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Svar på yrkande från MP), (V) och (S) 
angående Kvillestråkets gång- och cykelbana 
Förslag till beslut 
I trafiknämnden 

Trafiknämnden beslutar att förklara nedan uppdrag (TN 2019-11-28 § 433) för fullgjorda:  

1. Trafiknämnden beslutar att trafikkontoret får i uppdrag att tillsammans med 
övriga inblandade förvaltningar, snarast arbeta för att återskapa ett grönt gång- 
och cykelvänligt stråk längs hela Kvillestråket. 

2. Trafiknämnden beslutar att i dialog med boende samla in behov och synpunkter 
kring lösningar både för det nu avstängda stråket och den alternativa väg som det 
nu arbetas med. 

3. Trafiknämnden beslutar att uppdraget återrapporteras löpande till nämnden. 

Sammanfattning 
Kvillestråket är ungefär 5 kilometer långt och löper längs med Kvillebäcken mellan 
Frihamnen och naturområdet i Hökälla. Markägarförhållandena på sträckan varierar 
mellan kommunägd och privatägd mark, där vissa delar är detaljplanelagda som gång- 
och cykelbana och andra inte. 

På grund av okynnesåkning på Sankt Jörgen golfbana stängde markägaren stråket på sin 
mark hösten 2019 efter att fastighetskontoret beslutat att inte gå vidare med markinlösen. 
Detta innebär att cyklister och fotgängare idag behöver gå eller cykla längs med 
Lillhagsvägens gång- och cykelbana.  

Trafikkontoret har sedan avstängningen satt upp en informationstavla vid 
Minelundsvägen, ändrat cykelvägvisningen samt uppdaterat vägmarkeringarna längs med 
Lillhagsvägen. I samband med avstängningen inkom synpunkter från medborgarna via 
kontaktcenter där det generella önskemålet var att öppna stråket igen. 

Sedan stråket stängdes har trafikkontoret haft en löpande dialog med park- och 
naturförvaltningen, fastighetskontoret samt före detta stadsdelsförvaltningen Norra 
Hisingen och alla inblandade vill verka för att återskapa stråket i dess helhet. 

I dagsläget är markfrågan ännu inte löst och detta är något som ligger på 
fastighetsnämndens ansvar. Trafikkontoret kommer löpande att få information om hur 
förhandlingen går. När markfrågan är löst kommer den tekniska utformningen av en ny 
gång- och cykelbana tas fram för att kunna gå vidare med en ny investeringsåtgärd. 
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Trafikkontoret utgår från att stråket kommer öppnas igen och har med det som en 
planeringsförutsättning för andra åtgärder.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Att återskapa Kvillestråket igen kommer ha ekonomiska konsekvenser, storleken beror på 
hur, när och var stråket kommer återskapas. Kostnaden för detta kommer att behöva tas 
från investeringsmedel. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Genom att återskapa Kvillestråket ges invånarna en möjlighet att lättare och säkrare 
förflytta sig med hållbara transportmedel såsom till fots och per cykel. 

Bedömning ur social dimension 
Trafikkontorets bedömning är att en återskapning av Kvillestråket kommer ha en positiv 
social påverkan genom att barn lättare kommer kunna ta sig till skolan på ett trafiksäkert 
sätt. 

Bilagor 
1. Protokollsutdrag Trafiknämnden (TN 2019-11-28 §433) 
2. Yrkande från (MP), (S) och (V) (TN 2019-11-28, § 433)  
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Ärendet  
Trafiknämnden har gett trafikkontoret ett antal uppdrag relaterade till Kvillestråkets gång- 
och cykelbana (TN 2019-11-28 § 433).  

1. Trafiknämnden beslutar att trafikkontoret får i uppdrag att tillsammans med 
övriga inblandade förvaltningar, snarast arbeta för att återskapa ett grönt gång- 
och cykelvänligt stråk längs hela Kvillestråket. 

2. Trafiknämnden beslutar att i dialog med boende samla in behov och synpunkter 
kring lösningar både för det nu avstängda stråket och den alternativa väg som det 
nu arbetas med. 

3. Trafiknämnden beslutar att uppdraget återrapporteras löpande till nämnden. 

Beskrivning av ärendet 
Kvillestråket är ungefär 5 kilometer långt och löper längs med Kvillebäcken mellan 
Frihamnen och naturområdet i Hökälla. Delar av stråket går på mark som kommunen äger 
och upplåter med klausul om att gång- och cykelvägen ska finnas där, andra delar går på 
privat mark som är planlagt som gång- och cykelbana och en del ligger på privat mark 
utan krav att det ska finnas en gång- och cykelbana. Innan cykelbanan stängdes av var det 
ett populärt cykelstråk och rekreationsområde, det har även använts som en trafiksäker 
skolväg för barn gåendes på Fridaskolan och Fenestra. 

Under 2016 – 2018 utvecklades Kvillestråket av park- och naturförvaltningen med 
belysning samt stråkmarkeringar och bänkar. Åtgärder vidtogs även på privat mark vid 
Sankt Jörgen golfbana. Markägaren menade dock att det förekom okynnesåkning på 
golfbanan och att cykelstråket påverkade möjligheterna att bedriva golfverksamhet på ett 
negativt sätt. Han avsåg därför att stänga stråket på sin mark. 

Under hösten 2018 inledde fastighetskontoret, trafikkontoret och park- och 
naturförvaltningen en dialog med markägaren för att kunna ha kvar stråket. Olika 
alternativ diskuterades men markägaren var inte intresserad av att lösa rådigheten med 
avtalsservitut utan har sen dess önskat få till stånd ett markbyte med kommunen. 

Utifrån en samlad bedömning beslutade fastighetskontoret i augusti 2019 att inte gå 
vidare med markinlösen. I oktober 2019 stängde markägaren Kvillestråkets sträckning 
från Stora Arödsgatan till Finlandsvägen. Detta innebär att cyklister och fotgängare idag 
behöver ta sig över järnvägen, antingen vid Minelundsgatan eller vid Stora Arödsgatan, 
och sedan gå eller cykla längs med Lillhagsvägens gång- och cykelbana. Den tillfälliga 
lösningen är sämre ur trafiksäkerhetssynpunkt, mindre trygg skolväg för barn och har 
sämre rekreationsmöjligheter.  

Förvaltningens bedömning 
Kvillestråket är ett viktigt stråk för de boende i området. Det är ett gång- och cykelstråk 
som är helt skilt från biltrafik och en viktig väg till skolorna i området.  

Vad har gjorts sedan avstängningen? 
Trafikkontoret har sedan avstängningen jobbat med kortsiktiga, tillfälliga lösningar där 
kontoret har satt upp en informationstavla vid Minelundsvägen för att förklara situationen 
samt visa vilka alternativa vägar som finns. Passagen över järnvägen vid Stora 
Arödsgatan är trång och svår att ta sig igenom och därför hänvisas cyklister att ta sig till 
Lillhagsvägen via Minelundsvägen. Informationstavlan har suttit uppe i omgångar sedan 
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december 2019 och finns idag inte på platsen. Trafikkontoret har även ändrat 
cykelvägvisningen samt uppdaterat vägmarkeringarna längs med Lillhagsvägen. 

I samband med avstängningen inkom synpunkter från medborgarna via kontaktcenter. 
Det generella önskemålet från medborgarna är att öppna stråket igen. 

Trafiknämnden gavs en muntlig rapport om situationen och vidtagna åtgärder i november 
2019. 

Sedan stråket stängdes har trafikkontoret haft en löpande dialog med park- och 
naturförvaltningen, fastighetskontoret samt före detta stadsdelsförvaltningen Norra 
Hisingen och alla inblandade vill verka för att återskapa stråket i dess helhet. 

Nuläge 
I dagsläget är markfrågan ännu inte löst och detta är något som ligger på 
fastighetsnämndens ansvar. Fastighetskontorets mål är att komma överens med 
markägaren och på så sätt återskapa stråket, eventuellt med en annan dragning. 

Trafikkontoret kommer löpande att få information om hur förhandlingen går. Det är svårt 
att bedöma när förhandlingen är klar men fastighetskontoret räknar med att det kan ta 
cirka två år. När markfrågan är löst kommer den tekniska utformningen av en ny gång- 
och cykelbana tas fram för att kunna gå vidare med en ny investeringsåtgärd. 

Trafikkontoret utgår från att stråket kommer att öppnas igen och har med det som en 
planeringsförutsättning för andra åtgärder, exempelvis i planeringen av en signalreglerad 
järnvägskorsning vid Finlandsvägen och Lillhagsvägen. 

Trafikkontoret kommer att informera trafiknämnden om händelser av betydelse i ärendet, 
som mest sällan en gång per år.  

 

 

 

Kerstin Elias 
 
Avdelningschef 
 

Kristina Lindfors 
 
Trafikdirektör 
 


	Svar på yrkande från MP), (V) och (S) angående Kvillestråkets gång- och cykelbana
	Förslag till beslut
	Sammanfattning
	Bedömning ur ekonomisk dimension
	Bedömning ur ekologisk dimension
	Bedömning ur social dimension
	Bilagor
	Ärendet
	Beskrivning av ärendet
	Förvaltningens bedömning
	Vad har gjorts sedan avstängningen?
	Nuläge


