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 Kommunfullmäktige 

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Svar på motion av Mattias Karlsson (M) och Annette 
Carlson (M): För en ökad trafiksäkerhet i Viskafors och 
Rydboholm 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Tekniska nämnden ska tillskriva ansvariga huvudmän för aktuella vägar i 
Viskaforsbygden om vikten av att vidta ytterligare åtgärder för att öka 
trafiksäkerheten i området. 
 
Motionen anses besvarad. 
           

Ärendet i helhet 
Mattias Karlsson (M) och Annette Carlson (M) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2014-09-24 lämnat in förslaget att uppdra åt Tekniska nämnden 
att tillsammans med väghållarna ta fram ett åtgärdsprogram för att förbättra 
trafiksäkerheten i Viskafors och Rydboholm           

Motionären vill att trafiksäkerheten i Viskafors och Rydboholm i Viskafors och 
Rydboholm ses över. De vill att Tekniska nämnden tar initiativ till att upprätta 
ett åtgärdsprogram för trafiksituationen i Viskafors och Rydboholm, i samråd 
med de olika väghållarna. Med hänvisning till ovanstående föreslås 
Kommunfullmäktige besluta att uppdra åt Tekniska nämnden att tillsammans 
med väghållarna ta fram ett åtgärdsprogram för att förbättra trafiksäkerheten i 
Viskafors och Rydboholm. 
 
För väg 1610 är Trafikverket huvudman. För de övriga vägarna i Rydboholm 
och Viskafors är olika vägföreningar huvudmän.  Trafikverket ger årliga bidrag 
för drift och underhåll samt bistår väghållarna med råd och stöd i vägtekniska 
frågor. Tekniska nämnden uppdrag gällande enskilda vägar består av bidrag till 
enskilda vägar samt frågor rörande vägsamfälligheter och liknande 
sammanslutningar. 
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Sedan motionen inkom så har flera ombyggnader av väg 1610 gjorts i 
Rydboholm och Viskafors. Bytet av spår, växlar och kontaktledning på 
Viskadalsbanan planeras starta sommaren 2021 och vara klart ett år senare. Vid 
sidan om pågår även utredningar angående plankorsningsåtgärder och 
plattformsåtgärder på Viskadalsbanan. Säkerheten kring järnvägen har 
förbättrats och stängsel har uppförts för att hindra vilt och spring över spåret. 
  
Bron över Viskan har bytts ut, flera korsningar i Rydboholm och kring skolan i 
Viskafors har byggts om. En ny cykelbana med belysning, har byggts från 
Viskafors och in till Borås. Flera busshållplatser har byggts om.  
 
Sträckan har också omfattats av flera studier gällande trafiksäkerhet på väg och 
järnväg som har utförts av Trafikverket. 
 
Ovan givna exempel på åtgärder är positiva men ytterligare åtgärder behövs, 
särskilt med tanke på den ytterligare byggnation som planeras i området. 
Kommunstyrelsen föreslår därför Kommunfullmäktige besluta att Tekniska 
nämnden tillskriver ansvariga huvudmän för aktuella vägar i Viskaforsbygden 
om vikten av att vidta ytterligare åtgärder för att öka trafiksäkerheten i området.  
 
Motionen anses därmed besvarad. 
 

Beslutsunderlag 
1. Motion för en ökad trafiksäkerhet i Viskafors och Rydboholm, 2014-09-24 
   
 

Allianspartierna i Borås  
 
Moderaterna    Kristdemokraterna  
 
 
Annette Carlson    Niklas Arvidsson  
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