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Inventering av otrygga platser ur 
trafiksäkerhetspunkt i Angered  
Förslag till beslut 

1. Stadsdelsnämnden Angered antecknar mottagandet av rapporten om inventering 
av otrygga platser ur trafiksäkerhetssynpunkt i Angered till protokollet. 

2. Stadsdelsnämnden Angered förklarar uppdraget slutfört. 
3. Stadsdelsnämnden Angered översänder tjänsteutlåtandet och rapporten till 

trafiknämnden med önskemål om att trafiknämnden återkommer med en 
åtgärdsplan som upprättas i dialog med stadsdelsförvaltningen Angered. 

4. Stadsdelsnämnden Angered översänder tjänsteutlåtandet och rapporten för 
kännedom till grundskolenämnden och förskolenämnden. 

Sammanfattning 
Stadsdelsnämnden gav vid sitt sammanträde den 26 mars 2019 i uppdrag åt 
stadsdelsförvaltningen att inventera otrygga platser ur trafiksäkerhetssynpunkt i Angered 
i samverkan med Samhällsbyggnadsrådet, för att trygga trafiksituationen i Angered. 
Förvaltningen har studerat och inventerat trafiksäkerheten i Angered som har utmynnat i 
en rapport som beskriver cirka 90 platser som förvaltningen särskilt vill lyfta fram som 
otrygga ur trafiksäkerhetspunkt, varav tio platser är i behov av omedelbara 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder.    

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Att studera behovet av åtgärder på de platser som förvaltningen bedömt otrygga ur 
trafiksäkerhetspunkt bedöms inte ekonomiskt belasta stadsdelsnämnden Angered. 
Åtgärder som bedöms nödvändiga och adekvata för att öka trafiksäkerheten i Angered 
kommer kräva ekonomiska investeringar av främst Trafikkontoret och Trafikverket.  

I ett vidare perspektiv bedöms trafiksäkerhetshöjande åtgärder kunna minska de 
personliga och samhälleliga kostnader för personers lidande, sjukvård och sjukfrånvaro 
som varje trafikolycka skapar.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Att förbättra trafiksäkerheten är gynnsamt ur ett ekologiskt perspektiv eftersom det kan 
skapa större möjligheter att tryggt ta sig till olika platser gående, med cykel eller 
kollektivtrafik, vilket kan minska bilkörning och begränsa klimatpåverkan. Det kan också 
inverka positivt till Sveriges miljömål; God byggd miljö.  
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Bedömning ur social dimension 
Att öka trafiksäkerheten är av stor vikt för människors möjligheter att tryggt röra sig fritt 
utomhus i hemmiljön och i staden. Att i vardagslivet gå och cykla stärker folkhälsan, 
vilket också ur ett vidare perspektiv är ekonomiskt hållbart.  

Trafikmiljöer i Angered är på många platser eftersatta. Det kan uppfattas vara en del av 
segregationens negativa verkningar, som i sin tur skapar en känsla bland medborgarna av 
att vara ”mindre värda”. Barn, äldre och personer med funktionsnedsättningar är 
dessutom de grupper som mest begränsas av situationen. Trygga, väl omhändertagna 
trafikmiljöer som också upplevs som vackra och trivsamma skapar en känsla av ett ökat 
värde, och det ökar tilliten till samhället i stort.  

Samverkan 
Information i lokal samverkansgrupp den 12 mars 2020.  

Bilagor 
1. Rapport; Inventering av otrygga platser ur trafiksäkerhetspunkt i Angered  

2. Protokollsutdrag från stadsdelsnämndens sammanträde 2019-03-26 
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Ärendet  
Stadsdelsnämnden gav vid sitt sammanträde den 26 mars 2019 i uppdrag åt 
stadsdelsförvaltningen att inventera otrygga platser ur trafiksäkerhetssynpunkt i Angered 
i samverkan med Samhällsbyggnadsrådet, för att trygga trafiksituationen i Angered. 
Förvaltningen har tagit fram en rapport med en inventering av otrygga platser ur 
trafiksäkerhetspunkt i Angered. 

Beskrivning av ärendet 
Problemen med otrygga trafiksituationer i Angered har lyfts fram från flera olika håll. En 
inventering ska ses som en del i att skapa en helhetsbild av trafikproblemen inom 
stadsdelens stadsutvecklings- och trygghetsarbete.  

Förvaltningen har studerat och inventerat trafiksäkerheten i Angered. Detta har utmynnat 
i en rapport som beskriver många platser där det finns brister i trafiksäkerheten. 
Inventeringen och rapporten ska ses som en del i stadsdelens stadsutvecklings- och 
trygghetsarbete utifrån skyldigheten, i enligt socialtjänstlagen och reglemente, för 
stadsdelsnämnden att vara aktiva i samhällsplaneringen.  

I rapporten har cirka 90 otrygga platser ur trafiksäkerhetspunkt märkts ut och beskrivits, 
varav tio platser är i behov av omedelbara trafiksäkerhetshöjande åtgärder.    

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningens rapport visar att det finns platser i Angered som förvaltningen särskilt vill 
lyfta fram som otrygga ur trafiksäkerhetspunkt. Utifrån stadsdelens skyldighet att vara 
aktiv i samhällsplaneringen bör rapporten översändas till trafiknämnden med önskan att 
de återkommer med förslag till en åtgärdsplan som upprättas i dialog med 
stadsdelsförvaltningen Angered. Rapporten kan också vara av intresse för 
grundskolenämnden och förskolenämnden som hjälp att göra barn, föräldrar och personal 
uppmärksamma på otrygga platser längs skolvägar. Rapporten bör därför översändas till 
nämnderna för kännedom. 

Stadsdelsförvaltningen Angered 
 

 

 

Lotta Wikström 
Sektorschef samhälle och kultur 

 

Rickard Vidlund 
Stadsdelsdirektör  
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Inledning
Inventeringen som ligger till grund för denna rapport visar att många platser i Angered är 
otrygga ur ett trafiksäkerhetsperspektiv.  Otrygga platser med låg trafiksäkerhet utgör stor 
risk för olyckor och innebär inskränkningar i människors rörelsefrihet. Särskilt utsatta är 
barn, äldre och personer med funktionsnedsättningar. 

 En stor del av Angered byggdes utifrån principen om trafikseparering, SCAFT. Tanken var 
att skapa ett effektivt trafiksystem för fordonstrafiken med trygga förbindelser för gående 
och cyklister, där också barnen var i fokus. Trafiksepareringen fungerar bra så länge gång-
tunnlar och broar över och under de trafikerade vägarna används. Många känner sig dock 
otrygga i gångtunnlar och korsar istället gator och vägar, och då naturligt i höjd med den 
gata eller gångbana man kommer ifrån, vilket är logiskt ur ett rörelseperspektiv. Trafikmil-
jön för gång- och cykeltrafikanter blir då på många platser istället otrygg ur trafiksäkerhets-
punkt då trafiksystemet inte är anpassat till det verkliga trafikbeteendet. 
 På många platser i Angered saknas tydliga markeringar, övergångsställen och bristande 
belysning. Där logiska kopplingar inte finns har människor själva ibland skapat stigar för att 
kunna ta sig över vägen för att komma till gång- och cykelbana, som längs Lövgärdesvägen. 

 I många fall har biltrafiken och den tunga godstrafiken höga hastigheter. Längs väg 190 
och Lerumsvägen är hastigheterna på långa sträckor reglerade till 70 och 80 km/tim. Även 
förbi korsande vägar och förbi busshållplatser för kollektivtrafiken. Det saknas ofta gång-
stråk längs vägen till och från hållplatser, signalregleringar och tydligt markerade över-
gångsställen. 

 Den stora ombyggnaden av väg 190 från Angereds Kyrkväg till Angereds Storåsväg har 
underlättat för personbils- och godstrafiken men samtidigt skapat stora problem och bar-
riäreffekter för oskyddade trafikanter som korsar vägen. 

 I Göteborg och regionen pågår en stor bygg- och anläggningsverksamhet som påtagligt 
inverkar på trafiksäkerheten i Angered då en betydande del av transporterna av massor och 
bergmaterial transporteras längs väg 190. Enbart bergtäkten i Bingared där Skanska Indu-
strial Solution fått tillstånd att utöka verksamheten innebär en ökning från cirka 160 tunga 
transporter per dag år 2016 till cirka 700 år 2022. Till dessa befaras ytterligare ökningar uti-
från pågående ansökningar om tillstånd för deponiverksamheter i Angered. 

 Utifrån stadsdelsnämnden Angereds befolkningsansvar vill nämnden med denna rap-
port ta ett helhetsgrepp som visar platser i Angered som är otrygga ur trafiksäkerhets-
synpunkt. Därmed inte sagt att det inte finns fler otrygga platser än de som beskrivs här. 
Tio platser pekas dessutom ut som stadsdelsnämnden ser som särskilt trafikfarliga och 
behöver prioriteras i stadens trafiksäkerhetsabete . Rapporten kommer överlämnas till 
Trafiknämnden som har ansvaret för trafiksäkerheten i Göteborgs Stad. Rapporten är äm-
nad att  vara till hjälp för Byggnadsnämnden och Fastighetsnämnden med flera nämnder 
i olika planerings- och investeringssammanhang. 

 En otrygg trafikmiljö för gående och cyklister skapar otrygghet och oro. På många platser 
i Angered finns trafiksäkerhetsproblem och konfliktytor som i Göteborg och övriga Sverige 
sedan lång tid åtgärdas och kontinuerligt byggs bort. Det behöver också ske i Angered. Alla 
trafikolyckor innebär lidande för personer och samhällsekonomiska kostnader. 
Att höja trafiksäkerheten i Angered är en viktig del i att skapa en jämlik och attraktiv stad. 
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De tio mest trafikfarliga platserna
Tio av de åttioåtta platserna som beskrivs i rapporten behöver särskilt uppmärksammas. Det 
är platser med så stora trafiksäkerhetsbrister att omedelbara trafiksäkerhetshöjande åtgärder 
behöver göras. Platserna har pekats ut av såväl medborgare som lärare och anställda i SDF 
Angered och situationen vid alla av dessa platser är kända i förvaltningar som har ansvar för 
den fysiska miljön och trafikfrågor.
I Angered ser man till exempel inte den typen av markeringar i gator som finns på många 
platser i centrala Göteborg som upplyser såväl gående som förare av motorfordon att här 
gäller det att se upp.

Angered centrum - Hästhagen - Angeredsvinkeln, 
Platsen är mycket trafikfarlig och här sker ofta incidenter och olyckor där barn är inblan-
dade. Busshållplatsen används frekvent av de 450 skolbarn som går i Gårdstensskolan och 
av de personer som arbetar på den dagliga verksamheten på Angeredsvinkeln 21-29. Till 
Hästhagen mynnar också en gångbana från Angered centrum. Såväl barn som vuxna kor-
sar gatan längs en lång sträcka, som i höjd med gångbanan, framför eller bakom bussen.  
(Sid. 12 och 13, punkt 4).

Gårdstensliden - Norrleden, Busshållplatsen Gårdstensliden 
Hållplatsen som också är en viktig bytespunkt mellan olika busslinjer är mycket otrygg 
och trafikfarlig. Röseredsvägen och Norra Röseredsvägen korsar Norrleden i plan utan att 
vara särskilt utmärkt eller har signalreglering. Här byter elever från Gårdsten buss för att 
kunna åka till sin skola på Angeredsvinkeln. Eleverna upplever situationen ohållbar då de 
dagligen utsätts för trafikfaror och andra problem (Sid 10 och 11, punkt 1).

Rannebergen: Titteridammsvägen - Vättleskolan
Vid busshållplasten upplever såväl elever som personal att det är trafikfarligt då många 
skolbarn många springer rakt ut i vägen när man ser buss komma, att klättra över stake-
tet är också vanligt. Längs Titteridammsvägen saknas det också på flera platser tydliga 
markeringar där det är naturligt att korsa vägen till och från Vättleskolan.  Gångtunnlar 
används ofta inte då de upplevs som otrygga. (sid 8 och 9, punkt 1. och 2.) 

Hammarkullen: Sandeslättsgatan - Sandeslättskroken - Hammarkullens Väg, 
Längs gatorna går många barn till och från Emmaskolan och förskola. Det är skymd sikt och 
överstora gatusektioner  där bilar ofta har mycket hög hastighet. Tydliga markeringa saknas 
i gata liksom gångvägar på ömse sidor av gator na varför många också gå mitt i vägen (sid 
16-17  punkt 14 och 15).

Hjällbo: Väg 190, Gråbovägen -Hjällbo, hållplatser. 
Hjällbo är en knut- och bytespunkt för kollektivtrafiken. Här sker många byten mellan spår-
vagn, ”kom nära” bussar och expressbussar. Hållplatserna för de olika linjerna är på olika 
sidor av Gråbovägen vilket gör att många inte använder sig av de övergångsställen som finns 
eller inväntar grön gubbe, utan springer i stället rätt ut över vägen. Sid 28 och 29, nr 1.

Angered centrum: Spadegatan - Övre Storåsvägen, 
Det saknas idag en gen och logisk väg för gående eller cyklister att ta sig mellan Storås, Spa-
degatan och den södra entrén till Angered Centrum.  Därför väljer många att gå eller cykla 
på viadukten vid Övre storåsvägen och vidare längs en sträcka på Spadegatan som helt sak-
nar gång- och cykelbana (12 och 13, punkt 1).
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Gunnilse: Väg 190, Gråbovägen - Angereds Kyrkväg - Gunnilsevägen 
Boende i Gunnilse vittnar om många incidenter på platsen där gående och cyklister måste 
korsa väg 190 i plan. Det är dålig belysning och här finns inte något som upplyser om att det 
kan finnas gående i närheten.  Signalreglering och tydliga markeringar i vägen saknas. For-
don kommer i mycket hög fart in mot cirkulationen där gående skyms av trafiken i körfälten 
invid. I och med utbyggnaden av väg 190 upplever boende att Gråbovägens barriäreffekter 
har ökat. År 2017 passerade här 10 500 fordon/dygn (sid 18 och 19 nr 3).

Gunnilse: Väg 190, Gråbovägen - Vippärtsvägen 
För att röra sig mellan de båda sidorna av väg 190 måste vägen korsas i plan. Också de som 
kommer hit med kollektivtrafiken.  På den norra sidan av vägen finns de flesta bostäderna 
och på den östra Äspereds industriområde med många arbetsplatser, ett större koloniom-
råde, badsjö och områden för friluftslivet. Signalreglering och tydliga markeringar i vägen 
saknas. Fordon kommer i mycket hög fart in mot cirkulationen. I och med utbyggnaden av 
väg 190 upplever boende att Gråbovägens barriäreffekter har ökat. År 2017 passerade här 10 
500 fordon/dygn (sid 18 och 19 punkt 1).

Bergum: Gråbovägen - Ströms väg - busshållplats
På båda sidor av vägen finns mycket stora brister i angöringen till hållplatsen. Markeringar 
i vägen och trafikreglering saknas. Det saknas också gångväg och vägren. sidan 22-23, nr 5 

Bergum: Gråbovägen - Björsared busshållplats - pendelparkering
Placering av övergångsställe och trafikljus behöver ses över. Det är otryggt att ta sig till 
busshållplatsen då gångbanor och vägrenar saknas på en längre sträcka varför gående 
tvingas gå i körbanan. Till exempel från pendelparkering till buss. En stig från pendelpar-
keringen upp till Gråbovägen ihöjd med hållplats på andra sidan vägen har trampats upp. 
Se bilder.

Ströms Väg
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Ungdomar som kommit med Blå Expressbuss till Hjällbo korsar väg 190
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Lövgärdet
I Lövgärdet finns de mest otrygga platserna ur trafiksäkerhets-
synpunkt längs Rävebergsvägen, Rannebergsvägen och Lövgär-
desvägen. Lövgärdesvägen kan i delar av sin sträckning definie-
ras som en gata i en urban miljö, men den saknar en omsorgsfull 
gestaltning och detaljeringsgrad. 

1. Rannebergsvägen - Kryddnejlikegatan - Rappedalsvägen
Markerad överfart för gående saknas på båda sidor om Krydd-
nejlikegatan samt saknas på Rappedalsvägen. Se bild.

2. Gunneredsvägen - odlingsområde - hållplats
Gångbana i gatunivå till hållplatser saknas. Här går många per-
soner längs vägen. Se bild.

3. Lövgärdesvägen- busshållplats - Kryddvägen 
Oredigt och otydligt vid hållplatsen. Anordnad gångväg i ga-
tuplan mellan hållplats och gång- och cykelväg på Kryddvägen 
saknas. Idag finns endast en upptrampad stig. Se bild.

4. Lövgärdesvägen - Senapsgatan
Markerad övergång för gående saknas. Här korsas vägen av 
många, bland annat på väg till förskolan. Se bild.

5. Lövgärdesvägen - Anisgatan
Trafiksäker koppling för gående saknas mellan Anisgatan och 
Kaprisgatan. Se bild.

6. Lövgärdesvägen - Kaprisgatan
Markerad övergång och koppling till Gång- och Cykelbana 
längs Lövgärdesvägen saknas för gående och cyklande till Ka-
prisgatan. Se bild.

1.

2.

3.

4.

5.

6.



Skala 1:8000
400 m

Kartredovisningen har inte rättsverkan.
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Rannebergen
Trafikmiljön inne Rannebergens bostadsområden är för det 
mesta trafiksäker. De största bristerna finns längs Titteri-
dammsvägen och Rannebergsvägen där vägrummen är anpas-
sade till bilens skala vilket gör att de upplevs som storskaliga. 
De största brister och konfliktytor finns där det finns behov av 
att korsa vägarna. Vi vill särskilt nämna situationen vid Vättle-
skolan (1. 2.) som personalen på skolan berättar upplevs som 
mycket otrygg.  

1. Vättleskolan - busshållplats
Många skolbarn reser med kollektivtrafiken och genar och 
springer till bussen samtidigt som bilar kan passera en stilla-
stående buss. Lärare och föräldrar upplever en stor otrygghet 
beroende av situationen trots att vissa trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder gjorts. Större förändring behöver göras. Se bilder.

2. Titteridammsvägen - Titteridammshöjden 
Otrygg övergång, särskilt för barn som ska till Vättleskolan.

3. Titteridammsvägen - Rannebergsvägen
Gångtrafikanter måste tryggt kunna korsa gatorna i markplan 
då många upplever stor otrygghet i gångtunnlar. Se bild.

4. Gångbanorna måste vara kontinuerliga i markplan då 
många upplever stor otrygghet i gångtunnlar.

5. Rannebergsvägen - Mölnesjögatan
Trygg, säker och markerad överfart saknas för gående och 
cyklister. Se bild.

6. Fjällblomman
Kontinuitet i gångbanor saknas. 

7. Rannebergsvägen - Fjällbruden
Trygg och markerad överfart för gående och cyklister i gatu-
plan saknas. Se bild.

8, 9. Rannebergsvägen - Koloniområde
Trygga och markerade överfarter för gående till koloniområde 
saknas. 

10. Rannebergen - utsiktsplats
Trygg och markerad överfart till utsiktsplats för gående och 
cyklister saknas.

1.

3.

5.

7.

1.



Skala 1:7000
350 m

Kartredovisningen har inte rättsverkan.

© Göteborgs Stad
© Lantmäteriet
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Gårdsten  
Resande med kollektivtrafik ska tryggt kunna korsa Norr-
leden och Gårdstensvägen vid samtliga busshållplatser. Här 
vill vi särskilt nämna hållplatsen Gårdstensliden (1) samt 
att många personer springer över Gårdstensvägen för att gå 
på den buss som kommer först till hållplats oavsett riktning 
då bussarna går i en slinga, östervarv respektive västervarv. 
Man ska också ha möjlighet att tryggt gå över vägen och 
undvika gångtunnlar som vid Timjansgatan. 

1. Norrleden, Busshållplatsen Gårdstensliden 
Hållplatsen upplevs som otrygg och det är otryggt att ta sig 
över vägen till busshållplatser som också fungerar som by-
tesplats mellan olika linjer.  Röseredsvägen och Norra Röse-
redsvägen, som också ingår i stadens huvudcykelnät, korsar 
Norrleden i samma plan utan att vara särskilt utmärkt eller 
ha signalreglering. Se bild 1.

2. Gårdstensvägen
Cykelbana korsar vägen utan signalreglering eller hastig-
hetsdämpande åtgärder. Ofta mycket biltrafik på sträckan 
och höga hastigheter. Se bild.

3. Gårdstensvägen - Peppargatan
Trygg och säker övergång till och mellan hållplatserna sak-
nas. Se bild. 

4. Gårdstensvägen - Kryddhyllan - 
Trygg och säker övergång i gatan saknas. Se bild.

5. Gårdstensvägen - Timjansgatan
Trygg och säker övergång i gatan saknas.

6, 7 och 8. Pimpinellagatan
Gångbana längs gatan saknas, liksom gångbana mot buss-
hållplats och en trygg övergång på Gårdstensvägen, samt 
gångbana på Gårdstensvägen mellan Pimpinellagatan och 
Malörtsgatan.

9. Gårdstensvägen 
Gång och cykelväg från Malörtsgatan mynnar direkt i 
Gårdstensvägen som saknar fortsatt gång- och cykelbana. 
Se bild.

10. Långmosseskolan
Stor trängsel och oreda med biltrafik bland barn gående till 
skola och förskola. Se bild.

4.

9.

10.

3.

1.

2.
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5.

4.

1.

1.

6.

Angered Centrum
Inne i bostadsområden vid Angered Centrum är finns en tydlig 
trafikstruktur. Ombyggnaden av Titteridammsvägen är lyckad, 
gatan har blivit vacker, hastigheterna har dämpats och här finns 
tydliga och markerade övergångsställen.  Däremot är det otryggt 
att ta sig från Angered Centrum till andra delar av primärom-
rådet. Det går inte att gå eller cykla från Angered Centrum via 
Spadegatan mot Storås och vidare mot Hammarkullen på ett tra-
fiksäkert sätt. Många personer går här idag då kopplingen är lo-
gisk. För att skapa en trygg trafiksituation vid Angered Centrum 
behöver hela trafikstrukturen vid övre Storåsvägen, Spadegatan 
och Grepgatan förändras (A). En annan plats som är särskilt 
otrygg och olycksdrabbad är Hästhagen i höjd med Angereds-
vinkeln. Gångtunnlar under Titteridammsgatan upplevs också 
av många som otrygga vilket gör att de ofta undviks (1,4,6,7). 

1. Övre Storåsvägen - Spadegatan
Otryggt att gå från Angereds Torg och söderut då gång- och cy-
kelbana helt saknas på viadukt och längs Spadegatans båda kör-
fält. Se bilder.

2. Kultivatorgatan 
Gångbana saknas längs gatan.

3. Triörgatan
Bilar genar via gångvägar för att ta sig mellan Triörgatan, Länk-
harvsgatan och Titteridammsvägen.
 

4. Hästhagen - Angeredsvinkeln - busshållplats
Mycket otryggt och trafikfarligt. Många barn och personer med 
funktionsnedsättningar korsar gatan på väg till och från Ange-
redsvinkeln där en skola för 500 barn och daglig verksamhet för 
cirka 100 personer med funktionsnedsättningar är lokaliserade. 
Korsningspunkterna är inte tydligt markerade, övergångsställe 
och trafikjus saknas. Se bild.

5. Rappedalen - busshållplats
Markerade korsningspunkter till och mellan hållplatserna sak-
nas. Se bild.

6. Rappedalsvägen - Titteridammsvägen
För att undvika gångtunnel går många personer längs Rappe-
dalsvägen som sakna gångbana och korsar Titteridammsvägen, 
som saknar en säker korsningspunkt för gång- och cykeltrafi-
kanter. Se bild.

7. Fjäderharvsgatan - busshållplats
Markerad korsningspunkter till och mellan hållplatserna saknas.
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Agnesberg
I Agnesberg vill vi särskilt peka på att det råder en otrygg tra-
fiksäkerhetssituation vid flera busshållplatser. Även om Ramne-
backen inte är så trafikbelastad håller många fordon höga has-
tigheter och här går också en del tung godstrafik till och från en 
större logistikanläggning i Gårdsten. 

1, 2. Ramnbacken – Eliebergsvägens och Stekens hållplats 
Otryggt för gående att ta sig över vägen då markeringar saknas 
vid hållplats. Se bilder.

3. Ramnebacken – Schottisvägen 
Otryggt att korsa vägen. Markeringar saknas.

4. Grusåsvägen -  hållplats Ramnebacken Otryggt att ta sig över 
vägen. Markeringar saknas. Se bild.

5. Kronorättarens väg
Otryggt för gående och cyklister då gång- och cykelbana saknas, 
också invid bebyggelse.

1.

2.

4.
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Hammarkullen
I Hammarkullen finns många gångtunnlar som undviks då de 
upplevs som otrygga. Många av gatorna är breda och bilar kör ofta 
i höga farter. Här vill vi särskilt lyfta fram situationen vid Angereds 
Storåsväg/Korpvägen samt situationen vid Hammarkullegatan, 
Sandeslättsgatan och Sandeslättskroken(1,3,7,11,12,13,14,15). 

1. Angereds Storåsväg – Väg 190. 
Ofta stor trängsel och köbildning på grund av mycket trafik. Det 
är otryggt att korsa väg 190 i plan och ta sig vidare till Angereds 
Storåsväg som gående eller med cykel. Se bilder.

2. Gång- och Cykelbana längs Angered Storåsväg
Upplevs av många som otrygg i då den inte går invid vägen.

3. Angered Storåsväg- Storås Industrigata - busshållplats
Markerad korsningspunkt saknas.

4. Angered Storåsväg - entré till en större arbetsplats
Otryggt att ta sig över gatan då markeringar på vägen saknas.

5. Storås spårvagns- och busshållplats
Stor upplevd otrygghet att ta sig  till och från spårvagnshållplat-
sen som dessutom är en brottsutsatt plats. Se bild.

6. Angered Storås väg - Storås Ridhusväg
Tydliga markeringar i vägen för gång- och cykeltrafikanter saknas.

7. Angered Storåsväg/Korpvägen- Spadegatan 
Stor otydlighet och ogent att passera här som gående eller med 
cykel. Signalreglering saknas. 

8. Gång- och cykelbana
Periodvis biltrafik på gång- och cykelbana.

9, 10, 11, 12. Gropensgård - Hjällbovägen- Hammar-
kullens väg, Hammarkullegatan
Trygga korsningspunkter vid busshållplats och gator saknas för 
gående och cyklister. Många undviker gångtunnlarna här. Se bild.

13. Hålskogsgatan/Branddammsbacken - Hammarkullens Väg
Trygg och säker korsningspunkt saknas för gående och cyklister. 
Se bild.

14, 15. Hammarkullens Väg - Sandeslättsg- Sandeslättskroken
Trygga och säkra gångbanor och korsningspunkter saknas, här pas-
serar många barn på väg till och från Emmaskolan och förskola. Se 
bild.

14.

13.

12.

5.

1.

1.
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Gunnilse
I Gunnilse skapar den utbyggda väg 190 särskilt stor risk för 
gående och cyklister som korsar vägen i plan vid Vippärtsvägen/
Ekereds byväg och vid Angereds Kyrkväg. Särskilt som det längs 
vägen finns ett omfattande flöde av tunga godstransporter. 

1. Gråbovägen -Vippärtsvägen - Ekereds byväg - Äsperedsgatan
Tydliga och trygga korsningspunkter för gående och cyklister 
saknas mellan Vippärtsgatan/Ekereds byväg och Gråbovägen. 
Detta skapar till exempel stor otrygghet till och från busshållplats. 
Problemet har eskalerat i och med den utbyggda väg 190.  Se bild.

2. Äsperedsgatan
Gatan saknar gång- och cykelbana. I industriområdet rör sig 
många personer som arbetar eller besöker området. Här finns 
också närboende som använder gatan. Se bild.

3. Gråbovägen - Angereds Kyrkväg - Gunnilsevägen
En mycket otrygg och närmast omarkerad korsningspunkt över 
Gråbovägen. Det är synnerligen besvärligt då det på Gråbovä-
gen går mycket tung trafik. Se bild.

4. Angereds Kyrkväg 
Gångbana saknas. Vägen är länk mellan busshållplats och bostä-
derna på den västra sidan av väg 190. Se bild.

5. Angereds Kyrkväg - Hultavägen
Stor otrygghet och trafikfara, särskilt vid begravningar och andra 
aktiviteter i Angereds kyrka då många fordon passerar här. Se bild.

6. Väg 190, Gråbovägen - Kroksjövägen, Lerjedalens golfklubb
En trygg, säker och markerad korsningspunkt över Gråbovägen 
saknas för gående och cyklister.

7. Gråbovägen - Rågårdsvägen - busshållplats
Trygga, säkra och markerade korsningspunkter saknas för gå-
ende och cyklister vid korsande av Gråbovägen på väg till buss-
hållplats. I korsningen kan uppemot 700-800 tunga fordon/dygn 
passera till och från bergtäkt. Se bild.

1.

2.

5.

3.

7.

4. Angereds Kyrkväg
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Bergum 
Längs väg 190, Gråbovägen, och Lerumsvägen går en stor mängd 
fordonstrafik genom tättbebyggda områden. Såväl personbils-
trafik, kollektivtrafik, tunga godstransporter och transporter 
av farligt gods. Vägarna har längs stora sträckor en mycket låg 
trafiksäkerhetsstandard samtidigt som många oskyddade trafi-
kanter måste använda vägen då det längs stora sträckor saknas 
vägrenar eller gång - och cykelbanor. Det innebär också att kol-
lektivtrafikens busshållplatser inte kan angöras på ett tryggt sätt. 
Förbi flera hållplatser är dessutom tillåten hastighet 70 km/tim-
me och i vissa fall 80 km/timme. Särskilt besvärlig och otrygg 
är situationen i Björsared samt vid busshållplatsen Ströms väg, 
men också längs Lerumsvägen och väg 190. 
I det tättbebyggda Olofstorp behöver trafiksäkerheten ses över i 
sin helhet. Särskilt som många barn, föräldrar och lärare upplever 
att det är svårt att ta sig till Bergums skola på ett trafiksäkert sätt. 

1. Gråbovägen Skiljebacken - Bingareds busshållplats
Säkra korsningspunkter för gående saknas. Vid Skiljebacken 
finns en förskola. Se bild.

2. Gråbovägen - Kniparedsvägen, - busshållplats Knipared
Säker korsningspunkt och gångbana för gående saknas, såväl till 
hållplats som till väg på andra sidan Gråbovägen. Se bild.

3. Gråbovägen - Björsareds Genväg
Säker och markerad korsningspunkt för gång- och cykeltrafik 
över Gråbovägen och till busshållplats saknas. Björsareds skola 
är lokaliserad vid Björsareds genväg och det är otydligt hur skol-
barnen tryggt kan ta sig till busshållplatserna på båda sidor av 
Gråbovägen. Se bild.

4. Gråbovägen - Björsared busshållplats - pendelparkering
Placering av övergångsställe och trafikljus behöver ses över. Det 
är otryggt att ta sig till busshållplatsen då gångbanor och vägre-
nar saknas på en längre sträcka varför gående tvingas gå i kör-
banan. Till exempel från pendelparkering till buss. En stig från 
pendelparkeringen upp till Gråbovägen ihöjd med hållplats på 
andra sidan vägen har trampats upp. Se bilder.

1.

2.

3.

4.

4.
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Ströms väg

6.

Bergum forts.

5. Gråbovägen - Ströms väg - busshållplats
Det finns mycket stora brister i angöringen till hållplatsen, på 
båda sidor av vägen. Markeringar i vägen, och trafikreglering 
saknas. Se bild. 

6. Olofstorpsvägen
Gångbana längs vägen saknas. Se bild.

7. Gråbovägen - Bergums kyrkväg - Busshållplats
Inga markeringar eller trafikreglering vid busshållplats. Gång-
bana eller vägren saknas. Skyltad entrépunkt till Vättlefjälls na-
turreservat och Bergums kyrka. Se bild.

8. Gråbovägen 
Längs en lång sträcka finns ingen möjlighet för boende att tryggt 
kunna ta sig längs vägen till bostäder och gårdstun i byn, till 
busshållplatser eller till cykelbanan längs den gamla banvallen 
och vidare till Olofstorp. Situationen gör att till exempel per-
soner med funktionsnedsättningar som bor längs vägen måste 
skjutsas med bil knappt 250 meter för att tryggt komma till väg 
som är kopplad till banvallen.

9. Gråbovägen - Kvarnabäckens hållplats
Otryggt att ta sig till hållplats. 

5.

7.
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Olofstorp

1. Lerumsvägen Saras Väg 
Otryggt för gående att ta sig till hållplatser. Se bild.

2.  Lerumsvägen – Bergums Prästgårdsväg 
Markerad korsningspunkt för gående saknas. Se bild.

3.  Lerumsvägen – Lyckåsvägen
Markerad korsningspunkt för gående saknas. Se bild.

4. Lerumsvägen – Olofstorps Skolväg 
Markerad korsningspunkt för gående saknas. Se bild.

5, 6 och 7. Lerumsvägen - Bergums Skola
Stor otydlighet för gående längs med skolan, det saknas marke-
ringar i vägen och kontinuerlig gångbana. I Bergums skola går 
750 barn i årskurserna F-9 som dagligen går längs Lerumsvägen. 
Se bilder.

8. Lerumsvägen
Lerumsvägen går från Olofstorp till Lerums kommun. Vägen är 
smal och har mycket låg trafiksäkerhetsstandard. Vägen trafike-
ras också av tunga fordon, bland annat till och från bergtäkten 
i Bingared. Många mindre vägar angör till Lerumsvägen. Längs 
vägen saknas gång- och cykelbana eller vägrenar. Här finns ett 
flertal busshållplatser som inte kan nås och angöras av gående på 
ett tryggt sätt.  Bostadsbebyggelse finns i klungor på båda sidor 
vägen där barn och andra inte tryggt kan röra sig. Se bild nedan.

 

2.

1.

3.

4.

5.

7.

8. Lerumsvägen
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Eriksbo 
Inom bostadsområdena råder inte problem med trafiksäkerhe-
ten, däremot innebär väg 190 trafiksäkerhetsproblem då många 
personer undviker gång- och cykeltunnlar. 

1. Eriksbo Västergärde - busshållplats
Trygg och säker angöring för gående saknas i plan. Se bild.

2. Eriksbo skola - busshållplats och
Trygg och säker angöring till busshållplats saknas i plan. Se bild.

3. Gråbovägen - Sagoskogen 
Otryggt att korsa Gråbovägen för att gå eller cykla via Sagosko-
gen mot Hammarkullen.  Sagoskogen ingår i stadens huvudcy-
kelnät.

4. Eriksbo Östergärde- busshållplats
Trygg och säker korsningspunkt för gående saknas i plan.

5. Gråbovägen- Eriksbo backe
Otryggt att korsa Gråbovägen i  plan.

6. Gråbovägen - Angered Storåsväg
Se avsnitt om Hammarkullen.

 

Linnarhult
1. Gråbovägen - Linnarhultsvägen - Långavallsgatan
Otryggt att korsa vägarna i plan.

1.

2.
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Hjällbo
Inom Hjällbos bostadsområden är det oftast tryggt att ta sig till 
fots eller med cykel. Däremot utgör väg 190, Gråbovägen, en 
stor otrygghet. Det är en riksväg som utgör en trafikbarriär och 
delar upp Hjällbo i två delar.  Här går mycket tung godstrafik 
och hastigheterna är ofta höga. Särskilt otrygg är situationen 
med busshållplats Hjällbo på två olika platser (1). Också i 
Hjällbo väljer många bort gångtunnlar och för de flesta barn 
ligger skolan och bostaden på olika sidor av vägen. Här råder 
en oacceptabel trafiksituation som sedan många år kontinuer-
ligt byggs bort på andra platser i Sverige.

1. Hjällbo - kollektivtrafikhållplatser - buss
Hållplatserna för expressbussar och loklatrafik är separerade 
och ligger på var sin sida om Gråbovägen vilket gör att trafik-
säkerheten är mycket låg. Många springer över vägen för att 
hinna med den buss som kommer först utan att invänta grön 
gubbe. Längs vägen är det mycket trafik där en stor del består 
av tung godstrafik, och också transporter med farligt gods. 
Stora trafiksäkerhetshöjande åtgärder behöver göras. Se bilder.

2. Väg 190, Gråbovägen - Bläseboskolan
Säker och trygg korsningspunkt för gående och cyklister saknas. 
Många skolbarn kommer korsa vägen när undervisning startar i 
nya Bläseboskolan som just nu är under byggnation. Här korsas 
också Gråbovägen av gående på väg till och från busshållplats. 
Vägräcke på den östra sidan av Gråbovägen, ovan gångtunnelns 
mynning är kort, vilket gör att många skolbarn springer uppför 
slänten och korsar Gråbovägen där inte markeringar eller trafik-
ljus alls finns. Se bild.

3. Väg 190, Gråbovägen - Hjällbo Lillgata
Säker och trygg korsningspunkt på Gråbovägen för gående och 
cyklister saknas. Se bild.

4. ”Smitvägar” - Hjällbovägen
Smitvägar mellan kvartersgata på Bondegärdet och Hjällbovä-
gen behöver förhindras.

5. Hjällbovägen
Övergångsstället är inte nära korsande gångväg vilket gör att 
många korsar vägen på andra ställen än vid vid övergångsstället.

2.

1.

1.

3.
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Göteborgs Stad Angered, protokollsutdrag Stadsdelsnämnden 2019-03-26 § 109 1 (3) 
  

   

§ 109 Dnr N131-0135/19   
Yrkande från Socialdemokraterna angående övergångsställe  
Stadsdelsnämnden beslutade den 5 februari 2019 att bordlägga yrkande från 
Socialdemokraterna angående ett övergångsställe, samt yrkande från Moderaterna och 
Liberalerna angående inventering av otrygga platser ur trafiksäkerhetssynpunkt. 
 

Beslut 
1. Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att inventera otrygga platser 

ur trafiksäkerhetssynpunkt i Angered i samverkan med Samhällsbyggnadsrådet. 
2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att tillskriva trafiknämnden 

och trafikförvaltningen om behovet att skyndsamt trygga övergången vid 
hållplatsen Gårdstensliden i Angered. 

Tidigare behandling 
Bordläggning vid nämndens sammanträde den 5 februari 2019. 

Handlingar 
Yrkande från Socialdemokraterna angående övergångsställe, bilaga 1 till protokollet. 

Yrkande från Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna angående otrygga platser 
ur trafiksäkerhetssynpunkt i Angered, bilaga 2 till protokollet. 

Yrkanden 
Yrkande från Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna 
Ordföranden Johan Fält (M) yrkar på Moderaternas, Liberalernas och Kristdemokraternas 
vägnar bifall till eget yrkande.  

Övriga ledamöter biträder yrkandet. 

Yrkande från Socialdemokraterna 
Shadiye Heydari (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas yrkande. 

Andre vice ordförande Yvonne Palm (V) yrkar på Vänsterpartiets och Miljöpartiets 
vägnar bifall till Socialdemokraternas yrkande. 

Gunnar Barrvik (D) yrkar bifall till Socialdemokraternas yrkande. 

Ordföranden Johan Fält (M) yrkar på Moderaternas, Liberalernas och Kristdemokraternas 
vägnar avslag på Socialdemokraternas yrkande.  

Propositionsordning  
Stadsdelsnämnden godkänner följande propositionsordning: 

Angered 
 

  

Stadsdelsnämnden 
Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2019-03-26 



 

 

Angered 
 

  
  

 

 

 

Göteborgs Stad Angered, protokollsutdrag Stadsdelsnämnden 2019-03-26 § 109 2 (3) 
   
   

Nämnden tar först ställning till yrkande från Moderaterna, Liberalerna och 
Kristdemokraterna. Därefter tar nämnden ställning till yrkande från Socialdemokraterna. 

Yrkande från Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna 
Stadsdelsnämnden beslutar att bifalla yrkandet. 

Yrkande från Socialdemokraterna 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena om bifall till respektive avslag på 
Socialdemokraternas yrkande och finner att nämnden har beslutat att avslå yrkandet. 

Omröstning begärs.  

Omröstning 
Stadsdelsnämnden godkänner följande propositionsordning: 

”Ja för avslag på Socialdemokraternas yrkande och Nej för bifall till Socialdemokraternas 
yrkande”.  

För ja-propositionen röstar: Ordföranden Johan Fält (M), förste vice ordföranden 
Karolina Mildgrim (KD) och Kojo-Ansah Pewudie (L), (3). 

För nej-propositionen röstar: Andre vice ordföranden Yvonne Palm (V), Rebar Alnazar 
(V), Shadiye Heydari (S), Joakim Hagberg (S), Gunnar Barrvik (D), Ing-Marie Fredér 
(D), Ahmed Farah (MP) och Pernilla Börjesson (SD), (8). 

Stadsdelsnämnden har således beslutat att bifalla Socialdemokraternas yrkande. 

Reservation 
Ordföranden Johan Fält (M), förste vice ordföranden Karolina Mildgrim (KD) och Kojo-
Ansah-Pewudie (L) reserverar sig mot beslutet om Socialdemokraternas yrkande till 
förmån för eget yrkande om avslag. 
 
”I samband med nämndens sammanträde den 26 mars behandlades socialdemokraternas 
yrkande angående övergångsställe. Problemen med otrygga trafiksituationer i Angered 
har lyfts fram från flera olika håll. Bland annat från unga stadsutvecklare. Alliansen anser 
därför att nämnden bör ta ett helhetsgrepp över att trygga trafiksituationen i Angered som 
en del av vårt trygghetsarbete. Mot bakgrund av ovanstående reserverar vi oss till förmån 
för avslag samt inlämnar ovanstående som särskilt yttrande.”  
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Dag för justering 
2019-04-05 

Vid protokollet 

 

 

 

 

 

Sekreterare 
Jenny Henriksson 

 

Ordförande 
Johan Fält (M) 

Protokollsutdragets riktighet intygas:  

 

Justerare 
Yvonne Palm 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

Yrkande Socialdemokraterna  
2019-01-22 

Stadsdelsnämnd Angered  
 
 
Yrkande angående övergångsställe 
 

Bakgrund  

I Angered finns det några ställen med frekvent använda busshållplatser som saknar övergångsställen. 
Ett av dem är Gårdstensliden, där de passagerare, som kommer med linje 40 från Hisingssidan, kliver 
av till buss 73 till Gårdsten, eller omvänt. Det finns även några villor i närheten vars invånare kan 
riskera livet för att komma till rätt sida av vägen om de väljer att ta bussen. Hållplatsen ligger på leden 
som man måste ta för att från Angereds hållet komma över Angeredsbron till bl. a E6 eller vägen mot 
Volvo Torslanda, (eller tvärtom, )  -eller bara i dessa valfrihetens tider till exempel till skolan i 
Kärra.  Det säger sig självt att det är en tät och ofta tung trafik åt bägge hållen. I avsaknad av något 
övergångsställe har människor som utnyttjar kollektivtrafiken och kliver av och på här inget annat val 
än med livet som insats springa mellan bilarna över vägen. Problemet är speciellt stort vid 
rusningstrafik när det är många bilar på vägen, och busspassagerare i rörelse. Hållplatsen ligger 
dessutom i en backe, där bilar från Hisingshållet gärna har hög fart, om möjligt pg. a köbildningen när 
de rullar nedför. Vägen är inte heller särskilt bred, och vägrenen är smal. När bussarna stannar, och 
bilarna kör om, är det svårt att upptäcka i tid om t ex barn klivit ut och springer över vägen. Och fåtal 
bilister stannar för att släppa fram gående när det inte finns ett markerat övergångsställe.  

Sedan år 2000 får inga obevakade övergångsställen finnas på väg med hastighetsbegränsning på 70,  
enligt nu gällande lag. Dock är det ur trafiksäkerhetssynpunkt betydligt värre att på tätt trafikerade 
områden ha busshållplatser utan något övergångsställe alls. Att dra in hållplatsen på Gårdstensliden är 
ingen lösning, då många människor utan några alternativ till kollektivåkande skulle drabbas. Trafikljus 
just där bedöms inte som ett bra alternativ då det redan bildas köer vid trafikljusen vid näraliggande 
korsningen vid Rävebergsvägen. Men en hastighetssänkning till 50 kr/h i kombination med ett 
obevakat övergångsställe och tydlig skyltning skulle öka säkerheten betydligt. En gångtunnel skulle 
också kunna vara ett alternativ men naturligtvis kostsammare. Vi överlåter dock till er expertis att lösa 
frågan med förbehållet att hållplatsen blir kvar. 

 
Socialdemokraterna yrkar  

att förvaltningen tillskriver trafiknämnden och förvaltningen om behovet att skyndsamt trygga 
övergången vid hållplatsen Gårdstensliden i Angered  
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