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Trafiknämnden 2020-08-27

Protokollsanteckning punkt 28 Göteborgsförslag 3141.
Liberalerna föreslår att trafikkontoret utreder en överföring av väghållarskapet för 
väg 1937 genom centrala Olofstorp. Det primära syftet med överföra 
väghållarskapet är att skapa förutsättningar för en positiv platsutveckling i en 
snabbväxande men eftersatt del av Göteborg. 

En överföring till kommunalt väghållarskap är en förutsättning för att kunna 
förbjuda genomgående tung trafik, förutom kollektivtrafik, genom centrala 
Olofstorp på Lerumsvägen, väg 1937. Vägen passerar längs med Bergums skola, 
en av Göteborgs kommuns allra största grundskolor med över 800 elever, varav 
nästan alla behöver passera den tungt trafikerade vägen flera gånger om dagen. 
Den tunga trafiken utgör en grav olägenhet för skolundervisningen och för boende 
och verksamheter längs med samhällets enda central gata. Den exakta 
sträckningen för ett förbud för genomgående tung trafik (förutom kollektivtrafik) 
behöver utredas, men ett förslag är att tillåta tung trafik upp till en viss vikt via 
vägen förbi brandstationen till väg 190.

En avsiktlig bieffekt med åtgärden är att tydliggöra förutsättningarna för en 
etablering av en eventuell deponi på fastigheten Vråssered 4:6. Företaget 
Massoptimering AB har inkommit med en ansökan till Länsstyrelsen om tillstånd 
för att etablera en deponi på angiven fastighet. Göteborgs Stad bör göra tydligt för 
den tillståndsgivande myndigheten Länsstyrelsen att företaget Massoptimering 
AB inte kan räkna med tillgänglighet via väg 1937 vid en eventuell etablering av 
en deponi på platsen. 

Ytterligare en avsiktlig bieffekt är att tung trafik aktivt leds bort från de delar av 
väg 1937 som kvarstår under statligt väghållarskap. Vägen mellan Olofstorp och 
Lerum är smal, kurvig och mycket tungt belastad. Ett flertal mycket svåra olyckor 
har skett längs med denna väg, senast i april 2020 dödades en cyklist, en 36-årig 
småbarnsfar och fd elitidrottsman, efter att ha blivit påkörd av en lastbil. Det finns 
andra lämpliga vägar för tung trafik mellan denna del av Göteborgs kommun och 
Lerum, mellan väg 190 och E20, nämligen via Bergsjön och Partille eller via 
Gråbo och Stenkullen.

Liberalerna är pådrivande för att upprätta en fördjupad översiktsplan över området 
Bergum-Gunnilse. En väl genomförd platsutveckling av centrala Olofstorp är en 
nyckelfråga för detta område. Syftet är bland annat att få till stånd utökad 
kommersiell och offentlig service, med kärnverksamheter såsom matbutik, 
vårdcentral med mera, vilket är en förutsättning för ett levande samhälle, en 
attraktiv bygd och en hållbar livsstil för de boende.
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