
 

Göteborgs Stad Trafikkontoret, tjänsteutlåtande 1 (2) 
  

   

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

Trafiknämnden förklarar uppdraget att se över skyltningen och komplettera så den är 
ändamålsenlig, (TN 2021-06-17 § 297) för fullgjort. 

Sammanfattning 
I samband med avstängningen av Kvillestråket kompletterades cykelvägvisningen för att 
underlätta för cyklister och gående. Dock fanns det i brister i de åtgärder som gjordes då 
och därför har ytterligare komplettering av cykelvägvisningen varit nödvändig att göra. 
Åtgärderna är beställda och kommer att utföras under april 2022. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Att komplettera skyltningen har små ekonomiska konsekvenser och tas från 
trafikkontorets driftbudget. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Genom att komplettera skyltningen 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 komplettering av skyltningen ger positiv påverkan på 
den sociala dimensionen. 

Bilagor 
1. Tilläggsyrkande från (MP), (V) och (S) trafiknämnden 2021-06-17 

protokollsbilaga 1, § 297-Yttrande angående svar på yrkande från (MP), 
(V) och (S) angående Kvillestråkets gång- och cykelbana 

2.  Protokollsutdrag TN 2021-06-17 § 297 

3. Tjänsteutlåtande Trafiknämnden 2021-06-17 - Svar på yrkande från (MP), 
(V) och (S) angående Kvillestråkets gång- och cykelbana 
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Ärendet  
Trafiknämnden har gett trafikkontoret i uppdrag att se över skyltningen och komplettera 
så den är ändamålsenlig (TN 2021-06-17 § 297). 

Beskrivning av ärendet 
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.  

I och med avstängningen har trafikkontoret tidigare justerat skyltningen och fick i 
uppdrag vid trafiknämndens sammanträde i juni 2021 att göra ytterligare justeringar.  

Förvaltningens bedömning 
Trafikkontoret har inventerat området och identifierat två brister att ytterligare åtgärda. 

Från Minelundsvägen i söder hänvisas cyklister mot Lillhagsvägen snarare än in på 
Kvilledalsvägen mot avstängningen av Kvillestråket. Trafikkontoret har kompletterat 
cykelvägvisningen vid Kvilledalsvägen/Aröds genväg med en ny skylt som vägvisar 
eventuell trafik mot Lillhagen/S:t Jörgen ut på Lillhagsvägen. Detta för att underlätta för 
personer som utan skyltning tagit sig dit ändå. 

Vid den stängda grinden vid Finlandsvägen/Lillhagsvägen har vägvisaren som pekar mot 
Hildedal/Backaplan tagits ned då den inte har något syfte i nuläget. 

Åtgärderna är beställda och kommer att utföras under april 2022. 

 

 

 

Kerstin Elias 
 
Avdelningschef 
 

Kristina Lindfors 
 
Trafikdirektör 
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