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Yttrande över samrådshandling Program för 
stadsutveckling i Hjällbo  
Förslag till beslut 
I trafiknämnden 

Trafiknämnden översänder trafikkontorets tjänsteutlåtande till byggnadsnämnden som 
trafiknämndens eget yttrande. 

Sammanfattning 
Byggnadsnämnden har skickat planprogram för stadsutveckling i Hjällbo till trafik-
nämnden för samråd. Planprogrammet syftar till att ge förutsättningar för stadsutveckling 
och för att öka Hjällbos attraktivitet. Planprogrammet medger cirka 1000 tillkommande 
bostäder, varav cirka 30 procent i småhus. Exploatering föreslås till stora delar på 
befintliga markparkeringar, men även där busstorget och före detta Hjällboskolan är 
belägna. Flera infrastrukturåtgärder föreslås i programmet med syftet att skapa bättre 
stadsmiljöer samt förenkla för ett mer hållbart resande. Planprogrammet bedöms ha en 
genomförandetid om 10–15 år. Då fastighetskontorets möjligheter till intäkter i Hjällbo är 
begränsade föreslås flera övergripande åtgärder i infrastrukturen, till en bedömd kostnad 
om 150–200 miljoner kronor att prövas i trafiknämndens investeringsplan.  

Trafikkontoret tillstyrker programmets inriktning med kollektivtrafiknära exploatering, 
gemensamma parkeringslösningar, och infrastrukturåtgärder i syfte att stötta exploatering, 
ett mer hållbart resande samt en mer attraktiv gatumiljö. Trafikkontoret vill dock att 
programmet underlättar för ett större innehåll av verksamheter som kan generera fler 
arbetstillfällen i Hjällbo. De åtgärder som föreslås att nomineras in i trafiknämndens 
investeringsplan kommer att behöva prövas mot andra angelägna åtgärder i staden. Det är 
därför viktigt att i programarbetet tydligt motiverar dessa åtgärder. Åtgärder i 
trafiknämndens investeringsplan kommer att behöva samordnas med kommande 
detaljplaner. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Fastighetskontorets tidiga ekonomiska bedömning av exploateringsekonomin för pro-
grammet visar på en ekonomi i balans, baserat på åtgärder som är nödvändiga för att 
genomföra föreslagna exploateringsprojekt. Det finns i exploateringsekonomin begränsad 
täckning för angelägna åtgärder, men som inte är nödvändiga av exploateringsskäl. Detta 
då fastighetskontorets möjlighet till intäkter i Hjällbo i dagsläget bedöms som låga. 

Planprogrammet föreslår både infrastrukturåtgärder som är nödvändiga och som ej är 
nödvändiga för genomförandet av föreslagna exploateringar. Åtgärder som inte är 
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nödvändiga för genomförandet av exploateringarna och som inte kan finansernas genom 
exploateringsekonomin behöver nomineras in i trafiknämndens investeringsplan. 
Exploateringsinvesteringar och trafiknämndsinvesteringar kommer att behöva samordnas.  

På en aggregerad nivå bedöms åtgärder till en omfattning om cirka 150–200 miljoner 
kronor kunna komma att prövas i trafiknämndens investeringsplan under en 10–15 
årsperiod, fördelade på ett 10-tal projekt. En delmängd av dessa åtgärder är på/utmed 
Gråbovägen där Trafikverket är väghållare, och kommer därför behöva hanteras som 
driftbidrag, om de hanteras genom trafiknämndens budget. 

Planprogrammet innebär en ökad mängd infrastruktur varför trafiknämndens drift-
kostnader bedöms öka med ett genomförande av planprogrammet. Reinvesteringar i vissa 
gator som finansieras genom exploateringsekonomin innebär att trafikkontorets drift-
kostnader kan minska på dessa gator, i alla fall i närtid.  

Utveckling av Hjällbo i enlighet med planprogrammet är en av flera åtgärder för att 
Hjällbo inte längre ska vara ett av polisen definierat utsatt område. Planprogrammet 
medför ytterligare cirka 1000 bostäder, vilket innebär ökade kommunala skatteintäkter 
samt ökat kundunderlaget för lokala näringsidkare. Beroende på utformning av 
boendeparkering så kan på sikt boendeparkering bli dyrare än vad den är idag för den 
enskilde invånaren.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Det framgår inte av programhandlingen hur den förhåller sig till Göteborgs Stads miljö- 
och klimatprogram 2021–2030. Bedömning huruvida programmet medför betydande 
miljöpåverkan görs i kommande detaljplaner. Programhandlingens bedömning är att ett 
genomförande av programmet innebär positiva miljökonsekvenser ur de flesta aspekter. 
Komplettering av bostäder och verksamheter inom ett befintligt område som Hjällbo 
innebär ett bättre nyttjande av ianspråktagen mark (mestadels parkering), befintlig 
infrastruktur samt service. Programförslaget innebär bättre möjligheter att gå, cykla och 
åka kollektivt, vilket stärker attraktiviteten för dessa färdmedel. 

Planprogrammet föreslår ny bebyggelse utmed trafikerade stråk som Gråbovägen, 
Hjällbovägen och Angeredsbanan. Detta ger en risk för höga bullernivåer för till-
kommande bebyggelse, men risken bedöms som hanterbar. Gällande 
miljökvalitetsnormer för kvävedioxid och partiklar bedöms i nuläget inte överskridas. 

Bedömning ur social dimension 
Utveckling av Hjällbo i enlighet med planprogrammet är en av flera åtgärder för att 
Hjällbo inte längre ska vara ett av polisen definierat utsatt område. Satsningar inom vissa 
områden såsom stadsutveckling kan bidra till positiva konsekvenser inom andra områden. 
Kostnader för insatser som görs i nutid kan bidra till mer långsiktiga nyttor och vinster 
inom stadens totalekonomi genom att till exempel bidra till minskad segregation och 
utanförskap samt skapa bättre förutsättningar för likvärdiga livsvillkor i olika delar av 
staden. 

Programförslaget syftar till en mer sammanhållen stad. Trygghetsfrågorna är viktiga i 
Hjällbo och programmets avsikt är att förbättra möjligheten att röra sig i och genom 
befolkade stadsrum med en större närvaro över dygnets alla timmar. Programmet medger 
fler möjligheter att nå spårvagns-hållplatsen, ny bebyggelse föreslås nära hållplatsen, 
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bland annat där den tidigare Bläseboskolan och Hjällboskolan låg, vilket innebär att 
hållplatsen framgent kommer att ligga mindre ödsligt.  

De infrastrukturåtgärder som föreslås, syftar ofta till ett mer hållbart resande. De ska även 
ge en mer attraktiv gatumiljö att vistas och verka utmed och är i flera fall trafiksäkerhets-
höjande, och de är till gagn för hela Hjällbo med omnejd. Ur ett barnperspektiv har 
Hjällbo idag en trafikstruktur som ger barn goda möjligheter att röra sig utomhus i bilfria 
miljöer. Denna situation väntas bestå med programförslaget. Nya plankorsningar över 
Hjällbovägen och Gråbovägen förutsätts bli hastighetssäkrade, samtidigt som alla 
planskilda passager föreslås finnas kvar. Lokalgator som byggs får generellt bredare 
gångytor och smalare körbanor, vilket leder till lägre hastigheter för biltrafiken. 

Programförslaget innebär fler småhus än idag, vilket bidrar till möjlighet att bo kvar i 
Hjällbo vid bostadsbyte.  

Förhållande till styrande dokument 
1. Göteborgs Stads Översiktsplan (beslutad av kommunfullmäktige 

2009-02-26) 
2. Trafikstrategi för en nära storstad 
3. Strategi för utbyggnadsplanering 
4. Grönstrategi för en tät och grön stad  
5. Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021-2030 
6. Göteborgs Stads budget för 2021 
7. Parkeringspolicyn  
8. Riktlinjer för mobilitet och parkering 

Bilagor 
1. Program för stadsutveckling i Hjällbo, Samrådshandling 2021-11-25, reviderad 

2022-03-01 
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Ärendet  
Programmet för Hjällbo ingår i ett strategiskt planeringsarbete för Angered som syftar till 
att ge förutsättningar för stadsutveckling och öka stadsdelens attraktivitet. 
Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till Program för stadsutveckling i 
Hjällbo. Byggnadsnämnden beslutade 8 februari 2022 att skicka ut programmet på 
samråd. Samrådstiden pågår mellan 2 mars-27 april 2022, där trafiknämnden fått 
förlängning till 5 maj 2022.  

Beskrivning av ärendet 
Större delen av Hjällbo uppfördes under rekordåren under andra halvan av 1960-talet. I 
Hjällbo bor idag cirka 7 500 invånare i 2 500 bostäder. Hyreslägenheter är den 
dominerande bostadsformen där cirka 90 procent av bostäderna i Hjällbo är hyresrätter. 
Nordöstra Göteborg, där Hjällbo är beläget, är ett av Göteborgs socioekonomiskt utsatta 
områden med hög andel arbetslöshet och få arbetstillfällen i förhållande till befolkningen. 
Polisen har identifierat Hjällbo som ett särskilt utsatta område. 

Beskrivning av programuppdraget 
Programmet för Hjällbo ingår i ett strategiskt planeringsarbete för Angered som 
påbörjades 2016. Syftet med programarbete i Angered är att ge förutsättningar för 
stadsutveckling och öka stadsdelens attraktivitet. I programarbetet ska områden 
identifieras för kompletteringsbebyggelse och andra åtgärder för att utveckla stadsmiljön 
och stadsstrukturen.  

Initialt omfattade programområdet större delen av Angered, men i början av 2021 
beslutades att dela upp det geografiskt omfattande program Angered i tre geografiskt 
mindre omfattande program; Hjällbo, Hammarkullen samt Angered Centrum. Samtidigt 
kompletterades uppdraget med att 50 procent av de tillkommande bostäderna bör vara 
småhus. Vidare förtydligades att programmet skulle ha ett särskilt fokus kring 
programförslagets genomförbarhet och ekonomi med en exploateringsekonomi i balans 
enligt Göteborgs Stads budget 2021.  

Övergripande beskrivning av programförslaget  
Programmet föreslår en utveckling av Hjällbo med en förstärkning av bebyggelse i 
centrum, kring spårvagnshållplatsen, utmed Hjällbovägen samt Gråbovägen. 
Stadsdelsparken utvecklas och torget kompletteras med ny omgivande bebyggelse.  

Med programförslaget som nu samråds möjliggörs ytterligare cirka 1 000 bostäder, varav 
30-35 procent småhus, vilket innebär att önskemålet om minst 50 procent småhus inte 
uppfylls. Drygt hälften av bostäderna som föreslås i programmet tillkommer kring 
Hjällbo torg och i form av flerbostadshus i samband med att Bläseboskolan och 
Hjällboskolan rivs och Hjällbo centrum utvidgas österut öster om Angeredsbanan. I 
övrigt föreslås en stor del av bostäderna tillkomma genom att de stora parkerings-
anläggningarna i Bergsgårdsgärdet, Hjällbo Lillgata, Bondegärdet och Skolspåret/ 
Sandspåret bebyggs med småhus. En omvandling av verksamhetsområdet söder om 
Gråbovägen (cementfabriken) möjliggör också ny småhusbebyggelse. Planprogrammet 
bedöms ha en genomförandetid på 10 – 15 år. 
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Programförslaget med trafikperspektiv 

 

 
 
Figur Trafik och mobilitet Hjällbo (från samrådshandling sid 19). 
 
Parkering och mobilitet 
En stor del av de projekt som föreslås i och med programmet innebär att befintliga 
parkeringar tas i anspråk. Genomgående föreslås större gemensamma parkeringslösningar 
ovan mark för en eller flera detaljplaner med rekommendationen boendekort och inte 
fasta parkeringsplatser. 

Inriktningen för parkering är att de parkeringsplatser som försvinner på grund av 
bostadsexploateringar behöver ersättas i den mån som de behövs. Parkering- och 
mobilitetsutredningar behöver visa på behov och efterfrågan innan beslut om hur många 
ersättningsplatser som behövs. 

Spårvagnshållplatsen 
Spårvagnshållplatsen nås idag bara genom trappor från centrumbron i söder och en 
gångbro i norr, samt via en ramp i sydost mot busstorget. Med programförslaget föreslås 
spårvagnshållplatsen även kunna nås från Bergsgårdsgärdet och ny busshållplats på 
Hjällbovägen i väster och från Bondegärdet i öster. Spårpassage för fotgängare sker inom 
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hållplatsområdet. Vidare föreslås tillgängligheten till hållplatsen för rörelsehindrade ses 
över så att dagens krav i teknisk handbok klaras. Tillgänglighetsanpassade stråk föreslås 
från Bergsgårdsgärdet samt upprustning av befintligt stråk i sydost. 

Busstrafik 
Befintligt busstorg sydost om spårvagnshållplatsen föreslås utgå och ersättas med nya 
busshållplatser på Hjällbovägen alldeles väster om spårvagnshållplatsen samt förlängning 
av befintliga busshållplatser på Gråbovägen. Platsen där busstorget är beläget föreslås 
exploateras. 

Hjällbovägen 
Hjällbovägen föreslås få ny busshållplats dikt an spårvagnshållplatsen med 
hastighetssäkrad gångpassage. Vidare föreslås en hastighetssäkring av övergångsstället i 
norr, där Bergsgårdsgärdet ansluter. Samtidigt föreslås tillåten hastighet på Hjällbovägen 
från korsningen med Bergsgårdsgärdet och söderut till korsning med Gråbovägen sänkas 
från 70 km/h till 40 km/h. Utmed Hjällbovägen föreslås även ny/ uppgraderad gång- och 
cykelväg från Hjällbokyrkan och norrut vidare mot Hammarkullen. 

Gråbovägen 
Gråbovägen föreslås omvandlas till stadsgata/ miljöprioriterad genomfart (Trafikverkets 
benämning) på sträckan från bron över spårvägen till korsningen med 
Fotbollsvägen/Bondegärdet. Detta innebär på en generell nivå smalare utrymme för 
fordonstrafik men mer utrymme för oskyddade trafikanter samt grönska. Idag är den 
tillåtna hastigheten 50 km/h, men medelhastigheterna är högre än så på grund av vägens 
utformning. Ny hastighet som föreslås är 40 km/h. 

Ny och uppgraderad gång- och cykelinfrastruktur 
Utmed Gråbovägen föreslås ny gång- och cykelväg utmed vägens södra sida från 
Fotbollsvägen i sydväst till Hjällbogärdet i Eriksbo i öster.  

Idag finns ett gång- och cykelstråk från Gamlestadsvägen via Sandspåret, Hjällbo 
centrum, Bergsgårdsgärdet och Hjällbovägen mot Hammarkullen och vidare mot 
Angereds centrum. Detta stråk föreslås uppgraderas så att det blir gent, attraktivt och 
tydligt, eventuellt till pendelcykelstråksstandard. 

Programmet föreslår vidare en ny gång- och cykelväg utmed Hjällbo Lillgata mellan 
Gråbovägen och Hjällbovägen för att förbättra möjligheterna att gå och cykla inom 
Hjällbo. 

Utmed Bollplansgatan, väster om Lärjeskolan, föreslås ett grönt stråk. Detta innebär här 
bland annat en ny gång- och cykelbana utmed gatans östra sida ner mot Bläsebovallen 
och Lärjeåns dalgång med dess pendelcykelbana. Denna åtgärd föreslås genomföras 
oberoende vad som händer med cementfabriken. 

Breddad gångbro över Angeredsbanan i Hjällbo centrum 
Befintlig gångbro är relativt smal i förhållande till dess funktion och stora flöden 
fotgängare. I programmet föreslås att Hjällbo centrum utvecklas öster om Hjällbovägen 
och Angeredsbanan där Busstorget och före detta Hjällboskolan och Bläseboskolan 
ligger. Gångbron föreslås därför breddas alt ersättas med ny bredare gångbro. Eventuellt 
kan befintliga trappor kompletteras med hiss. 

Generell översyn av gatuinfrastruktur 
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Där exploatering föreslås rekommenderas även att befintlig gatuinfrastruktur ses över. 
Ofta är befintliga gångbanor smala och körbanorna är bredare än nödvändigt. Exempel på 
sådana gator är Sandspåret och Skolspåret. 

Förvaltningens bedömning 
Geografisk omfattning 
Trafikkontoret tycker det är positivt att det geografiskt omfattande planprogrammet 
Angered har delats in i tre mindre planprogram, där Hjällbo är ett av dem. Detta ger bättre 
förutsättningar att hantera genomförandefrågor och exploateringsekonomi på ett bra sätt.  

Framgent ser trafikkontoret att avgränsade geografier, likt Hjällbo, är en framgångsfaktor 
för arbetet i planprogram.  

Funktionsblandning och resebehov 
Trafikkontoret tillstyrker den utveckling av Hjällbo som programmet föreslår, med 
förtätning främst genom exploatering på i flera fall överdimensionerade parkeringsytor, 
samt en utveckling av centrum österut där busstationen och före detta Bläseboskolan och 
Hjällboskolan är belägna. Ur ett resbehovs- och markanvändningsperspektiv hade det 
varit önskvärt med högre exploateringstal i de kollektivtrafiknära områdena 
Bergsgårdsgärdet och Bondegärdet än vad programmet föreslår med småhus. Samtidigt 
har trafikkontoret förståelse för att andra mål väger tungt, såsom mer blandade 
boendeformer i Hjällbo och mål om ökad småhusproduktion i Göteborg. 

Ur ett resbehovsperspektiv ser trafikkontoret att det fortsatta programarbetet och 
kommande detaljplaner behöver studera möjligheten att öka antalet arbetsplatser i 
Hjällbo, mer än vad programmet nu föreslår. 

Genomförandeekonomi 
De ekonomiska förutsättningarna för att genomföra den föreslagna utvecklingen i Hjällbo 
är utmanande då fastighetskontorets möjlighet till intäkter i Hjällbo i dagsläget bedöms 
som låga. För att programförslaget ska kunna genomföras i sin helhet krävs därför stora 
kommunala investeringar i allmän plats. 

Trafikåtgärder som inte är nödvändiga för att kunna genomföra föreslagna exploateringar 
och som inte kan finansernas genom exploateringsekonomin, behöver spelas in i 
trafiknämndens investeringsplan. Exempel på sådana åtgärder är; gång- och cykelväg 
mellan Hjällbo och Eriksbo, gång- och cykelväg utmed Hjällbo Lillgata och utveckling 
av gång- och cykelstråket mellan Gamlestadsvägen och Hjällbovägen genom Hjällbo. 
Inte heller breddning av gångbro över Hjällbovägen och Angeredsbanan vid Hjällbo 
centrum bedöms kunna hanteras i exploateringsekonomin. 

Föreslagen exploatering vid Bläseboskolan/ Hjällboskolan och busstorget förutsätts vara 
med och delfinansiera åtgärder på Gråbovägen. Ytterligare finansiering kommer sannolikt 
att behövas men får framgent preciseras då åtgärdernas omfattning och kostnad på 
Gråbovägen blir mer konkreta. Möjlig kompletterande finansiering kan exempelvis ske 
genom regional plan eller genom trafiknämndens investeringsplan i form av driftbidrag. 
Beslut om medfinansiering till statlig anläggning genom trafiknämnden behöver sannolikt 
ske i kommunfullmäktige.  

På en aggregerad nivå bedöms åtgärder till en omfattning om cirka 150–200 miljoner 
kronor, fördelat på ett tiotal projekt, komma att prövas i trafiknämndens investeringsplan 
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under en 10–15 årsperiod. De åtgärder som föreslås nomineras in i trafiknämndens 
investeringsplan bedöms i olika omfattning stötta mål om; hållbara resor (effektmålen i 
trafikstrategin), bostadsmålet (åtgärderna backar upp stadsutveckling), jämlik stad 
(infrastruktur i utsatta områden), goda stadsmiljöer (attraktivare och trygga vistelseytor) 
och trafiksäkerhet (stöttar nollvisionen). 

Åtgärder i trafiknämndens investeringsplan kommer att behöva samordnas med 
kommande detaljplaner. 

Ytterligare medskick är att de åtgärder som föreslås i programmet endast har studerats på 
en övergripande nivå. De kostnadsbedömningar som är gjorda behöver därför ses över i 
kommande skeden och kvalitetssäkras på en mer detaljerad nivå. Historiskt sett har 
trafikkontoret tenderat att underskatta investeringskostnader i tidiga skeden. 

Parkering 
Staden behöver arbeta aktivt i riktning mot samlade parkeringsanläggningar, både för ett 
mer effektivt markutnyttjande och för att öka incitamenten till att resa till fots, med cykel 
eller med kollektivtrafik. Även där småhusbebyggelse föreslås bör det därför i kommande 
detaljplaneskede prövas att ha gemensamma parkeringslösningar även om parkeringstalen 
här, i enlighet med våra riktlinjer, blir högre än för flerbostadshus. I det fortsatta arbetet 
behöver förslag på gemensamma parkeringsanläggningar som möter befintliga och 
framtida parkeringsbehov konkretiseras, gärna tillsammans med andra mobilitetsåtgärder 
i syfte att minska antalet bilresor. Parkeringslösningarna behöver vara på plats innan de 
nya bostäderna tas i bruk.  

Vid en framtida exploatering av cementfabriken behöver det studeras huruvida befintlig 
pendelparkering kan ligga kvar, eller om dess funktion behöver flyttas, alternativt kan 
samordnas med andra parkeringsfunktioner i en större parkeringsanläggning. 

Kapacitet i trafiksystemet 
I det tidigare programarbetet för hela Angered gjordes översiktliga analyser kring 
kapacitet i kollektivtrafiksystemet, baserat på 6000 tillkommande bostäder (inom 
program Hjällbo föreslås cirka 1000 tillkommande bostäder). Analysen visade att antalet 
bilresor ungefärligen kommer att vara oförändrad jämfört med 2011 och att antalet 
kollektivtrafikresor samt gång- och cykelresor kommer ungefärligen att fördubblas 
jämfört med 2011. 

Kollektivtrafiksystemet kring programområdet (Angeredsbanan) bedöms kunna hantera 
större resandevolymer, men det har i programarbetet inte varit möjligt att analysera hur 
framtida större resandevolymer kan hanteras i centrala Göteborg. I centrala Göteborg 
pågår spårvägsprojekten Allélänken, Lindholmsförbindelsen och Engelbrektslänken, 
vilka trafikkontoret bedömer som nödvändiga för att möta framtida behov, för ökad 
kapacitet och robusthet i de centrala delarna av spårvägsnätet. 

Framgent behövs en uppföljning av resandeutvecklingen, för att se att resandet utvecklar 
sig i enlighet med trafikstrategins mål. Detta bedöms ske i trafikkontorets ordinarie 
linjeverksamhet. 

Kollektivtrafik – tillgänglighet till spårvagnshållplatsen och nya busshållplatser 
Trafikkontoret tillstyrker förslaget om att öka tillgängligheten till spårvagnshållplatsen 
med nya stråk från Bergsgårdsgärdet och Bondegärdet. Detta bedöms göra 
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kollektivtrafiken mer attraktiv och hållplatsen tryggare. Viktigt är att spårpassage sker i 
anslutning till perrongen inom hållplatsen. I det fortsatta arbetet behöver det även 
säkerställas att helst minst två stråk är tillgänglighetsanpassade, dels det nya stråket mot 
Bergsgårdsgärdet, och dels uppgradering nuvarande ramp åt sydost. Eventuell hiss mellan 
perrong och centrumbron behöver utredas vidare i kommande skeden. 

Nya busshållplatser föreslås dikt an spårvagnshållplatsen utmed Hjällbovägen samt 
förlängda hållplatslägen utmed Gråbovägen. Det är viktigt att vid de nya hållplatslägena i 
kommande detaljplanering ta höjd för funktioner som cykelparkering. Att 
busshållplatserna kan fungera som ersättningshållplats då buss ersätter spårvagn är också 
viktigt. 

Gråbovägen 
Trafikkontoret tillstyrker programförslaget om att omvandla Gråbovägen till en stadsgata. 
Ett sådant projekt behöver ske i nära samverkan med Trafikverket, eftersom Trafikverket 
är väghållare och därmed ansvarar för bland annat trafiksäkerhet och framkomlighet på 
Gråbovägen. Fördjupade utredningar, projektering och eventuell ombyggnation av 
Gråbovägen behöver ske i samband med framtagande av detaljplan och utbyggnad av 
föreslagen exploatering vid Bläseboskolan/Hjällboskolan och busstorget. 

I rapporten "Trafikfarliga platser i Angered" finns en inventering av otrygga platser ur 
trafiksäkerhetssynpunkt. Flera av de identifierade platserna är på Gråbovägen och 
Hjällbovägen. Denna inventering har legat till grund för programförslaget och bör även 
beaktas vid fortsatt arbete.  

Breddad gångbro i centrum över Hjällbovägen och Angeredsbanan 
Trafikkontoret delar programmets uppfattning om att en breddad gångbro medför många 
fördelar. Åtgärden förväntas ge positiva effekter resor med kollektivtrafik, gång och 
cykel, men medför även attraktivare stadsmiljöer och ett rikare stadsliv. Trafikkontoret 
bedömer att en breddad gångbro inte är nödvändig för programmets genomförande. En 
breddad gångbro är dock förenad med höga kostnader. Ytterligare utredningar behövs 
därför för att identifiera och kvantifiera dess nyttor och kostnader. 

Dagvatten och skyfall 
Vid kommande detaljplanering av Bergsgårdsgärdet bör möjligheterna att minska 
konsekvenserna vid kraftig nederbörd utredas för att minska belastningen mot lågpunkten 
längs Hjällbovägen/ Angeredsbanan. Trafikkontoret ser även i sin ordinarie 
linjeverksamhet över robustheten i sin infrastruktur. 
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