0549/08 (Programmet godkändes av 
Byggnadsnämnden 2009-12-15.) 
2 Detaljplan för bostäder och verksamheter vid Hammarkulletorget inom stadsdelen Hjällbo, Dnr 
BN1269/15; Dnr FN2697/16 
3 Planbesked för bostäder med särskild service vid Blixtgatan 10 inom stadsdelen Hjällbo (Hjällbo 
27:3 och en del av 60:1) 
4 Planbesked för samlingslokal vid Blixtgatan 8 inom stadsdelen Hjällbo (Hjällbo 27:2) 
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Förvaltningens bedömning 
Trafikkontoret bedömer att åtgärden ligger väl i linje med trafikstrategins och 
cykelprogrammets mål. Åtgärden bidrar till att koppla samman det övergripande 
cykelvägnätet samt ger goda förutsättningar att gå och cykla längs sträckan.  

Föreslagen utformning förväntas påverka trafiksäkerheten positivt då oskyddade 
trafikanter separeras från motorfordonstrafiken. Planerade farthinder och passager samt 
smalare körfält bedöms likaså leda till en säkrare trafiksituation. Då gång- och 
cykeltrafikanter slipper färdas i blandtrafik bedöms även framkomligheten och 
tillgängligheten för cyklister samt fotgängare förbättras.  

Framkomligheten riskerar att försämras något under byggtid eftersom vägen idag används 
för genomfart mellan områden, innefattar flera målpunkter och används utav flera 
trafikslag, exempelvis kollektivtrafik. Därav rekommenderas byggnationen ske etappvis 
för att minska eventuell påverkan på framför allt motorfordon. 

I trafik- och gestaltningsförslaget identifierade risker bedöms kunna hanteras inom ramen 
för åtgärden. 

 

 

 

Jenny Adler 
 
Avdelningschef 
 

Kristina Lindfors 
 
Trafikdirektör 
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