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Textilmuseum Simonsland 2013
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Kulturnämndens förlag till utveckling av Textilmuseet i Simonsland enligt alternativ A godkänns med en totalbudget på
21 000 000 kr.
Finansiering av projektet sker genom att extra resurser upptas i Kommunens årsbudget för åren 2013 och 2014.
För arbeten under 2012 tilldelas Kulturnämnden ett utökat kommunbidrag på 4 000 000 kr.
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Kommunfullmäktige

Textilmuseum Simonsland 2013
Kommunfullmäktige beslutade under 2011 att Textilmuseet skall flyttas till
Simonsland under 2013 och ingå i det textila kluster som kommer att skapas i
den tidigare Konstsilkefabriken. Ombyggnationen och renoveringen av den
tidigare industrimiljön ger ypperliga förutsättningar för en utökad samverkan
mellan staden, Högskolan och näringslivet inom det textila området.
Kulturnämnden har 2011-03-17 tillskrivit kommunstyrelsen och pekat på det
unika tillfället att tillsammans med Textilhögskolan spegla den historiska
utvecklingen samtidigt som nutida forskning och utveckling inom textilindustrin,
t.ex. ”smarta textilier”, beskrivs. Behovet av en tillfällig förstärkning beskrivs i tre
alternativa projekt.
Val av alternativ A
Av de tre olika förslag till extra resurser som Kulturnämnden redovisat för det
nya Textilmuseet är Kommunstyrelsen beredd att tillstyrka alternativ A, det mest
ambitiösa, för sammanlagt 21 mnkr. Denna ambitionsnivå siktar på att lyfta
Textilmuseet till en nationell angelägenhet med en avsevärd kvalitativ höjning av
museets utbud. Här kommer nya utställningsmedier att kunna utnyttjas i hög
grad samt även satsas på öppna textilarkiv.
Projektet pågår under perioden 2011-2014 där planerings- och
projekteringskostnader under 2011 redan tagits av Kulturnämnden. För
återstående arbeten föreslår Kommunstyrelsen att Textilmuseets behov av medel
skall täckas under perioden 2012-2014, varav 4,0 mnkr avser behoven under
2012. För resterade år 2013-2014 avsätts medel i samband med respektive
årsbudget.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kulturnämndens förlag till utveckling av Textilmuseet i Simonsland enligt alternativ A
godkänns med en totalbudget på 21 000 000 kr.
Finansiering av projektet sker genom att extra resurser upptas i Kommunens årsbudget för
åren 2013 och 2014.
För arbeten under 2012 tilldelas Kulturnämnden ett utökat kommunbidrag på 4 000 000 kr
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Kommunstyrelsen
Textilmuseum Simonsland 2013
Beslut
Kulturnämnden äskar extra medel hos Kommunstyrelsen för projektering av flytt och
inredning av nya Textilmuseet i Simonsland enligt något av nedan angivna alternativ
− Alternativ A med totalt 21 miljoner med en högre ambitionsnivå där nya
utställningsmedier utnyttjas i hög grad och en större satsning görs på öppna
textilarkiv:
− 800 tkr för projekteringsarbete 2011
− 5 milj. kr 2012 för projektering av utställningar, inredning och packning
− 10,2 milj. kr 2013 för att flytta och inreda det nya Textilmuseet i Simonsland
− 5 milj. kr 2014 för slutförande av basutställningar och magasin.
− Alternativ B med totalt 16,7 miljoner med ambitionsnivå som fokuserar på
förnyelse av utställningsmediet och en begränsad satsning på öppna textilarkiv:
− 700 tkr för projekteringsarbete 2011
− 4 milj. kr 2012 för projektering av utställningar, inredning och packning
− 8 milj. kr 2013 för att flytta och inreda det nya Textilmuseet i Simonsland
− 4 milj. kr 2014 för slutförande av basutställningar och magasin.
− Alternativ C med totalt 9,3 miljoner med en lägre ambitionsnivå som fokuserar
på en säker flytt av samlingar, inredning och befintliga utställningar med vissa
mindre förbättringar:
− 300 tkr för projekteringsarbete 2011
− 2 milj. kr 2012 för projektering av utställningar, inredning och packning
− 5 milj. kr 2013 för att flytta och inreda det nya Textilmuseet i Simonsland
− 2 milj. kr 2014 för slutförande av basutställningar och magasin.
Kommunstyrelsen beslöt 2010 att Textilmuseet ska flyttas till Simonsland och ingå i det
textila klustret som skapas i den tidigare Konstsilkefabriken. Målet med flytten är att
skapa förbättrade möjligheter för Textilmuseet bland annat med en utökad samverkan
med Textilhögskolan och andra aktörer med textil inriktning.
Simonslandsprojektet utgör ett omfattande stadsbyggnadsprojekt som knyter samman
Borås centrum med Knallelandsområdet genom att göra Simonsland till en attraktiv
mötesplats och som kommunikationsstråk längs med Viskan. Ombyggnaden och
renoveringen av den tidigare industrimiljön ger förutsättningar för en utökad samverkan
mellan staden, Högskolan och näringslivet. Enligt gällande tidsplan ska byggnaden vara
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inflyttningsklar 2013. För museets del planeras för en inflyttning från januari 2013 och
en publik invigning av de nya lokalerna i juni 2013.
För att kunna organisera och genomföra flytten samt att skapa ett attraktivt nytt
Textilmuseum behöver Kulturförvaltningen tillföras såväl ekonomiska som personella
resurser under kommande år. Kulturnämnden vill med denna skrivelse specificera vilka
behov av nya resurser som behövs för att på ett bra sätt kunna genomföra en flytt och
en uppbyggnad av det nya Textilmuseet i Simonsland. Att flytta ett såpass stort museum
med känsliga textila samlingar utgör en komplex och riskfylld process som bör ske i
enlighet med de rekommendationer som givits av bl.a. sakkunniga på Studio Västsvensk
konservering. Ny inredning som är anpassad efter de nya lokalerna är nödvändig för att
kunna utnyttja lokalerna på bästa sätt. I detta dokument presenteras tre olika
kostnadsramar för flytt och inredning av nya Textilmuseet i Simonsland. De tre
kostnadsramarna avspeglar olika ambitionsnivåer för Textilmuseets verksamhet. Nivå A
siktar på att lyfta Textilmuseet till att göra Textilmuseet till en nationell angelägenhet
med en kvalitativ höjning av museets utbud. Nivå B utgör en viss satsning på att förnya
utställningsmediet och att i större utsträckning göra samlingarna tillgängliga i öppna
textilarkiv. Nivå C innebär att nuvarande verksamhet flyttar till Simonsland på ett för
samlingarna säkert tillvägagångssätt men utan någon ambitionshöjning.
Bakgrund
Textilmuseet utgör en del av De Kulturhistoriska Museernas verksamhet inom
Kulturnämndens ansvarsområde. Museet har som mål att bevara och bruka det textila
kulturarvet genom en medveten och objektiv insamling, dokumentation och vård av
material. Museet ska levandegöra och tillgängliggöra det textila kulturarvet för
allmänheten och för studier och forskning. Textilmuseet ska aktivt arbeta med
pedagogisk verksamhet speciellt riktad mot barn och ungdom samt söka nå nya och
museiovana målgrupper.
Textilmuseet etablerades 1972 i Simonslandsområdet där museet var placerat fram till
1992. Museet flyttade då in i nuvarande lokaler, f.d. Åkerlunds bomullsspinneri på
Druveforsvägen byggt 1898. I nuläget hyr Textilmuseet fyra våningsplan i byggnaden på
ca 7 700 kvm. Textilmuseets samlingar utgör en del av den gemensamma
föremålssamlingen inom Borås Museum.
Borås Museum i Ramnaparken, grundat 1914, är ursprunget till den kulturhistoriska
museiverksamheten i Borås. Stora delar av Textilmuseets samlingar av äldre textilier är
ursprungligen insamlade för Borås museum. Textilmuseet skapades för att förmedla
Borås stora textilindustriella kulturarv under en tid när detta var på stark nedgång.
Textilmuseet fokuserar främst på den textila produktionen under industrialismen men
vill även belysa användandet av textilier i ett brett kulturhistoriskt perspektiv. Museet har
idag ambitioner att spegla såväl närliggande som internationella företeelser inom det
textila området. Förutom textilindustrins utveckling vill museet belysa samtidens
trender inom mode och textil design.
Textilmuseet vill ge en historisk bakgrund till de textila näringarna och spegla
mångfalden av textila uttryck inom design, konst och mode som en del av arbetet med
det samtida kulturarvet. I samverkan med främst Textilhögskolan vill museet även spegla

2011-03-17

3 (11)

nutida forskning och utveckling inom textilindustrin med t ex så kallade ”smarta
textilier”. Utifrån lokala och regionala historiska förutsättningar vill museet belysa
nationella som globala perspektiv på bruket av textila produkter. Museets arbete sker i
samverkan med Västarvet och andra regionala aktörer inom kulturarvsområdet liksom
med högskolan och näringslivet.
I de nya utställningarna vill Textilmuseet belysa det rika industriella Textilarvet i Borås
och Sjuhäradsbygden. Vad är nyckeln till Borås och Sjuhärads framgångshistoria? Sedan
1870-talet har områdets välfärd byggts på Tekoindustrin, där produktion, handel och
marknadsföring är nära sammankopplade. Men hur ser sambanden ut? Vilken relation
har bygden till dessa tre?
Ett syfte med utställningen är att påvisa att Sjuhärads historia är ett ”sparkapital” i form
av arbetskraft, tekniskt kunnande, design, kapital, distributionsmöjligheter,
marknadsföring och nätverk med nationella och internationella kontaktytor. Denna källa
har gjort det möjligt för framgångsrika textil- och konfektionsföretag att anpassa sig till
marknadens ofta snabba svängningar. Företagens utflyttning av produktion till utlandet
eller inköp från utländska textilföretag ses som en del av Sjuhärads textila verksamhet.
Detta har möjliggjort att bygden ännu är ett område med stark textil profil. Textilmuseet
har för avsikt att skapa en unik profilutställning om teko-branschen som beskriver
framväxten av dagens modestad och som stärker och manifesterar Borås,
Sjuhäradsbygdens och Textilmuseets status som centrum för textil och mode.
Textilmuseet förvaltar stora samlingar av föremål, arkivalier, böcker, foton m.m.
Föremålssamlingen består av såväl textilier i form av såväl dräkter, textilprover och som
maskiner och textila redskap. Sedan starten 1972 har museet aktivt samlat in produkter
som kan berätta om Sjuhäradsbygdens industrihistoriska kulturarv. Museet äger rika
textila samlingar samt en unik samling textilmaskiner. I nuläget finns textila
museimagasin i Textilmuseets källarvåning och i tre externa förråd. Museet har för
museisverige en unik kompetens genom museets egna industritekniker som underhåller
och aktivt visar historiska textilmaskiner. För de textila samlingarnas vårdbehov och för
att mer utförligt kunna dokumentera det industriella och konstnärliga textila kulturarvet
behöver museet förstärka sin kompetens. 2011 kommer såväl en tjänst som
industriantikvarie och en utställningsintendent med forskningskompetens för mode,
design och textil konst att tillsättas. Textilmuseet saknar dock fortfarande kvalificerad
kompetens inom textil konservering något som bör åtgärdas i en framtida organisation.
I flyttprocessen blir det nu nödvändigt att anlita konsulterande konservatorskompetens.
Projekteringskostnader
En flytt av Textilmuseet innehåller tre olika faser; planering, flyttskede och
uppackning/installation/utställningsproduktion. För att kunna flytta en museisamling
med bibehållen kvalitet förutsätts att samlingen är väl katalogiserad och att samlingen
skyddas från transportskador och skadeangrepp från olika skadedjur. Textilmuseets
textila magasin innehåller cirka 24 000 textilier, dessutom finns arkivalier i form av
90 000 fotonegativ, 20 000 textilprover i ett textilt pappersarkiv samt övrigt material som
filmer, böcker, reklammaterial och tidskrifter m.m. De cirka 55 äldre maskiner som idag
visas samt delar av museets historiska textilmaskinspark med nödvändiga
maskindelsförråd kräver särskild omsorg vid flytt och transport.
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Flytten kräver omsorgsfull planering och behöver göras med omsorgsfull tidsplanering
så att föremålen kan placeras rätt och väl skyddade i utställningshallar och magasin.
Utifrån nuvarande planering planerar Textilmuseet att stänga i nuvarande lokaler
1 september 2012. Under september till december ska föremålen gås igenom, märkas
och paketeras. Efter januari 2013 påbörjas överflyttningen till Simonsland. Parallellt
påbörjas uppbyggnaden av nya utställningar. Det nya Textilmuseet planerar att öppna
för publik lördagen den 1 juni 2013. För att kunna prioritera de publika delarna av
museet är det en fördel om nuvarande lokaler kan behållas under hela 2014 så att delar
av magasin och ickepublika förråd kan flyttas successivt efter invigningen.
En rumsligt relaterad funktions- och behovsanalys av nuvarande Textilmuseet har gjorts
i november 2010 av inredningsarkitekt Torsten Hild. Analysen har legat till grund för
museets fortsatta planering och omfattar flera moment:
- en behovs- och funktionsöversikt; som är en sammanställning av vilka behov som
föreligger, inkluderar både praktiska och upplevelsemässiga behov
- en aktivitetsöversikt; som är en sammanställning av de rumsliga praktiska aktiviteter
som verksamheten innefattar
- en nulägesbeskrivning som beskriver verksamhetens relation till de lokaler man verkar i
idag
- en problembeskrivning som sammanfattar den dominerande problembilden i
förhållandet mellan verksamheten och de befintliga lokalerna
- en konsekvensbeskrivning, som är en bedömning där lokalerna relateras till krav,
målbeskrivningar och förväntningar, både interna och externa.
Eftersom det ännu inte är klart vilka lokaler och ytor som museet kommer att disponera
i Simonsland så har någon detaljplanering ej kunnat göras. Textilmuseet har inte mer än
marginellt kunnat avsätta personal för projektering av nya museet eftersom den normala
verksamheten pågår i normal omfattning under hela innevarande år. För projektledning
behövs en projektledare i första hand mot byggprocessen för produktion av nya lokaler
och i andra hand mot de interna processer i Textilmuseets verksamhet som påverkas av
lokalbytet. En projektledare kan bistå verksamhetsledningen och ha en samlande roll i
förändringsprocessen, bl.a. genom att företräda verksamheten i de olika möten som
berör byggprocessen, t.ex. projekterings- och byggmöten.
Bedömningen av tidsåtgång för en projektledare är osäker fram till att en
förslagshandling av byggnaden, byggnadsdelar, disposition av verksamhetens ytor i
fastigheten, föreligger, det bedöms vara i maj 2011. Kostnaden för en projektledare för
museets byggprocess under 2011 bedöms behövas omfatta 260 timmar med en
uppskattad kostnad av ca 220 tkr (beräknat på ett timarvode om 850 kr/timme, exkl.
moms).
Museets utställningsverksamhet har ambitionen att spegla museets fem textila områden;
A. Textilhistoria, B Textil design, C Textilt mode, D Textil Konst och E. Textil
forskning. Avsikten är att dessa områden ska belysas i såväl fasta som tillfälliga
utställningar. I planeringen utgår museet från att de fem olika textila områdena bibehålls
och vidareutvecklas utifrån erfarenheterna från nuvarande verksamhet.

2011-03-17

5 (11)

A. Textilhistoria. Textilmuseet visar en maskinhistoriskt inriktad basutställning i fyra
teman: spinning, vävning, trikå och konfektion. Historien presenteras i form av rörlig
bild, foto, ljud och massmediala texter. Genom detta berättas olika lager av Borås- och
Sjuhäradshistoria; viktiga händelser, näringslivsutveckling, framgångar och kriser,
varumärken och människors personliga upplevelser. Samspelet mellan de viktiga
framgångsfaktorerna sätts i centrum.
En berättelse utifrån museets maskinpark om textilindustrins etablering och utveckling i
Borås och Sjuhäradsområdet. Här förmedlas kunskap om teknik, företag och arbetets
villkor från en hundraårsperiod (cirka 1850-1970). Olika textilberedningsmoment visas
som t.ex. spinning, vävning och konfektion. 800 m² utställningsyta.
B. Textil design. ”Textila Formspråk” visar utvecklingen inom textil form - och inom
designområdet under 1900-talet - med tonvikt på formgivare och material från företag
från Sjuhäradsbygden. 200 m² utställningsyta.
C. Garderob 2000. Det textila modet under 1900-talet. En vidareutveckling av
nuvarande dräkt- och modeutställningen Garderob 1900. 300 m² utställningsyta.
D. Textil konst. Ett galleri ”Textilkonsten” för exponering av museets stora samling av
textil konst. 200 m² utställningsyta.
E. Den smarta textilen. Berättar om grunderna inom textila ämnen, om olika fibrer
som finns, vilka egenskaper textilier kan ha och om ny forskning. Ett galleri om smarta
textilier i samverkan med Textilhögskolan, utställningen är tänkt att länkas samman med
Textilhögskolans materialbibliotek. 200 m² utställningsyta.
Uppskattade kostnader per yta för magasin och utställningar.
För att bedöma en rimlig kostnadsram för nya utställningar i Textilmuseet har förutom
egna erfarenheter även kontakt tagits med olika organisationer och utställningsproducenter. Bland andra har Riksutställningar, White arkitektbyrå och Björn Ed som är
en av Sveriges främsta utställningsproducenter kontaktats. Behjälplig i arbetet med att ta
fram bedömningsramar för utställningskostnader har även inredningsarkitekt Torsten
Hild varit.
Riksutställningar, genom producent Mathias Ström, bedömer att en 1 000 m² stor
basutställning behöver en budget om ca 7-10 miljoner kronor, vilket i sin tur innebär en
kostnad om 7 000 - 10 000 kr/ m². Björn Ed, erfaren formgivare/producent av
utställningar bl.a. på Naturhistoriska museet, resonerade mer om var de stora
kostnaderna i en basutställning ligger, han betonar belysningen som ofta tar en stor del
av budgeten och som är en viktig del av utställningen, en punktljusarmatur för
utställningar kostar ca 1 000-1 500 kr/st och inkluderat skenor och kablar samt
installationskostnader så kan man räkna med ca 2 000 kr/armatur. Björn Ed påpekade
även kostnader för larm och säkerhet som han menar ofta är en post som
tillkommer sent i projektet och som tar mycket av budgeten. Han ansåg
att man minst bör räkna med 10 000 kr/m² för att göra en bra basutställning
med föremål.
Mattias Lindh, arkitekt på White arkitektbyrå, som arbetat mycket med utställningar
(bl.a på Röhsska museet), relaterade till nyligen genomförda projekt, bl.a. en
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basutställning på Medelhavsmuseet i Stockholm där han bedömde att de hade haft en
extremt generös budget på ca 25 000 kr/m² vilket han bedömde var mycket ovanligt i
Sverige.
Lindh hänvisar till ett internationellt schablonbelopp som han stött på i sitt arbete med
museiutställningar på 10 000 kr/m² men som han påpekade nu var föråldrat. En
rimligare siffra i dag vore 15 000 kr/m² för en bra utställning på en internationell nivå.
Men det verkar vara ovanligt att få så mycket som 10 000 kr/m² i budget för en
basutställning i Sverige. Dunkers Kulturhus i Helsingborg har just nu ett projekt om
1 000 m² basutställning ute på anbud och där har de avsatt en budget om 6 miljoner,
alltså 6 000 kr/m² för produktionen men då räknar man inte med de arbetsresurser som
finns i den egna organisationen. Sammantaget bör 8 000 - 10 000 kr/m² bedömas som
en bra nivå för en basutställning i Sverige, skall man ha en ”internationell” nivå så
handlar det om 13 000 - 15 000 kr/m².
Tillfälliga utställningar 1 000 m²
För en temporär utställning så blir ofta kostnaden lite lägre än den angivna för
basutställningar. Den tillfälliga utställningen kräver vanligtvis inte samma långsiktiga
kvaliteter på teknik, konstruktioner och material som en basutställning. Men för en
professionell utställning hamnar ändå kostnaden på ca 5 000 - 6 000 kr/m² och för en
högre internationell nivå på 8 000 - 10000 kr/m².
I 2011 års budget har Textilmuseet begärt 875 tkr för de befintliga ytorna på ca
1 000 m² för tillfälliga utställningar men museet tilldelades totalt 650 tkr för tillfälliga
utställningar. Museet visar 5-6 tillfälliga utställningar per år med en genomsnittlig
kostnad per utställning mellan 80 tkr – 150 tkr. Utställningskostnaden är mycket låg
jämfört med jämförbara andra museer i Sverige med tanke på att summorna ska
inkludera såväl utställningsbygge, marknadsföring och externa medverkande.
Motsvarande siffror kan för andra museer, som t.ex. Dunkers kulturhus i Helsingborg,
uppgå till minst 400 – 600 tkr per utställning. Ifall ambitionen är att producera egna
utställningar som även kan nå utanför Borås så är en utökning av museets ekonomiska
ramar för utställningar nödvändigt. Med en kostnadsram på 5000 kr/m² skulle
budgetnivån för 1 000 m² bli 5 000 tkr vilket inte förefaller vara en realistisk nivå i Borås.
Istället kanske ambitionen kan vara att göra mindre tillfälliga utställningar på 2-300 m²
med en kostnadsram på 5 000 kr/m². Nedan har nivån 1000 kr/m² använts för
kostnadskalkylen.
Textila magasin 1 500 m² och öppna textilarkiv 500 m²
Det är önskvärt med ny inredning och förvaringssystem till arkiv och de textila
magasinen. För närvarande är hyllsystemen anpassade till den befintliga källarvåningen
med ca 2 meter i takhöjd. Eftersom lokalerna i det nya Textilmuseet troligen kommer att
ha 4-5 meter i takhöjd bör nya förvaringssystem anskaffas som är anpassade efter de nya
lokalerna. Syftet är också att göra de textila samlingarna mer åtkomliga vilket också
kräver delvis nya förvaringslösningar. Eftersom projekteringen av lokalerna ännu är på
planeringsstadiet har det inte funnits möjlighet att ta in anbud på nya förvaringssystem.
För att uppskatta kostnadsnivån har en jämförelse gjorts med Världskulturmuseet i
Göteborg som har stora textila samlingar. De nya förvaringssystemen till
Världskulturmuseets magasin i Göteborg kostade för 10 år sedan 6,5 miljoner för en yta
på ca 2 500 m² vilket ger ett m² pris på ca 2 600 kr/m². Om man bortser från eventuella
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förändringar av prisnivån innebär det en kostnad på 5,2 miljoner för inredningen av
2 000 m² magasinsyta i Textilmuseet. Med tanke på att viss befintlig inredning ändå
måste kunna användas uppskattas behovet av inköp till cirka 4 miljoner.
För att kunna bedöma kostnaderna för en flytt av Textilmuseets samlingar till
Simonsland har museet anlitat konservator Richard Francén från Studio Västsvensk
Konservatorsateljé, som ingår i Västra Götalandsregionens kulturarvsorganisation. De
har en omfattande erfarenhet av liknande projekt bl.a. flytt och etablering av
Världskulturmuseet i Göteborg. Utifrån en analys (se nedan) beräknas behovet av
konservatorsexpertis till 39 månader för att leda arbetet med att packning, flytt och
uppackning. För arbetskostnaden behövs drygt 2 000 tkr och för nödvändiga
materialkostnader i samband med flytten 800 tkr.
Fasta utställningar
Historisk textilindustri (Spinning/Vävning/Trikå/Konfektion)
800 m²
Mode (Garderob 2000)
300 m²
Design (Det textila formspråket)
200 m²
Konst (Textilkonsten)
200 m²
Ny textil (Smart Textil m.m.)
200 m²
Totalt basutställningar
1 700 m² á 5 000 kr/m² = 8 500 tkr
Tillfälliga utställningar
Slutna magasin/textilarkiv
Öppna magasin/textilarkiv
Arkiv (papper/film/foto)

1 000 m²
1 500 m²
500 m²
200 m²

á 1 000 kr/m² = 1 000 tkr
á 2 000 kr/m² = 3 000 tkr
á 2 000 kr/m² = 1 000 tkr
á 1 000 kr/m² = 200 tkr

Projektledare byggprocess, 2011
Projektledare flytt- och inredning, konservator, 2011-2014
extramaterial för flytt (extrafrys m.m.),
Total beräknad kostnad 16 798 tkr

220 tkr
2 068 tkr
810 tkr

Bilaga Lokalbehov Textilmuseet i Simonsland
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Museets lokalbehov kan delas in i publika ytor, serviceutrymmen och
personalutrymmen. De publika utrymmena består främst av utställningsytor,
pedagogiska utrymmen, bibliotek och studierum. Vissa ytor kan ingå i gemensamma
ytor (”Gula zonen”) med andra verksamheter i Simonsland. Uppräkningen utgår från
dagens verksamhet vid Textilmuseet.
Publika ytor
- Utställningsyta receptionsutställning, 20 m², för kommande eller pågående evenemang
- Hörsal, 70 m² , för ca 50 personer för förevisningar, utställning, föredrag, m.m.
- Utställningshall, 1 100 m²; utställningsyta för utställning tema Historisk Textil med
äldre textilmaskiner, ljus- och klimatstyrning
- Utställningshall, 1 200 m²; utställningsyta för temporära utställningar, ljus- och
klimatstyrning
- Utställningsrum, 200 m², 2 utställningar med Textil konst och Textil design
- Utställningsrum, 200 m² , utställning med Textilt mode; ”Garderob 2000”
- Öppet textilt modearkiv, 500 m², för förvaring av textilt mode, dräkt m.m.
- Öppet textilt designarkiv, 500 m², för förvaring av textil design, mönster –
Textilverkstad, 150 m2, för pedagogiskt arbete med textil för såväl barn som vuxna
- Bibliotek; 200 m² böcker och media om textil med studieplatser
- Studierum, 30 m², för biblioteksstudier samt övrig litteratur, tidskrifter, databaser
- Filmrum, 50 m² , för filmvisning av museets filmer med textila teman
- Forskarrum, 60 m2, studieplatser för personal och besökare, både teoretiskt och
praktiskt arbete
Serviceytor
- Entré publik yta, 200 m²
- Reception, 50 m², för mottagning, inträde
- Butik, 100 m², för försäljning av produkter och litteratur med anknytning till museet
- Butiksförråd, 15 m²
- Servering, 200 m²
- Kök, 30 m²
- Köksförråd, 15 m²
- Serveringskontor, 20 m²
- HWC, 9 m², 4st
- WC, 5 st
- Kapprum, 50 m²
Personal- och övriga utrymmen
- Arkiv/textilmagasin, 1 000 m² för sluten förvaring av textila samlingar
- Arkivalier, 60 m², för förvaring av pappersdokument, provkataloger, dokumentation,
etc.
- Fotonegativarkiv, 60 m²; för förvaring av fotonegativ (främst textila motiv)
- Magasin, 500 m², för förvaring av textilmaskiner, maskindelar, föremål, m.m.
- Föremålsförråd, 60 m² för förvaring av icke-textila föremål för vård och katalogisering
- Fotostudio, 150 m² , hög takhöjd gärna 7 m, stora dagsljusinsläpp i norrläge, för
studiofotografering av föremål och människor, bildbearbetning i dator
- Butikskontor, 20 m²
- Utställningsförråd, 2 st om 100 m²/st, för förvaring av utställningsmateriel
- Materialförråd/verkstäder, 100 m² för förvaring av trä, skivmaterial, metall, plast,
frigolit
- Elverkstad, 40 m² , för elarbeten, lödning, montering, förvaring
- Metallverkstad, 150 m² , för metallarbeten; svetsning, kapning, bockning, förvaring
- Träverkstad, 120 m² , för snickeri, träbearbetning, förvaring
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- Måleri, 30 m² , för måleri, färg- och lackbearbetning, strykning och sprutning av färg
och lack
- Teknikrum, 20 m², driftrum för centraldatorer/servrar, nätverkscentral, larmsystem,
elskåp, etc.
- Frysrum, 40 m², för frysbehandling av textilier, träföremål, etc. för att oskadliggöra
skadedjur, mal
- Föremålsvård textil, 100 m², för vård, dokumentation och katalogisering av textila
föremål
- Textiltvätt, 30 m², för tvätt och behandling av textilier
- Textiltvätt 2, 50 m², för tvätt av stora textila föremål
- Föremålsvård, övrig, 30 m², för vård, dokumentation och katalogisering av ej textila
föremål
- Förråd textilvård, 20 m², för förvaring av materiel till vård av textil
- Förråd textilvård märkning, 30 m², för förvaring för märkning av textilier
- Förråd textilverkstad, 30 m²
- Rekvisitagarderob, 20 m², för förvaring av rekvisita för pedagogisk verksamhet
- Paus-/samlingsrum för skolklasser, 50 m², för samling, förtäring av medhavd mat
- Centralförråd, 200 m², för förvaring av utställningsmateriel och rekvisita.
KULTURNÄMNDEN

Bengt Wahlgren
Ordförande

Eva-Lotta Franzén
Kulturchef

Bilaga från Studio Västsvensk Konservatorsateljé
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PROJEKT TEXTILMUSEET PÅ SIMONSLAND
Delprojekt 1 Textilmuseets nya magasin på Simonsland
Delprojekt 2 Textilmuseets flytt till Simonsland
Delprojekt 3 Föremålens inplacering i magasinen på Simonsland
Delprojekt 1 Textilmuseets nya magasin på Simonsland
I delprojekt 1 är målsättningen att projektledaren i samarbete med museet skall ta fram
underlag för de nya magasinen/arkiven. En förutsättning är att arbetet görs tillsammans
med museets personal och i samverkan med arkitekter, med planerare från kommun
samt fastighetsägaren.
Moment i delprojektet:
En genomgång av nuvarande lokaler och föremålen som skall flyttas till Simonsland, yta,
volym nuvarande förvaringssystem. mm
Klargöra vad som menas med öppna magasin. Vilka föremål som skall visas i de öppna
magasinen.
Undersöka förutsättningar och möjligheter vad gäller de nya magasinen. Det innebär
bland annat en genomgång av byggnadens omgivning, exteriör och interiör och
definiera kraven inför en ombyggnad till ändamålsenliga lokaler
Ta fram krav på de nya arkiv/magasinsrummens planering vad gäller logistik,
användningsområde, klimat/miljökrav, storlek, tekniska installationer, säkerhet etc.
Ta fram förslag på magasin/arkivrummens förvaringssystem i både öppna och ”slutna”
magasin/arkiv
Vara med vid inköp av de nya förvaringssystemen
Delta i byggmöten och andra relevanta möten
Delprojekt 2 Textilmuseets flytt till Simonsland
I delprojektet skall föremålen i magasin och utställningar förberedas inför flytten.
Föremålen skall så långt som möjligt anpassas till de nya förvaringssystemen redan nu,
för att vinna tid vid inplaceringen under del- etapp tre. Arbetet är omfattande och en
förutsättning är att så mycket museipersonal som möjligt kan frigöras, samt att annan
personal kan projektanställas. För vissa moment kan det vara nödvändigt att köpa in
specialistkompetens.
Museet måste också besluta om andra åtgärder skall göras, samtidigt som föremålen
hanteras under flyttprocessen. Andra åtgärder kan vara märkning, registrerig,
digitalisering, gallring etc.
Moment i delprojektet:
En arbetsstation byggs upp anpassad till de olika arbetsmoment som skall utföras
En mellanlagringsplats för frysta föremål ordnas inom museet. Mellanlagringsplatsen
skall vara i ett separat rum och vara garanterat fri från skadeinsekter.
Alla föremål gås igenom innan frysning. Skall de rengöras, gallras, dokumenteras?
Föremål från museets utställningar gås igenom av textilkonservator
Föremål till frysning packas inför frysningen, fryses och packas upp
Föremålen förs till mellanlagringsplatsen och magasineras inför flytten
Föremålen anpassas till de nya förvaringssystemen
Flytten sker till Simonsland. Flytten bör ske successivt fram till 2015 då museet skall vara
tömt.
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Delprojekt 3 Föremålens inplacering i magasinen på Simonsland
I delprojektet skall föremålen placeras in de nya förvaringssystemen på Simonsland. En
förutsättning för att detta skall fungera är att flytten sker över en längre tid. Att ett
arbetsteam arbetar med förberedelsen av flytten och ett team arbetar parallellt med
inplaceringen av föremålen på Simonsland. Under flyttperioden måste separata
utrymmen finnas på Simonsland för detta arbete.
Moment i delprojektet:
Mottagning av föremålen
Föremål anpassas till förvaringssystemen
Inplacering av föremålen
Registrering av föremålens plats
Kostnader i samband med Textilmuseets flytt till Simonsland
Beräkning utgår från en beskrivning av projektets tre delprojekt och kommer att vara
behäftad med flera osäkerheter. Se bilaga 1. Osäkerheterna kommer av att projektet inte
är beskrivet i tid eller omfattning. Utgångspunkten är att en projektledare behövs så
snart som möjligt och att den arbetar på heltid. Vad gäller projektledaren och dess
kostnader så utgår jag från vad det skulle kosta att anlita SVK och vid en
projektanställning av en projektledare. Tänkt projekttid är april 2011 till juli 2014. I
beräkningen av kostnader ingår inte utrustningen av lokalerna på Simonsland eller
kostnader i samband med deras installation.
Projektanställd projektledare/månad
Månadslön
Övertidsersättning enligt avtal
Sociala avgifter + 45,33%
Restidersättning
Resor med buss
Summa
Tid 39 månader
Uppskattade övriga kostnader i projektet
Fryscontainer inklusive transporter 12 mån
Packmaterial inklusive material i magasin
Utrustning i projektet
Skyddsutrustning
Förbrukningsmaterial
Studiebesök/ resor
Transportkostnad
Inköp av tjänster
Iordningställande lokaler
Utbildningsinsatser
Summa
Totalsumma av ingående delar
Studio Västsvensk Konservatorsateljé
Göteborg 2011 03 03
Richard Francén Konservator/projektledare

34 000 kr
49 412 kr
2 006 868 kr
55 000
150 000
45 000
25 000
25 000
30 000
200 000
150 000
100 000
30 000
810 000 kr
2 831 868
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Ökade kommunbidrag till nämnderna under 2012
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Följande nämnder erhåller ökade kommunbidrag för år 2012:
Kommunstyrelsen
Arbetslivsnämnden
Tekniska nämnden
Stadsdelsnämnden Norr
Stadsdelsnämnden Väster
Stadsdelsnämnden Öster
Stadsdelsnämnden Norr, kommungemensam
Lokalförsörjningsnämnden
Kulturnämnden

2012-04-13

Ulf Olsson

Datum

Kommunalråd

15 130 000 kr
3 000 000 kr
7 100 000 kr
1 540 000 kr
1 720 000 kr
3 440 000 kr
70 000 kr
4 000 000 kr
4 000 000 kr

Tillstyrkes

x Alternativt förslag

2012-04-17

Annette Carlson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2012/KS0342 041
Programområde: 1
Handläggare: Christer Johansson, tfn 033-35 70 41
Datum/avdelningschef: 2012-04-12, Christer Johansson
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2012-04-23

2012/KS0342

Kommunfullmäktige

Ökade kommunbidrag till nämnderna under 2012
Borås Stad har under de senare åren kunnat stärka sin ekonomi. Under 20082011 har resultat på i storleksordningen årliga180 mnkr före avsättningar
uppnåtts. Nämnderna har under samma period kunnat öka sina nettokostnader
med 7,9 %, 2,7 %,3,8 % respektive 4,1% vilket är högt med hänsyn till en låg
inflation under perioden.
För 2012 ser vi en utveckling som i detta läge får ses som relativt stabil. Det
budgeterade resultatet för 2012 på +98 mnkr har inte förändrats avsevärt i mars
månads budgetuppföljning av nämnderna.
Borås Stad räknade i sin buget 2011 med att 20 mnkr skulle disponeras ur
stabiliseringsfonden. Detta ianspråktagande visade sig senare inte vara behövligt
utan istället avsattes ytterligare 30 mnkr i samband med årsredovisningen till
sammanlagt 170 mnkr i fonden.
Kommunstyrelsen föreslår med hänsyn till ovan nu att 40 mnkr disponeras 2012
ur stabiliseringsfonden till satsningar som stärker våra verksamheter. Tillskotten
är engångsmässiga för att inte höja den generella kostnadsnivån. Förbrukar inte
nämnderna hela tillskottet så förs återstoden över till nästkommande år. En
tydlig särredovisning är därför nödvändig.
I de fall satsningarna inte är klara till vilka nämnder de skall fördelas så läggs
kommunbidraget tillsvidare på kommunstyrelsen. Kulturnämndens tillägg för
textilmuseets flytt behandlas också i ett särskilt ärende.
Nedan framgår vilka nämnder som får utökade kommunbidrag:
Åtgärder
Kompetensutveckling/utbildning
Lärarpool
Mobillås, projekt
Lokal utveckling
Nivåhöjning
Beläggningsunderhåll
Belysning, Allégatan, projekt
Läromedel
Läromedel
Läromedel
Korrigering kommunbidrag
Läromedel
Läromedel
Uppfräschning Skolgårdar
Textilmuseet, flytt Simonsland
Projekt stödsystem i förskola
Summa

Belopp
mnkr
4,0
10,0
0,1
0,5
3,0
7,0
0,1
1,24
1,72
1,44
2,0
0,07
0,53
4,0
4,0
0,3
40

Nämnd
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Arbetslivsnämnden
Tekniska nämnden
Tekniska nämnden
Stadsdelsnämnden Norr
Stadsdelsnämnden Väster
Stadsdelsnämnden Öster
Stadsdelsnämnden Öster
SDN Norr kommungemensam
Fristående skolor (KS)
Lokalförsörjningsnämnden
Kulturnämnden
Stadsdelsnämnden Norr
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Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Följande nämnder erhåller ökade kommunbidrag för år 2012:
Kommunstyrelsen
Arbetslivsnämnden
Tekniska nämnden
Stadsdelsnämnden Norr
Stadsdelsnämnden Väster
Stadsdelsnämnden Öster
Stadsdelsnämnden Norr, kommungemensam
Lokalförsörjningsnämnden
Kulturnämnden

15 130 000 kr
3 000 000 kr
7 100 000 kr
1 540 000 kr
1 720 000 kr
3 440 000 kr
70 000 kr
4 000 000 kr
4 000 000 kr

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande

Christer Johansson
Ekonomichef
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Anslag för ombyggnad och förändring av lokaler i
Norrbyskolan.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Lokalförsörjningsnämnden beviljas ett anslag på 5 995 000 kronor för ombyggnad av Norrbyskolan i enlighet med
nämndens framställning den 20 mars 2012.

2012-04-12

Tom Andersson

Datum

Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2011/KS0531 287
Programområde: 2
Handläggare: Åke Thor, tfn 033-35 70 43
Datum/avdelningschef: 2012-04-11, Christer Johansson

Sida

1(1)
Datum

Dnr

2012-04-23

2011/KS0531

Ekonomistyrning
Åke Thor, tfn 033-35 70 43

Lokalförsörjningsnämnden

Anslag för ombyggnad och förändring av lokaler i
Norrbyskolan
Lokalförsörjningsnämnden har den 20 mars 2012 föreslagit att nämnden skall få ett
anslag på 5 995 000 kronor för att bygga om Norrbyskolan. Stadsdelsnämnden Väster
har den 2 april 2012 tillstyrkt framställningen.
Kommunstyrelsen konstaterar att utgiftsberäkningen ligger klart under det
investeringsutrymme på 10,0 mnkr som avsatts i investeringsbudgeten för projektet.
Kommunstyrelsen har den 23 april 2012 bifallit Lokalförsörjningsnämndens
framställning.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd

Christer Johansson
Ekonomichef

YTTRANDE
2012-04-02

1 (2)
2012/SDNV0077

Magnus af Klint
Chef ekonomifunktion
Kommunstyrelsen

Yttrande till Kommunstyrelsen avseende
ombyggnad och förändring av Norrbyskolan
Nämndens beslut (tillstyrkan, avstyrkan, avstår från yttrande)
Stadsdelsnämnden Väster beslutar:
1. Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan för ombyggnad och förändring
av Norrbyskolans lokaler tillstyrkes.
2. Yttrandet översänds till Kommunstyrelsen.
Nämndens yttrande i sin helhet
Stadsdelsförvaltningen inledde i början av 2011 på uppdrag av stadsdelsnämnden
en lokalöversyn utifrån lokalbehov och lokalanvändning i den nybildade
stadsdelsnämndsorganisationen.
Stadsdelsförvaltningens utredning angav att lokalkostnaderna inkl lokalvård i
uppsagda lokaler skulle minska med ca 3 mkr vari ingick en grov
kostnadsuppskattning från LFF om hyresökning första året till 872 tkr.
På basis av förvaltningens utredning, den första delrapporten med kostnads och
besparingskalkyler, behandlade stadsdelsnämnden frågan om Norrbyskolans
framtida användning.
Stadsdelsnämnden Väster beslutade 2011-04-04
att eleverna på Norrbyskolan fr o m ht 2011 integreras i de tre skolorna
Byttorpsskolan, Hestra Midgård samt Särlaskolan och att skolverksamheten
därmed avvecklas på Norrbyskolan,
att föreslå lokalförsörjningsnämnden att upprätta förslag med kostnadskalkyl så
att frigjorda lokaler i Norrbyskolan anpassas till andra verksamheter inom
förvaltningen vilka lämnar externt inhyrda lokaler och
att uppdra till Stadsdelsförvaltningen att i samverkan med LFF utarbeta en
genomförandeplan inklusive riskbedömning för hur omdisponeringen av
Norrbyskolans lokaler skall genomföras.

YTTRANDE
2012-04-02

2 (2)
2012/SDNV0077

Magnus af Klint
Chef ekonomifunktion
LFF utarbetade kalkyl och hyresberäkning i juni 2011 vilken angav en
investeringsutgift om 10 000 tkr och en hyresökning för SDN Väster första året
om 703 600 kronor.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2011-10-31 och gav då LFN i uppdrag att
genomföra en projektering.
LFN har nu genomfört denna och överlämnat en anslagsframställan till
Kommunstyrelsen för ombyggnaden i vilken LFF nu beräknar kostnaden till
5 995 tkr och en hyresökning för stadsdel Väster på 421 800 kronor första året.
LFF:s kalkyl innehåller även nödvändigt passagesystem som annars hade fått bli
en kompletterande utgift.
Vid nämndens senaste behandling av ärendet den 16 juni 2011 var LFF:s
beräkning av hyresökningen 703 600 tkr. Då den av LFF nu föreslagna
utformningen av lokalerna är utarbetats i god samverkan med berörda
verksamheter inom stadsdelen och att hyreskostnaden nu beräknas bli 281 800
kronor lägre första året än tidigare uppgifter anser förvaltningen att lösningen
blir till stor fördel för stadsdelen.
Ursprunglig förväntad kostnadsbesparing om ca 3 mkr per år blir nu vid lägre
hyreskalkyl ca 3,3 mkr per år.

Lennart Andreasson
Ordförande
Stadsdelsnämnden Väster
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Sobacken, projektets genomförande
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Borås Energi och Miljö AB godkänns under åren 2012-2014 investera 52 900 000 kr för att utreda förutsättningarna
för ett kraftvärme- och avloppsverk vid Sobacken. För arbetet 2012 beräknas 21 483 000 kr.

2012-04-12

Ulf Olsson

Datum

Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2012-04-12

Annette Carlson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2008/KS0187 107
Programområde: 1
Handläggare: Christer Johansson, tfn 033-35 70 41
Datum/avdelningschef: 2012-04-10, Christer Johansson

Sida

1(1)
Datum

Dnr

2012-05-07

2008/KS0187

Ekonomistyrning
Christer Johansson, tfn 033-35 70 41

Borås Energi- och Miljö AB

Sovbacken, projektets genomförande
Kommunfullmäktige i Borås tog 2011-10-19 ett principbeslut om en investering i ett
nytt kraftvärme- och avloppsverk vid Sobacken. Borås Energi- och Miljö AB,
BEMAB, har sedan inför ett slutligt beslut att söka nödvändiga tillstånd och redovisa
investerings- driftkalkyler.
Förslaget till investering beräknas till sammanlagt ca 2,4 mdkr, vilket gör den till den
särklassigt största i Borås historia. BEMAB har nu tillskrivit Kommunstyrelsen och
beräknat att tillstånd, utredningar, projektberedning förfrågningsunderlag mm
beräknas till en utgift på sammanlagt 53 mnkr över tre år.
Kommunstyrelsen anser det oerhört viktigt att den kommande investeringen vid
Sobacken blir rätt belyst och beskriven inför ett slutligt ställningstagande. Kvaliteten
på kommande beslutsunderlag måste också vara av högsta klass. Kostnaderna för
utredningar mm får ställas i relation till den mycket stora investeringen.
Kommunstyrelsen har att årligen fastställa de kommunala bolagens drift- och
investeringsbudgetar. Mot denna bakgrund så godkänns BEMAB: s förslag till
genomförande av Kommunfullmäktiges utredningsuppdrag. Uppdraget är planerat att
genomföras över tre år och fördelas därför över åren 2012-2014.
Kommunstyrelsen har 2012-04-23 beslutar att Borås Energi och Miljö AB tillåts
investera 52,9 mnkr för att utreda förutsättningarna för ett kraftvärme och
avloppsverk vid Sobacken.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande

Christer Johansson
Ekonomichef
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Datum

Dnr

2012-04-23

2012/KS0321

Ekonomistyrning
Lena Frygne, tfn 033-35 58 50

Skolinspektionen
Registrator
Box 23069
104 35 Stockholm

Ansökan från ThorenGruppen AB om godkännande som
huvudman för en fristående gymnasieskola i Borås
kommun
Skolinspektionens diarienummer: 32-2012:1656

Borås Stads beslut
Borås Stad avstyrker ansökan från ThorenGruppen AB.

Borås Stads yttrande
ThorenGruppen AB ansökte om godkännande som huvudman för en fristående
gymnasieskola i Borås kommun ansökningsomgång 2010. Ansökan avslogs av
Skolinspektionen, men överklagades av huvudmannen till Förvaltningsrätten. Ärendet
har nu återförvisats från Förvaltningsrätten till Skolinspektionen för ny handläggning.
ThorenGruppen AB har inkommit med nya ansökningshandlingar för godkännande
som huvudman för fristående gymnasieskola läsåret 2013/14. Ansökan avser samma
utbildningar som ansökningsomgång 2010, förutom Naturbruksprogrammet.
ThorenGruppen AB:s ansökan avser nyetablering i Borås med Yrkesgymnasiet fr. o.
m. läsåret 2013/14. Utbildningarna som ansökan avser är: Bygg- och
anläggningsprogrammet med inriktningarna Husbyggnad, Mark och anläggning
och Måleri, El- och energiprogrammet med inriktning Elteknik, Fordons- och
transportprogrammet med inriktningarna Personbil och Karosseri och lackering,
Handels- och administrationsprogrammet med inriktning Handel och service,
Hantverksprogrammet med inriktning Frisör, Hotell- och turismprogrammet
med inriktningarna Hotell och konferens och Turism och resor, Industritekniska
programmet med inriktning Svetsteknik, VVS- och fastighetsprogrammet med
inriktning VVS och Vård- och omsorgsprogrammet.
Yrkesgymnasiets samtliga gymnasieutbildningar bygger på en modell där en stor
andel av elevernas utbildning förläggs på en arbetsplats. Det planerade antalet elever
uppgår till 57 elever per årskurs, d.v.s. totalt 151 elever vid full utbyggnad.
Samtliga sökta utbildningar bedrivs redan i Borås i kommunal regi och delvis även i
fristående regi. Samtidigt söker de fristående aktörerna Kjersén Group AB och
Drottning Blankas Gymnasieskola AB tillstånd att få starta flera utbildningar.

2

Antalet gymnasieungdomar minskar de närmaste åren. Enligt befolkningsprognos för
Borås Stad finns det 1 121 boråsare i årskullen sextonåringar år 2013 och 1 098 året
därpå. Från år 2016 ökar elevtalet något. Borås Stad ingår i Sjuhärads
samverkansområde där övriga kommuner har motsvarande befolkningsutveckling.
Elever inom Sjuhärads samverkansområde har rätt att bli förstahandsmottagna på
utbildning i annan samverkanskommun även om samma utbildning erbjuds i
hemkommunen. Gymnasieungdomar från näraliggande kommuner söker såväl till
Borås Stads gymnasieskolor som till fristående gymnasieskolor. Elevunderlaget i
Borås Stads gymnasieskolor påverkas av i vilken utsträckning boråsungdomar väljer
kommunens egna skolor och sökande från andra kommuner.
Om ansökningarna från fristående gymnasieskolor beviljas kan det innebära att det
läsåret 2013/14 kommer att finnas ett stort antal antagningsplatser på de aktuella
programmen och inriktningarna. Detta kan medföra stora förändringar för såväl
Borås Stad som de fristående gymnasieskolorna. Dimensioneringen av elevplatser kan
medföra att Borås Stad kommer att behöva göra omfattande anpassningar för att
hantera omstrukturering av personal och lokaler till följd av reducerat elevunderlag
eller nedlagda utbildningar. Kraftiga besparingskrav och neddragningar i kommunens
befintliga verksamhet medför en klar kvalitetsförsämring inom hela den kommunala
gymnasieskolan.

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande

Christer Johansson
Ekonomichef

Bilagor:
1. Befolkningsprognos
2. Elevflöde över kommungränsen läsåret 2011/12

Bilaga 1

Befolkningsutveckling 2010-2020

Folkmängd

Ålder
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
0-5
7244
7467
7626
7764
7881
8003
8106
8196
8296
8413
8528
6-15
10975 10945 11159 11367 11634 11917 12184 12501 12793 13034 13311
16
1328
1262
1095
1121
1098
1090
1151
1139
1176
1227
1205
17-18
2913
2732
2643
2411
2269
2272
2241
2294
2343
2367
2456
19-64
61654 62250 62666 63070 63495 63702 64025 64345 64621 64956 65357
65-84
16319 16557 16893 17218 17448 17736 17952 18108 18326 18564 18679
85-w
2861
2925
2917
2911
2918
2922
2910
2940
2945
2932
2964
Summa 103294 104138 104998 105862 106743 107641 108569 109522 110499 111493 112499

Källa: Stadskansliet, Borås Stad

Bilaga 2

Elevflöde över kommungränsen till kommunal gymnasieskola i Borås
läsåret 2011/2012( statistik per 15 oktober 2011)
Enhet
Almås

BÄ

SE

TU
VS

Total

Program
Elevantal
Lär
2
BF
15
HP
8
HV
118
HR
19
HT
14
RL
25
IP
11
LP
17
OP
10
VO
9
Specialutformat HR
12
Total
260
ES
55
HU
11
NV
48
SP
37
SA
26
Specialutformat ES
13
Specialutformat NV
12
Specialutformat SP
3
Total
205
BF
15
EK
31
EN
14
IB
38
SP
9
Specialutformat SP Entreprenör
11
Specialutformat TE
18
Specialutformat Idrottsprogram
46
TE
53
Total
235
IM
7
Total
7
BP
41
EC
18
EE
12
FP
61
FT
39
HV
1
IN
6
IP
10
MP
15
VF
14
Specialutformat MP
13
Total
230
937
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Sirpa Heikkilä
Tel. 033-35 77 75
Kommunstyrelsen

Ansökan från ThorenGruppen AB om godkännande
som huvudman för en fristående gymnasieskola i
Borås kommun
Kommunstyrelsens diarienummer: 2012/KS0321

Nämndens beslut (tillstyrkan, avstyrkan, avstår från yttrande)
Utbildningsnämnden tillstyrker ansökan.
Nämndens yttrande i sammanfattning
Fristående gymnasieskolor i Borås medför ett större utbud av utbildningar samt en
positiv konkurrens om elever och därmed en strävan att ständigt förbättra kvaliteten
på de egna utbildningarna. Utbildningsnämndens inställning är att det är eleverna som
ska välja vilken skola de ska studera vid, inte politikerna.
ThorenGruppen AB:s ansökan avser nyetablering i Borås med Yrkesgymnasiet och
följande utbildningar:
Bygg- och anläggningsprogrammet med inriktningarna Husbyggnad, Mark och
anläggning, Måleri
El- och energiprogrammet med inriktningen Elteknik
Fordons- och transportprogrammet med inriktningen Personbil, Karosseri och
lackering,
Handels- och administrationsprogrammet med inriktningen Handel och service,
Hantverksprogrammet med inriktningen Frisör,
Hotell- och turismprogrammet med inriktningarna Hotell och konferens, Turism
och resor
Industritekniska programmet med inriktningen Svetsteknik,
VVS- och fastighetsprogrammet med inriktningen VVS,
Vård och omsorgsprogrammet.
Antal sökta platser till åk 1: 57.
Totalt antal platser fullt utbyggt 2015: 171
Planerad start för utbildningarna: läsåret 2013/14.
Samtliga sökta utbildningar bedrivs redan i Borås i kommunal regi och delvis även i
fristående regi. Sammantaget kan detta innebära att det läsåret 2013/14 kommer att
finnas ett stort antal antagningsplatser på de aktuella och näraliggande programmen
och inriktningarna.
Dimensioneringen av elevplatser kan medföra, i samband med att antalet 16-åringar
minskar enligt befolkningsprognosen, att Utbildningsnämnden kommer att behöva
förändra strukturen inom den egna verksamheten.

REMISSVAR
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Sirpa Heikkilä
Tel. 033-35 77 75
Nyetablering av fristående gymnasieskola kan tillsammans med minskat elevunderlag
få konsekvenser för den kommunala gymnasieskolan, men kommunen måste anpassa
sitt utbud och sin organisation efter elevernas val. Utbildningsnämnden tillstyrker
ansökan från ThorenGruppen AB.

Nämndens yttrande i sin helhet
I den kommunala gymnasieskolans samtliga årskurser (inklusive
Introduktionsprogrammen) går totalt 4 183 elever innevarande läsår 2011/12. Av
dessa är 3 246 boråsare. I de fristående gymnasieskolorna är antalet boråselever 668.
(Lokal statistik 15 oktober 2011)
För läsåret 2012/13 har Borås Stads gymnasieskolor totalt 1 622 antagningsplatser i år
1 inklusive introduktionsprogrammet Programinriktat individuellt val. De övriga
introduktionsprogrammens platser tillkommer. Antagningsplatserna i de fristående
gymnasieskolorna uppgår samtidigt till 696 inklusive introduktionsprogrammet
Programinriktat individuellt val. (Antagningsstatistik för 2012/13 redovisas i bilaga 1.)
Enligt befolkningsprognos finns det 1 121 boråsare i årskullen sextonåringar
år 2013 och 1 098 året efter. Därefter beräknas elevantalet att sakta vända uppåt från
och med 2016. (Befolkningsprognos i bilaga 2.) Motsvarande utveckling finns i övriga
kommuner i Sjuhärads samverkansområde och kan komma att påverka elevantalet i
Borås Stads gymnasieskolor. Elevunderlaget kan påverkas av att det till kommunens
gymnasieskolor även söker elever från näraliggande kommuner. Från och med 2011
har eleverna rätt att bli förstahandsmottagna på utbildning i annan samverkanskommun även om samma utbildning erbjuds av hemkommunen.
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Sirpa Heikkilä
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ThorenGruppen AB ansöker om godkännande för nyetablering i Borås med
Yrkesgymnasiet och följande utbildningar:
Program
Inriktning Antal
Antal
Antal
Antal
platser
platser platser
platser
läsår
läsår
läsår
Fullt
2013/14
2014/15 2015/16
utbyggt
2017
5
5
5
15
Bygg- och anläggnings- Husprogrammet
byggnad
3
3
3
9
”
Mark och
anläggning
4
4
4
12
”
Måleri
5
5
5
15
El- och energiElteknik
programmet
4
4
4
12
Fordons- och transport- Personbil
programmet
4
4
4
12
”
Karosseri
och
lackering
6
6
6
18
Handels- och
Handel
administrationsoch service
programmet
5
5
5
15
Hantverksprogrammet
Frisör
4
4
4
12
Hotell- och turismHotell och
programmet
konferens
4
4
4
12
”
Turism
och resor
4
4
12
Industritekniska
Svetsteknik 4
programmet
4
4
4
12
VVS- och fastighetsVVS
programmet
5
5
5
15
Vård- och omsorgsprogrammet
Totalt
57
57
57
171
Planerad start för utbildningarna är läsåret 2013/14.
Samtliga program och inriktningar finns på de kommunala gymnasieskolorna i Borås
och till vissa delar även på de redan etablerade fristående gymnasieskolorna.
Om ansökningen från ny fristående aktör beviljas kan det innebära att det läsåret
2013/14 kommer att finnas ett stort antal antagningsplatser på de aktuella
programmen och inriktningarna. Detta kan medföra stora förändringar för såväl
Utbildningsförvaltningen som de fristående gymnasieskolorna i Borås. Från
kommunens sida kan en omfattande anpassning behöva göras för att hantera
omstrukturering av personal och lokaler som en följd av reducerat elevunderlag eller
nedlagda utbildningar.
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Sirpa Heikkilä
Tel. 033-35 77 75
Utbildningsnämndens grundinställning är att ett brett utbud av utbildningar skapar en
positiv konkurrens om eleverna och att val av skola och utbildning ska göras av
eleven, inte av politikerna. Utbildningsnämnden tar inte ställning till kvaliteten i de
ansökta skolorna, utan utgår ifrån att Skolinspektionen gör en kvalitetsgranskning av
verksamheten inför varje beslut. Utbildningsnämnden tillstyrker ansökan från
ThorenGruppen AB.
Ev reservation/protokollsanteckning/särskilt yttrande
Minoritetsgruppen i Utbildningsnämnden reserverar sig mot beslutet (bilaga).
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Anna Svalander
Ordförande

Anders Waldau
Utbildningschef

Bilagor
1. Sökandesstatistik till läsåret 2012/13
2. Befolkningsprognos
3. Elevflöde över kommungränsen läsåret 2011/12
4. Antal boråselever i fristående gymnasieskolor i Borås läsåret 2011/12
Antal boråselever i annan kommun läsåret 2011/12

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum
2012-04-17

§ 59
Dnr 2012/UN0112 612
Remiss – Ansökan från ThorenGruppen AB om godkännande som
huvudman för en fristående gymnasieskola i Borås kommun
ThorenGruppen AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som
huvudman för en fristående gymnasieskola i Borås Stad fr.o.m. läsåret 2013/2014.
ThorenGruppen AB:s ansökan avser nyetablering i Borås med Yrkesgymnasiet och
följande utbildningar:
Bygg- och anläggningsprogrammet med inriktningarna Husbyggnad, Mark och
anläggning, Måleri
El- och energiprogrammet med inriktningen Elteknik
Fordons- och transportprogrammet med inriktningen Personbil, Karosseri och
lackering,
Handels- och administrationsprogrammet med inriktningen Handel och service,
Hantverksprogrammet med inriktningen Frisör,
Hotell- och turismprogrammet med inriktningarna Hotell och konferens, Turism
och resor
Industritekniska programmet med inriktningen Svetsteknik,
VVS- och fastighetsprogrammet med inriktningen VVS,
Vård och omsorgsprogrammet.
Samtliga sökta utbildningar bedrivs redan i Borås i kommunal regi och delvis även
i fristående regi. Sammantaget kan detta innebära att det läsåret 2013/14 kommer
att finnas ett stort antal antagningsplatser på de aktuella och näraliggande
programmen och inriktningarna.
Dimensioneringen av elevplatser kan medföra, i samband med att antalet 16åringar minskar enligt befolkningsprognosen, att Utbildningsnämnden kommer att
behöva förändra strukturen inom den egna verksamheten.
Nyetablering av fristående gymnasieskola kan tillsammans med minskat
elevunderlag få konsekvenser för den kommunala gymnasieskolan, men
kommunen måste anpassa sitt utbud och sin organisation efter elevernas val.
Yrkanden
Majoritetsgruppen Anna Svalander (FP), Marie Fridén (M), Birgitta Bergman (M),
Mattias Danielsson (C) och Seija Noppa (M) yrkar att nämnden tillstyrker ansökan.
Minoritetsgruppen Per Carlsson (S), Helene Sandberg (S), Anders Jonsson (S) och
Marjan Garmroudi (V) yrkar att nämnden avslår ansökan.
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner
majoritetsgruppens förslag med övervägande ja besvarad.
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum
2012-04-17

Omröstning begärs. Utbildningsnämnden godkänner följande
propositionsordning:
Ja innebär bifall till majoritetsgruppens yrkande
Nej innebär bifall till minoritetsgruppens yrkande
Vid omröstningen röstas ja av Marie Fridén (M), Birgitta Bergman (M), Mattias
Danielsson (C), Seija Noppa (M) och Anna Svalander (FP) samt nej av Helene
Sandberg (S), Per Carlsson (S), Anders Jonsson (S) och Marjan Garmroudi (V).
Utbildningsnämnden har således med 5 röster mot 4 beslutat i enlighet med
majoritetsgruppens yrkande.
Minoritetsgruppen i Utbildningsnämnden reserverar sig mot beslutet (Bilaga 1 till
protokollet).
Beslut:
Utbildningsnämnden tillstyrker ansökan.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Vid protokollet
Eva Lindström
Nämndsekreterare
Justeras
Anna Svalander
Ordförande

Birgitta Bergman

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 18 april 2012.
Rätt utdraget intygas i tjänsten:

Eva Lindström
Nämndsekreterare

2 (2)

Reservation
Med anledning av att antalet gymnasieungdomar minskar de närmaste åren ställer vi oss
avvisande till att släppa in ytterligare gymnasieskolor i Borås Stad. Om ansökningen beviljas
kan det innebära att de kommunala gymnasieskolorna står med överkapacitet med allt vad det
innebär av ekonomiska anpassningar och besparingskrav med kvalitetsförsämringar som
följd.
De rödgröna reserverar sig emot beslutet.

2012-04-17

Bilagor till kommunyttrande:
ThorenGruppen AB, Diarienummer 2012/KS0321
Bilagor
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4

Sökandestatistik 2012/13 (per 2012-04-13)*
Befolkningsprognos
Elevflöde över kommungränsen 2010/11.
Antal boråselever i fristående gymnasieskolor i Borås läsåret
2011/12.
Antal boråselever i annan kommun läsåret 2011/12.

* På Skolinspektionens begäran översänder Utbildningsförvaltningen/
Antagningsenheten den slutgiltiga antagningsstatistiken per 2012-07-01.
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Anders Waldau
Utbildningschef

Bilaga 1
Sökande fristående huvudman: ThorenGruppen AB

Bygg- och anläggningsprogrammet i Borås 2012/2013
Sökande per 2012-04-13
Sökande 12/13
Inriktning/skola

Antal
platser
12/13

Totalt antal
sökande

Behöriga
förstahandssökande

Övriga
behöriga
sökande

Sökande
från lägeskommunen

246

63

98

159

80

BA/Husbyggnad
Borås Praktiska
gymnasium

22

0

9

15

8

BA/Mark och anläggning
Borås Praktiska
gymnasium

14

1

1

11

16

BYGG- OCH
ANLÄGGNINGSPROGRAMMET/
Husbyggnad
Mark och anläggning
BA
Viskastrandsgymnasiet
Inriktning väljs till år 2

1

Antagna 12/13
Antagna
förstahandssökande

Antagna
övriga
sökande

Antagna
från lägeskommunen

Reserver 12/13
Första
handssökande

Övriga
sökande

Antal
lediga
platser
12/13

Bilaga 1

Sökande fristående huvudman: ThorenGruppen AB

El- och energiprogrammet i Borås 2012/2013
Sökande per 2012-04-13

Sökande 12/13
Inriktning/skola

Antal
platser
12/13

Totalt antal
sökande

Behöriga
förstahandssökande

Övriga
behöriga
sökande

Sökande
från lägeskommunen

157

36

80

110

60

EE
John Bauergymnasiet

16

1

7

11

24

EE/Elteknik
Borås Praktiska
gymnasium

19

3

8

13

10

EL- OCH ENERGIPROGRAMMET
Elteknik
EE
Viskastrandsgymnasiet
Inriktning väljs till år 2

2

Antagna 12/13
Antagna
förstahandssökande

Antagna
övriga
sökande

Antagna
från lägeskommunen

Reserver 12/13
Första
handssökande

Övriga
sökande

Antal
lediga
platser
12/13

Bilaga 1
Sökande fristående huvudman: ThorenGruppen AB

Fordons- och transportprogrammet i Borås 2012/2013
Sökande per 2012-04-13
Sökande 12/13
Inriktning/skola

FORDONS- OCH
TRANSPORTPROGRAMMET
Personbil
Karosseri och lackering
FT
Viskastrandsgymnasiet
Inriktning väljs till år 2
FT/Personbil
Borås Praktiska
Gymnasium

Antal
platser
12/13

Totalt antal
sökande

Behöriga
förstahandssökande

Övriga
behöriga
sökande

Sökande
från lägeskommunen

224

43

64

128

90

54

2

15

22

15

3

Antagna 12/13
Antagna
förstahandssökande

Antagna
övriga
sökande

Antagna
från lägeskommunen

Reserver 12/13
Första
handssökande

Övriga
sökande

Antal
lediga
platser
12/13

Bilaga 1
Sökande fristående huvudman: ThorenGruppen AB

Handels- och administrationsprogrammet i Borås 2012/2013
Sökande per 2012-04-13
Sökande 12/13
Inriktning/skola

HANDELS- OCH
ADMINISTRATIONSPROGRAMMET
Handel och service
HA
Almåsgymnasiet
Inriktning väljs till år 2
HA/
Jensen Gymnasium

Antal
platser
12/13

Totalt antal
sökande

Behöriga
förstahandssökande

Övriga
behöriga
sökande

Sökande
från lägeskommunen

117

18

52

87

40

16

1

9

14

30

4

Antagna 12/13
Antagna
förstahandssökande

Antagna
övriga
sökande

Antagna
från lägeskommunen

Reserver 12/13
Första
handssökande

Övriga
sökande

Antal
lediga
platser
12/13

Bilaga 1
Sökande fristående huvudman: ThorenGruppen AB

Hantverksprogrammet i Borås 2012/2013
Sökande per 2012-04-13
Sökande 12/13
Inriktning/skola

HANTVERKSPROGRAMMET
Frisör
HV/Frisör
Almåsgymnasiet
HV/Frisör
John Bauergymnasiet

Antal
platser
12/13

Totalt antal
sökande

Behöriga
förstahandssökande

Övriga
behöriga
sökande

Sökande
från lägeskommunen

94

23

38

45

32

34

3

20

10

24

5

Antagna 12/13
Antagna
förstahandssökande

Antagna
övriga
sökande

Antagna
från lägeskommunen

Reserver 12/13
Första
handssökande

Övriga
sökande

Antal
lediga
platser
12/13

Bilaga 1
Sökande fristående huvudman: ThorenGruppen AB

Hotell- och turismprogrammet i Borås 2012/2013
Sökande per 2012-04-13
Sökande 12/13
Inriktning/skola

HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET
Hotell och konferens
Turism och resor
HT
Almåsgymnasiet
Inriktning väljs till år 2

Totalt antal
sökande

Behöriga
förstahandssökande

Övriga
behöriga
sökande

Sökande
från lägeskommunen

122

20

64

80

Antal
platser
12/13

32

6

Antagna 12/13
Antagna
förstahandssökande

Antagna
övriga
sökande

Antagna
från lägeskommunen

Reserver 12/13
Första
handssökande

Övriga
sökande

Antal
lediga
platser
12/13

Bilaga 1
Sökande fristående huvudman: ThorenGruppen AB

Industritekniska programmet i Borås 2012/2013
Sökande per 2012-04-13
Sökande 12/13
Inriktning/skola

INDUSTRITEKNISKA
PROGRAMMET
Svetsteknik
IN/Svetsteknik
Viskastrandsgymnasiet
IN/Svetsteknik
Borås Praktiska
Gymnasium

Antal
platser
12/13

Totalt antal
sökande

Behöriga
förstahandssökande

Övriga
behöriga
sökande

Sökande
från lägeskommunen

34

1

12

17

10

12

2

3

9

8

7

Antagna 12/13
Antagna
förstahandssökande

Antagna
övriga
sökande

Antagna
från lägeskommunen

Reserver 12/13
Första
handssökande

Övriga
sökande

Antal
lediga
platser
12/13

Bilaga 1
Sökande fristående huvudman: ThorenGruppen AB

VVS- och fastighetsprogrammet i Borås 2012/2013
Sökande per 2012-04-13
Sökande 12/13
Inriktning/skola

VVS- OCH FASTIGHETSPROGRAMMET
Vvs
VF-programmet
Viskastrandsgymnasiet
Inriktning väljs till år 2

Totalt antal
sökande

Behöriga
förstahandssökande

Övriga
behöriga
sökande

Sökande
från lägeskommunen

104

24

48

62

Antal
platser
12/13

38

8

Antagna 12/13
Antagna
förstahandssökande

Antagna
övriga
sökande

Antagna
från lägeskommunen

Reserver 12/13
Första
handssökande

Övriga
sökande

Antal
lediga
platser
12/13

Bilaga 1
Sökande fristående huvudman: ThorenGruppen AB

Vård- och omsorgsprogrammet i Borås 2012/2013
Sökande per 2012-04-13
Sökande 12/13
Inriktning/skola

Antal
platser
12/13

Totalt antal
sökande

Behöriga
förstahandssökande

Övriga
behöriga
sökande

Sökande
från lägeskommunen

27

0

19

17

20

VO/SOS
Almåsgymnasiet

76

22

30

64

30

VO/Vård
Almåsgymnasiet

64

13

25

53

20

VO/SOS
Drottning Blankas
Gymnasieskola

13

3

5

4

12

VO/SPA
Drottning Blankas
Gymnasieskola

22

4

11

11

12

VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET
VO - Profil Psykiatri och
funktionshinder
Almåsgymnasiet

9

Antagna 12/13
Antagna
förstahandssökande

Antagna
övriga
sökande

Antagna
från lägeskommunen

Reserver 12/13
Första
handssökande

Övriga
sökande

Antal
lediga
platser
12/13

Bilaga 2

Befolkningsutveckling 2010-2020

Folkmängd

Ålder
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
0-5
7244
7467
7626
7764
7881
8003
8106
8196
8296
8413
8528
6-15
10975 10945 11159 11367 11634 11917 12184 12501 12793 13034 13311
16
1328
1262
1095
1121
1098
1090
1151
1139
1176
1227
1205
17-18
2913
2732
2643
2411
2269
2272
2241
2294
2343
2367
2456
19-64
61654 62250 62666 63070 63495 63702 64025 64345 64621 64956 65357
65-84
16319 16557 16893 17218 17448 17736 17952 18108 18326 18564 18679
85-w
2861
2925
2917
2911
2918
2922
2910
2940
2945
2932
2964
Summa 103294 104138 104998 105862 106743 107641 108569 109522 110499 111493 112499

Källa: Stadskansliet, Borås Stad

Bilaga 3

Elevflöde över kommungränsen till kommunal gymnasieskola i Borås
läsåret 2011/2012( statistik per 15 oktober 2011)
Enhet
Almås

BÄ

SE

TU
VS

Total

Program
Elevantal
Lär
2
BF
15
HP
8
HV
118
HR
19
HT
14
RL
25
IP
11
LP
17
OP
10
VO
9
Specialutformat HR
12
Total
260
ES
55
HU
11
NV
48
SP
37
SA
26
Specialutformat ES
13
Specialutformat NV
12
Specialutformat SP
3
Total
205
BF
15
EK
31
EN
14
IB
38
SP
9
Specialutformat SP Entreprenö
11
Specialutformat TE
18
Specialutformat Idrottsprogram
46
TE
53
Total
235
IM
7
Total
7
BP
41
EC
18
EE
12
FP
61
FT
39
HV
1
IN
6
IP
10
MP
15
VF
14
Specialutformat MP
13
Total
230
937

Bilaga 4

Datum för statistik: 2011-10-15
Antal boråselever i fristående gy i Borås

Totalt

Antal boråselever som läser i annan kommun,

664

Antal boråselever per fristående gy i Borås.

Ljud- och Bildskolan
- TE, arkitekt
- TE
- ES
- ES, musik
- MP
Aspero
- Idrottsprogrammet
John Bauer
- EC
- EE
- MP
- HP
- HR
- HV
- SA
- SP
- OP
- TE
- RL
Portalen
- EC
Kitas gymnasium
- SP
- NV
Realgymnasiet
-NP
Jensen gymnasium
NTI-skolan
- HP
Drottning Blanka
- HV
- OP
- VO
Baggium
- BA
- BP
- EE
- EC
- EN
- FP
- FT
- HR
- HV
- IN
- IP
- RL
- VF

135
8
36
27
25
39
21
21
165
37
7
18
16
25
19
5
8
16
10
4
4
4
46
38
8
49
49
63
15
15
39
29
7
3
127
21
29
3
16
11
10
7
8
8
1
7
3
3
664

Totalt

71

Fördelning på kommun och program.
Alingsås

1

21

- BF
Arjeplog
- TE
Arvidjaur
- SM
Eksjö

1
2
2
1
1
1

165

- ES
Falköping

1
1

4

- HV
Falun
- ESMU
Forsmark
- NV
- TE
Gotland
- SM
Göteborg
- BF
- FP
- HR

1
1
1
2
1
1
1
1
9
1
1
1

46

- IB
- IV

2
1

49

- NV
- SM
Herrljunga

1
2
1

63

- HR
Härjedalen

1
1

15

- HR

1

39

Härryda
- ESMU

1
1

Jönköping
- BF
- IB
- NV

5
1
1
1

- SP
Katrineholm
- OP
Leksand
- HR
Lysekil
- NV
Mariestad
- TE
Mark
- OP
- SM
- SP
Mora
- SP

2
1
1
1
1
2
2
1
1
3
1
1
1
1
1

135

127

664

Antal boråselever som läser i annan kommun,
samt fördelning på kommun och program.Forts.
Mölndal
- IV
Nybro
- HV
Nyköping
- FP
Nässjö
- TE

Stockholm
- BF
Strömstad
- TE
Sunne
- SM
Tjörn
- TE
Torsby
- EC
- SM
- TE
Torsås
- SP
Ulricehamn
- IP
Vansbro
- SP
- TE
Varberg
- FP
Västerås
- FP
- NV
Örebro
- HR
- LP
- MP
Ådalen
- IP

Totalt i annan kommun

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
13
13
1
1
2
1
1
1
1
3
2
1
3
1
1
1
1
1

71
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Detaljplan för Östra Viared
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Skrivelse avges enligt upprättat förslag.

2012-04-03

Tom Andersson

Datum

Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2012-04-10

Morgan Hjalmarsson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2012/KS0303 214
Handläggare: Peter Skoglund, tfn 033-35 70 51
Datum/avdelningschef: 2012-03-27 / bh

Programområde: 2
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2012/KS0303 214

Peter Skoglund
35 70 51

Samhällsbyggnadsnämnden

Detaljplan för Östra Viared
2009-11-25–26 godkände Kommunfullmäktige planprogrammet för Östra Viared och gav Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ”upprätta och ändra detaljplaner för att förverkliga planprogrammet. Nämnden ska beakta Banverkets samrådsyttrande genom att ta hänsyn till Götalandsbanans framtida
sträckning.” Samhällsbyggnadsnämnden har i sitt förslag till verksamhetsplan
placerat uppdraget i prioritetsgrupp 2.
Nyligen har detaljplanerna för Västra och Norra Viared vunnit laga kraft. All
mark i dessa detaljplaner är i princip bokade och med nuvarande markkonsumtion kommer dessa detaljplaner att vara fullbyggda inom 5 år.
Enligt Kommunstyrelsens uppfattning är det hög tid att färdigställa detaljplanen
för Östra Viared redan nu. Styrelsen hemställer därför hos Samhällsbyggnadsnämnden att den snarast påbörjar arbetet med detaljplan för Östra Viared och att
planarbetet ges allra högsta prioritet. En förutsättning för planarbetet är att Götalandsbanan inte skall ha en sträckning genom området eftersom det i allt för
hög grad minskar möjligheterna att exploatera Östra Viared. Detta är synnerligen
allvarligt då det är svårt att i Borås åstadkomma verksamhetsmark till rimlig
kostnad. Med tanke på uppdragets karaktär skall nämnden tidigt i arbetet samråda med Länsstyrelsen
Ytterligare en förutsättning i planarbetet är att det utöver den cirkulationsplats
som finns illustrerad i arbetsplanen för riksväg 27 även skall anordnas ytterligare
en cirkulationsplats söder om denna så att det finns två in- och utfarter till Östra
Viared.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd

Bengt Himmelmann
Samhällsplaneringschef
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Borås Elnäts åtgärder för etablering av verksamhetsområde
Östra Viared
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Skrivelse avges enligt upprättat förslag.

2012-04-03

Tom Andersson

Datum

Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2012-04-10

Morgan Hjalmarsson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2012/KS0310
Handläggare: Peter Skoglund, tfn 033 35 70 51
Datum/avdelningschef: 2012-03-29 / bh

Programområde: 2
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2012/KS0310

Borås Elnät AB

Borås Elnäts åtgärder för etablering av verksamhetsområde Östra Viared

Kommunstyrelsen har vid dagens sammanträde uppdragit åt Samhällsbyggnadsnämnden att omedelbart påbörja arbetet med detaljplan för Östra Viared. En
viktig förutsättning för att kunna etablera ett verksamhetsområde på Östra Viared är att den befintliga kraftledningen mellan Pickesjön och Sjömarken flyttas
och ersättas med jordkabel.
Kommunstyrelsen vill därför att Borås Elnät AB vidtar erforderliga åtgärder för
att kunna flytta ledningen, som bör vara utbyggd senast 2015. Kommunstyrelsens uppfattning är att Götalandsbanan skall ha en sträckning söder om Pickesjön och kommer därför inte i konflikt med en ny ledning.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd

Bengt Himmelmann
Samhällsplaneringschef
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Yttrande över samrådsremiss angående förstudie väg 42
Borås - Trollhättan, delen Sjöbo - Kvarbo sommarstad
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Yttrande avges enligt upprättat förslag.

2012-04-16

Tom Andersson

Datum

Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2012-04-17

Morgan Hjalmarsson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2011/KS0745
Handläggare: Peter Skoglund, tfn 033 35 70 51
Datum/avdelningschef: 2012-04-13 / bh

Programområde: 2
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2011/KS0745

Peter Skoglund
Trafikverket
Att: Carl-Johan Bergström
Box 415
524 34 Mariestad

Yttrande över samrådsremiss angående förstudie väg 42 Borås - Trollhättan, delen Sjöbo Kvarbo sommarstad
Förstudien har varit remitterad till Samhällsbyggnadsnämnden, Tekniska
nämnden, Miljö- och konsumentnämnden, Lokalförsörjningsnämnden, och
Stadsdelsförvaltning Norr.

Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker förstudien med påpekandet att cirkulationsplatsen vid befintlig fyrvägskorsning, Paradisvägen, väg 42 och
Sparsörsvägen är att föredra framför trevägskorsning.
Tekniska nämnden tillstyrker förstudien med följande tillägg:
● Finansiering och genomförande bör klargöras.
● Paradisvägens anslutning till väg 42 som cirkulationsplats studeras mer i
detalj.
● Gång- och cykelvägen mellan Kvarbo och Fristad förläggs utmed väg 42.
Miljö- och konsumentnämnden anser att förstudien samt grundmaterialet är
väl genomarbetat och underbyggt. Nämnden anser att åtgärder för att förbättra
den biologiska infrastrukturen behöver belysas bättre, framförallt barriäreffekter
och spridningskorridorer för djur och natur.
Nämnden påpekar att den illustrerade lokalvägen som ansluter till Forsbacken är
lagd över en planerad dagvattendamm för Däckvägens industriområde och att
den separata gång- och cykelvägen parallellt med Skogsrydsvägen inte får ta ny
mark i anspråk utanför nuvarande vägområde. Vidare anför nämnden att
Asklandavägens nya passage över Munkån kräver vattendom och att det finns en
ekhage vid den planerade anslutningen till Kvarbo sommarstad som har högt
naturvärde, vilket måste beaktas.
Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker förstudien med de föreslagna åtgärderna
och anser det viktigt att arbetet genomförs så fort som möjligt för att
trafikmiljön på och längs väg 42 blir säkrare.
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Peter Skoglund
Stadsdelsförvaltning Norr tillstyrker förstudien med de föreslagna åtgärderna
under förutsättning att synpunkterna nedan beaktas. Förvaltningen anser det
viktigt att arbetet genomförs så fort som möjligt för att trafikmiljön på och längs
väg 42 blir säkrare och att förstudien kompletteras med resultatet från den
strategiska planen för Fristad.
● Paradisvägens anslutning till väg 42 är speciellt viktig då byggnationen vid den
planerade förskolan uppskjuts då vägkorsningen först skall göras trafiksäkrare.
Stadsdelsförvaltningen önskar därför att den planerade ombyggnationen av
Paradisvägen påbörjas snarast möjligt. Stadsdelsförvaltningen tycker att
Trafikverkets förslag med två trevägskorsningar eller en cirkulationsplats är en
bra trafiklösning.
● I Fristad intill den aktuella vägen finns det fyra skolor med många elever som
färdas längs med och över vägen/järnvägen, varför det är viktigt att
trafikmiljön säkras. I Fristad i anslutning till Gula Skolan och Fristadskolan är
det lämpligt att det byggs en planskild korsning då många elever bor på
motsatta sidan av väg 42.
● Förvaltningen anser att skolgården och parkeringen skall flyttas och att ett
bullerplank skall byggas.
● Förvaltningen har flera olika alternativa förslag vad gäller gång- och cykelväg
Kvarbo – Fristad och hänvisar till ”Cykelplan med åtgärdsprogram” och
menar att hänsyn skall tas till förslagen i denna.
● Förvaltningen har flera förslag till förbättringar av busstrafiken.
● Förvaltningen anser att den tunga trafiken skall ledas utanför Fristad tätort
och hänvisar till pågående arbete med trafikutredning för Fristad och strategisk plan för Fristad.
Kommunstyrelsen stödjer inte Samhällsbyggnadsnämnden uppfattning utan
anser att det skall byggas två stycken förskjutna trevägskorsningar för att inte
fördröja planarbetet som möjliggör byggandet av en ny förskola i Sparsör.
Styrelsen instämmer i Tekniska nämndens, Miljö- och konsumentnämndens och
Lokalförsörjningsnämndens yttrande.
Styrelsen stödjer Stadsdelsförvaltnings Norr förslag att den tunga trafiken skall
ledas utanför Fristad tätort.
Nedan följer ett sammanvägt utlåtande från Borås Stad över förstudien väg 42
Borås – Trollhättan delen Sjöbo – Kvarbo sommarstad.
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Peter Skoglund

Inledning

Borås Stad anser att utredningen håller en god standard och tar upp de
väsentligheter som finns utefter vägen på ett adekvat sätt. Bristanalysen är tydlig
och uttömmande. Staden har inget att erinra mot syftet, bakgrundsteckningen,
den geografiska avgränsningen, målbeskrivningen, funktionsanalysen eller
projektmålet.

Åtgärder
Steg 1
Borås Stad instämmer i Trafikverkets synpunkt att åtgärder enligt steg 1 i
fyrstegsprincipen inte är tillräckliga.

Steg 2

I motsats till utredningens förslag anser staden att det ur ett samhällsperspektiv
är lönsamt att satsa ytterligare på en utökning av kollektivtrafiken med både buss
och järnväg. Här vill staden påpeka att den har initierat en utredning om
”lightrail” för att avlasta infartsvägarna från inpendlingstrafik. Vi stödjer också
förslaget om införande av vandrande skolbussar och förbättring av vägledning
för gång- och cykeltrafiken.
Även förslaget om att se över hastighetsstandarden som föreslås i detta steg
bejakar vi. Borås Stads synpunkt sammanfaller här med Tekniska nämnden som
anser att trafiksäkerhetsmålet är överordnat framkomlighetsmålet utefter denna
väg som Borås Stad mer ser som en utbyggd stadsgata eftersom staden utvecklas
åt detta håll. Det finns en utredning som stödjer detta synsätt och föreslår att
riksväg 42 får en sträckning via väg 180 istället. Som ett led i detta stödjer vi även
förslaget om automatisk hastighetsövervakning.
Borås Stad instämmer i utredningens synpunkt att inte heller åtgärder enligt steg
2 i fyrstegsprincipen är tillräckliga för att lösa de problem som finns på det
aktuella vägavsnittet.

Steg 3
Ombyggnad av korsningar
Forsbacken och Tosserydsvägen
Borås Stad förordar en lösning som innebär en flyttning av Tosserydsvägen med
anslutning till den planerade cirkulationsplatsen och att Forsbacken ansluts via
en ny väg till väg nuvarande väg 42 mellan järnvägsporten och den planerade
cirkulationsplatsen.
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Skogsrydsvägen – Peder Gyltas väg, Frufällan
Borås Stad har inget att erinra mot föreslagna åtgärder och vill i detta
sammanhang ta upp en diskussion om överföring av väghållningsansvaret för
Skogsrydsvägen.
Frufällebacken, Klippvägen och Sandstensvägen
Borås Stad har inget att erinra mot föreslagna åtgärder.
Kvartsvägen
Borås Stad har inget att erinra mot föreslagna åtgärder.
Paradisvägen
Såsom tidigare nämnts anser Borås Stad att två förskjutna trevägskorsningar är
att föredra och att de förslagna åtgärderna vidtas snarast möjligt med hänsyn till
förskolesituationen i Sparsör.
Hovalidsvägen
Borås Stad har inget att erinra mot föreslagna åtgärder. Borås Stad föreslår
ytterligare en trafiksäkerhetshöjande åtgärd i Sparsör och det är att flytta
anslutningen av Lundavägen 200 meter norrut.
Viskan - Skalle
Borås Stad har inget att erinra mot föreslagna åtgärder.
Kvarbo sommarstad
Borås Stad har inget att erinra mot föreslagna åtgärder.

Sammanhängande och säkert gång- och cykelstråk
Borås Stad stödjer den övergripande tanken om ett sammanhängande stråk från
Sjöbo till Fristad och vidare till Kvarbo sommarstad.
Skogsrydsvägen, gång och cykelväg
Borås Stad har inget att erinra mot föreslagna åtgärder. En diskussion om
överföring av väghållningsansvaret för Skogsrydsvägen skulle möjligen kunna
påskynda åtgärderna.
Frufällan, gång och cykelväg
Borås Stad har inget att erinra mot föreslagna åtgärder.
Rosenvägen
Borås Stad har inget att erinra mot föreslagna åtgärder.
Frufällan - Sparsör, Sparsör – Fristad, gång och cykelväg
Borås Stad har inget att erinra mot föreslagna åtgärder.
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Fristad – Kvarbo sommarstad
Borås Stad anser att gång- och cykelvägen av trygghetsskäl skall förläggas utmed
väg 42.

Gång- och cykelpassager
Tosserydsvägen
Borås Stad har inget att erinra mot föreslagna åtgärder.
Himlabacken - Rodervägen
Borås Stad har inget att erinra mot föreslagna åtgärder.
Paradisvägen
Borås Stad har inget att erinra mot föreslagna åtgärder.
Viskan - Skalle
Borås Stad har inget att erinra mot föreslagna åtgärder.
Kvarbo sommarstad
Borås Stad anser att gång- och cykelpassagen av trygghetsskäl skall förläggas
planskilt med väg 42.

Busshållplatser
Borås Stad har inget att erinra mot föreslagna åtgärder.

Tätortsportar
Borås Stad har inget att erinra mot föreslagna åtgärder.

Vägens karaktär
Borås Stad har i huvudsak inget att erinra mot föreslagna åtgärder. Problemen
vid Gula skolan skulle kunna lösas på ett annat sätt genom att riksvägstrafiken
leds utanför tätorten via väg 1801 och 1803.
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Steg 4
Borås Stad instämmer i förslaget om att genomföra en genomgående
standardhöjning av vägarna i stråket Borås – Trollhättan via väg 180 förbi
Alingsås i enlighet med Vägverkets inriktningsbeslut. Vi är däremot tveksamma
till om anläggandet av en ny förbifart öster om Borås överhuvudtaget har någon
effekt. Detta bör fastslås i en utredning.
Däremot vill staden att Trafikverket undersöker möjligheten att leda
riksvägstrafiken förbi Fristad via väg 1801 och 1803.

Nollalternativ

Nollalternativet är otänkbart för Borås Stad.

Effekter och konsekvenser
Borås Stad har i huvudsak inget att erinra mot beskrivningen av effekter och
konsekvenser men vill i sammanhanget tillföra förslaget om möjligheten att leda
riksvägstrafiken förbi Fristad via väg 1801 och 1803 också beskrivs i effekter och
konsekvenser.

Kostnader

Borås Stad vill att Trafikverket snarast går vidare med åtgärder som inte kräver
en ny arbetsplan eller detaljplan. Vidare vill staden att överenskommelser kan
träffas om vilka arbetsplaner och detaljplaner som bör prioriteras för att så snart
som möjligt uppnå de eftersträvansvärda trafiksäkerhetseffekterna.
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Sammanfattning
Denna förstudie omfattar ca 11,5 km av väg 42, från Sjöbo i den norra delen
av Borås till Kvarbo sommarstad väster om Fristad. Väg 42 följer Öresjös
östra sida och passerar genom samhällena Frufällan, Sparsör och Fristad.
Området är attraktivt för boende och ytterligare expansion av bostadsbebyggelse planeras.
Väg 42 är utpekad som riksintresse. Vägen är viktig från ett regionalt perspektiv då den binder samman Sjuhäradsbygden och Fyrbodal och delar av
vägen ingår i ett av nio utpekade viktiga stråk i Västra Götalandsregionen.
Vägen utgör också huvudinfart till Borås från norr och den fyller en viktig
funktion som pendlingsväg till Borås.
De viktigaste målen med projektet är en sammantaget ökad framkomlighet
och tillgänglighet för både oskyddade trafikanter och fordonstrafik och att
förbättra trafiksäkerheten för att minska antalet olyckor. Särskilt fokus ligger på de boende längs sträckan och den lokala trafiken. Oskyddade trafikanter ska ges bättre möjligheter att röra sig utmed och över vägen.
Vägens standard varierar. På sträckan Borås-Fristad är vägen bred medan
den väster om Fristad blir smalare. Antalet anslutande vägar och utfarter
är stort och sikten är på många ställen bristfällig. Detta i kombination med
mycket trafik, en förhållandevis hög hastighet och många oskyddade tra-
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fikanter som rör sig längs och tvärs vägen innebär att det inträffat ett stort
antal olyckor.
Från den norra delen av Frufällan till Fristad finns en separat enkelsidig
gång- och cykelbana, i övrigt är gång- och cykelvägnätet bristfälligt och
gång- och cykeltrafikanterna är hänvisade till vägen eller det parallella gatunätet. Detta tillsammans med få säkra korsningspunkter begränsar gångoch cykeltrafikanternas möjligheter att nyttja trafiksystemet. Busstrafiken
på sträckan har en hög turtäthet. Sträckan Borås-Fristad trafikeras också
med tåg på Älvsborgsbanan.
Tillåten hastighet är 80 km/h mellan Tosseryd och Fristad med sänkning
till 50 km/h genom Frufällan och Fristad samt 30 km/h förbi skolorna i
Fristad. Väster om Fristad är skyltad hastighet 70 km/h. Trafikflödet varierade år 2006 mellan 8700 och 9700 mellan Sjöbo och Fristad och drygt
3000 väster om Fristad varav 8-11% tung trafik. Riktningsfördelningen är
ojämn över dygnet med drygt 65% av trafiken riktad mot Borås under morgonens maxtimme.
Väg 42 går delvis genom vattenskyddsområdet för Öresjö. Ett stort antal
byggnader, omkring 210 stycken, bedöms enligt Borås Stads beräkningar
vara utsatta av ljudnivåer över gällande riktvärden för bostäder respektive
verksamheter.
Om inga åtgärder genomförs kommer problemen med låg trafiksäkerhet
och framkomlighet att kvarstå eller förvärras i takt med att trafiken ökar.
Borås Stads bebyggelseutveckling bedöms försvåras p.g.a. brister i trafiksystemet.
Föreslagna åtgärder omfattar ombyggnad av korsningar längs hela sträckan
och antalet korsningspunkter minskas genom samordning av enskilda
utfarter. En ny planskild korsning med bro över väg 42 och järnvägen
föreslås i Frufällan i ett läge ca 400 meter söder om nuvarande korsning
med Skogsrydsvägen, korsningens utformning måste dock utredas vidare.
Korsningen med Paradisvägen och Sparsörsvägen i Sparsör föreslås byggas
om till två trevägskorsningar. Gång- och cykeltrafikanternas möjlighet att
nyttja trafiksystemet förbättras genom ytterligare passager både planskilda
och i plan samt ett sammanhängande, separerat gång- och cykelvägnät från
Sjöbo till Kvarbo sommarstad. I Fristad förbättras miljön kring skolorna
och väg 42 ges en mer tätortsmässig utformning i centrum. Vidare föreslås
tillgängligheten till busshållplatserna förbättras genom en generell standardhöjning av hållplatserna med bl.a. gångvägar till samtliga busshållplatser.
Åtgärderna förväntas innebära ökad trafiksäkerhet och bättre framkomlighet framför allt för gång- och cykeltrafikanterna samt den lokala trafiken.
Samtidigt förväntas inte framkomligheten för genomfartstrafiken försämras. Då föreslagna åtgärder innebär begränsade, ytterligare markintrång
bedöms miljöpåverkan generellt bli begränsad. Frågor som kräver särskild
uppmärksamhet i det fortsatta arbetet är bl.a. vattenskyddsområdet för
Öresjö och placering av gång- och cykelvägen längs med väg 42.
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1

Bakgrund

Väg 42 är en riksväg som förbinder Borås med Trollhättan och Vänersborg
via Vårgårda. Vägen har en viktig regional funktion som länk mellan Sjuhäradsbygden och Fyrbodal och delar av vägen ingår i ett av nio utpekade
viktiga stråk i Västra Götalandsregionen. Detta stråk omfattar även väg
180 och 1890 som går mellan Borås – Alingsås – Trollhättan. Vägen utgör
huvudinfart till Borås från norr och fyller en viktig funktion som pendlingsväg till Borås. Väg 42 är på sträckan norr om Borås hårt trafikerad med
både persontrafik och tung trafik.
Vägen passerar genom flera mindre samhällen norr om Borås vilka idag i
det närmaste är sammanvuxna. Bebyggelse och målpunkter ligger på båda
sidor av vägen och det finns ett stort antal korsningar med vägar och fastighetsutfarter. Vägen är delvis anpassad utifrån närliggande bebyggelse med
exempelvis separat gång- och cykelväg och belysning. Borås Stad planerar
för en ytterligare expansion av bebyggelsen i området mellan Borås och
Fristad.

1.1

Brister och problem

Följande problem och brister har identifierats i nuvarande vägmiljö:
(Punkterna redovisas i bilagorna 1-7).
• På sträckan blandas genomfartstrafiken med den lokala trafiken, vilket innebär försämringar av både trafiksäkerhet och framkomlighet.
• Det stora antalet korsningspunkter med bl. a. ett stort antal enskilda
fastighetsutfarter medför olycksrisker.
• Det saknas säkra korsningspunkter för oskyddade trafikanter på
flera ställen längs sträckan.
• Pågående förändringar av fritidshusbebyggelsen i Kvarbo till ett ökat
permanentboende ställer krav på hanteringen av gång- och cykeltrafik mellan Fristad och Kvarbo.
• Vägvisningen som sammankopplar befintliga gång- och cykelvägar
och parallellvägar är bristfällig.
• På delar av sträckan har vägen en tydlig landsvägskaraktär och närheten till bebyggelsen uppfattas inte.
• Trafikmiljön i Fristad är inte anpassad utifrån tätortens villkor.
Vägen och järnvägen ligger på vissa sträckor i direkt anslutning till
varandra vilket gör att vägrummet upplevs som brett, vilket i sin tur
leder till högre hastigheter.
• Trafikmiljön i anslutning till skolorna i den södra delen av Fristad
upplevs som rörig och otydlig.
• Det kan vara svårt för trafikanten att uppfatta var Fristad samhälle
börjar, både i söder och i nordväst, vilket leder till höga hastigheter
långt in i samhället.
7
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1.2

Syfte

1.3

Aktualitet

Förstudien ska klargöra förutsättningarna och problembilden samt föreslå
huvuddrag och principer för en förbättring av väg 42 mellan Sjöbo, i norra
delen av Borås, och Kvarbo sommarstad, nordväst om Fristad, avseende
trafiksäkerhet, tillgänglighet och framkomlighet för i första hand oskyddade trafikanter. Vidare ska korsningen med väg 1800 (Paradisvägen)
hanteras.

Väg 42, mellan Borås och Fristad, finns inte upptagen i Trafikverkets regionala plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland under 2010-2021.
Däremot har pengar avsatts till stråket Borås-Alingsås-Trollhättan, dvs. vägarna 180, 1890 och 42, som pekats ut som prioriterat mot bakgrund av att
det fyller en viktig funktion för bl. a. kommun- och regionöverskridande
arbetspendling. Pengarna ska finansiera åtgärder för att förbättra säkerheten ex. vad gäller sidoområden, korsningar och mitträcken.
Stråket Borås- Trollhättan har tidigare utretts i en vägutredning från 1998.
Utifrån vägutredningen har f.d. Vägverket tagit ett inriktningsbeslut som
innebär att väg 42 ska ledas om väster om Borås från Viaredsmotet via
Sandhult och Alingsås mot Trollhättan och Vänersborg. En ny vägsträckning föreslås mellan Viared och Sandhult varefter vägen fortsätter längs
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Figur 2. Karta som visar tidigare utredningar av framtida sträckning av väg 42.
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nuvarande väg 180 mot Alingsås. Två alternativa vägkorridorer redovisas i
Borås Stads översiktsplan från 2006. Se figur 2.
Den aktuella sträckan på väg 42, norr om Borås, är dock högt prioriterad på
kommunal nivå då området kring vägen utgör ett attraktivt utvecklingsområde för ny bostadsbebyggelse. Detta gör att Borås Stad vill driva på arbetet
med att förbättra den aktuella sträckan genom att till stora delar finansiera
åtgärderna. Vägen ska därefter överlämnas till Trafikverket som är väghållare och ansvarar för drift och underhåll.
En arbetsplan har upprättats för ombyggnad av väg 42 förbi Sjöbo, direkt
söder om den nu aktuella sträckan.
Trafikverket och Borås Stad har tecknat ett avtal 2010-08-16 om en ombyggnad av korsningen i Sparsör mellan väg 1800 och väg 42 mot bakgrund
av att korsningen har en låg standard med hänsyn till den trafik som går på
vägen.

1.4

Geografisk avgränsning

Förstudien har avgränsats till att omfatta väg 42 norr om Borås, från planerad cirkulationsplats för anslutning av förbifart Sjöbo till befintlig väg 42
och fram till Kvarbo sommarstad nordväst om Fristad. Sträckan är totalt
ca 11,5 km. Förstudien omfattar även en kort sträcka av väg 1800 (Paradisvägen). Se figur 1, sidan 8.
Väg 42 är en viktig länk i det regionala trafiksystemet och ansluter till
Trollhättan, väg 44, E45 i norr och till väg 40, väg 27 i söder. Åtgärder som
påverkar framkomligheten på väg 42 påverkar därför en stor del av regionen. Förstudiens influensområde omfattar ett område från Borås i söder
till Trollhättan i norr och Alingsås i väster och nuvarande väg 42 i öster, se
figur 2 sidan 9.

1.5

Övergripande mål

1.5.1 Nationella mål
De övergripande transportpolitiska målen är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för
medborgarna och näringslivet i hela landet. Målen, med preciseringar, är
följande:
Funktionsmål: Tillgänglighet. Transportsystemets utformning, funktion
och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraften
i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, det vill säga likvärdigt
svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov.
• Medborgarnas resor förbättras genom ökad tillförlitlighet, trygghet
och bekvämlighet.
• Kvaliteten för näringslivets transporter förbättras och stärker den
internationella konkurrenskraften.
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• Tillgängligheten förbättras inom och mellan regioner samt mellan
Sverige och andra länder.
• Arbetsformerna, genomförandet och resultaten av transportpolitiken
medverkar till ett jämställt samhälle.
• Transportsystemet utformas så att det är användbart för personer
med funktionsnedsättning.
• Barns möjligheter att själva på ett säkert sätt använda transportsystemet, och vistas i trafikmiljöer, ökar.
• Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel förbättras.
Hänsynsmål: Säkerhet, miljö och hälsa. Transportsystemets utformning,
funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas
allvarligt. Det ska också bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och att
ökad hälsa uppnås.
• Antalet omkomna inom vägtransportområdet halveras och antalet
allvarligt skadade minskas med en fjärdedel mellan 2007 och 2020.
• Antalet omkomna inom yrkessjöfarten och fritidsbåtstrafiken minskar fortlöpande och antalet allvarligt skadade halveras mellan 2007
och 2020.
• Antalet omkomna och allvarligt skadade inom järnvägstransport
området och luftfartsområdet minskar fortlöpande.
• Transportsektorn bidrar till att miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan nås genom en stegvis ökad energieffektivitet i transportsystemet och ett brutet beroende av fossila bränslen. År 2030 bör
Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen.
• Transportsektorn bidrar till att övriga miljökvalitetsmål nås och till
minskad ohälsa. Prioritet ges till de miljöpolitiska delmål där transportsystemets utveckling är av stor betydelse för möjligheterna att
nå uppsatta mål.
1.5.2 Regionala mål
I förslag till regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland
under 2010-2021 är de övergripande målen att öka tillväxten, förbättra
miljön, minska klimatpåverkan och göra transportsystemet mer jämlikt för
olika kategorier av samhällsgrupper. Ett antal vägledande utmaningar i de
regionala målen är:
• Öka möjligheterna till arbetspendling över region- och kommungränser, dvs. regionförstoring.
• Kraftigt förbättra kollektivtrafikens förutsättningar.
• Höja säkerheten på det olycksdrabbade regionala vägnätet.
• Stärka kopplingarna mellan regional och nationell infrastruktur och
tvärlänkarna mellan de större nationella lederna.
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1.5.3 Kommunala mål
I Öp 06, Översiktsplan för Borås Stad redovisas ett antal samhällsbyggnadsmål och spelregler för en hållbar utveckling. Av dessa bedöms nedanstående spelregler vara relevanta för projektet.
Bebyggelsestruktur
• Bebyggelsen ska lokaliseras i lägen som förstärker underlaget för
kollektivtrafik så att behovet av transporter som belastar miljön
minimeras.
• Ny bebyggelse ska lokaliseras i lägen med god trafiksäkerhet.
Vägar, järnvägar och annan infrastruktur
• Möjligheten att bygga ut planerade större vägar, järnvägar eller annan infrastruktur går före annan markanvändning.
• Prioritera de gående och cyklandes säkerhet.
• Prioritera bussarnas framkomlighet.
• Minska vägnätets barriäreffekter.
Borås Stad har tagit fram lokala miljömål för Borås Stad för 2010 och 2015.
Av de 16 nationella miljökvalitetsmålen är 14 aktuella för Borås Stad. Dessa
har delats in i 6 avsnitt:
• Kunskap
• Energi och trafik
• Natur
• Vatten
• En säker livsmiljö
• God bebyggd miljö
Av dessa är det framförallt målet God bebyggd miljö som berör projektet
där tre av delmålen till 2010 är:
• Andelen resande med kollektivtrafik i förhållande till resande med
bil har ökat.
• Förtäta bebyggelsen i området mellan Sjöbo och Fristad.
• Kommunalt mål för Fristad är att minska barriäreffekten av väg 42.
Detta genom att göra vägen säkrare och öka bebyggelsen öster om
vägen för att få en jämnare samhällsstruktur i Fristad.
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1.6

Vägplanerings- och vägprojekteringsprocessen

Miljöbalken (1998:808) ska tillämpas på all verksamhet och alla åtgärder
som rör projektering, byggande och drift av vägar. Väglagen (1971:948)
kopplas i 3a § till miljöbalken.
För vägbyggnadsåtgärder på det allmänna vägnätet tillämpas en delvis lagstadgad process (Väglagen 14-20§§) där arbetet successivt fördjupas från
översiktliga studier till projektering. Processen omfattar fyra skeden, se
figur 3.

Förstudien som är det första steget i planeringsprocessen är i första hand
ett inventeringsskede i vilket förutsättningarna för den fortsatta planeringen ska klargöras. Här avgränsas det område som ska analyseras. Problem,
intressen, mål, åtgärdsförslag samt förutsedd miljöpåverkan beskrivs översiktligt. Förstudien tas fram i samråd med länsstyrelsen, allmänheten och
berörda myndigheter. Utgående från förstudien fattar länsstyrelsen beslut
om projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte enligt
miljöbalken 6 kap 5§.
Vid behov av mer noggranna studier av alternativa vägsträckningar utifrån
trafiktekniska, ekonomiska och miljömässiga aspekter upprättas en vägutredning, som utgör underlag för val av lösning. En vägutredning skall enligt
Väglagen göras när det i förstudien klarlagts att alternativa vägsträckningar
behöver studeras. I vägutredningen upprättas en miljökonsekvensbeskrivning, som en viktig del av beslutsunderlaget.
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Figur 3. Planerings- och projekteringsprocessen enligt Väglagen respektive
plan- och bygglagen
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En arbetsplan tas fram för projekteringen av den valda lösningen inom vald
korridor. Arbetsplanen beskriver vilket markområde som behövs för åtgärderna. Arbetsplanen är en formell handling som fastställs och som kan
överklagas. I detta skede vägs enskilda och allmänna intressen mot vägens
funktion och standard. Till arbetsplanen utarbetas en miljökonsekvensbeskrivning för de åtgärder som redovisas i arbetsplanen. I samband med
miljökonsekvensbeskrivningen tas de fördjupade underlag fram som krävs
för att bedöma miljöeffekterna av de planerade åtgärderna.
Bygghandlingen kompletterar arbetsplanen till färdig handling för byggnation av vägen.
Vägplaneringen samordnas och integreras med den kommunala planeringen i fråga om översiktsplaner och detaljplaner.

1.7

Plan- och bygglagen

Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. ÖP 06, Översiktsplan för
Borås Stad, uttrycker värden och förhållningssätt till allmänna intressen
samt vilja och riktlinjer för aktiv utveckling eller bevarande.
Arbetsplanen och projekteringen av de föreslagna åtgärder ligger till grund
för framtagandet av detaljplaner för ny bostadsbebyggelse i detta fall i
bland annat Tosseryd och vid Paradis. Under detaljplaneprocessen hålls
samråd med länsstyrelsen och lantmäterimyndigheten samt de som i övrigt
berörs av förslaget. Planen ska ställas ut och under den tiden finns det
möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Efter att detaljplanen ställts
ut kommer den att antas.
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2

Befintliga förhållanden

2.1

Markanvändning

Borås ligger i Västergötland och tillhör Västra Götalands län. Kommunen
har över 100 000 invånare och innefattar, förutom centralorten Borås, 20
tätorter. En av de största tätorterna är Fristad.

Längs väg 42, mellan Borås och Fristad, har bebyggelsen de senaste åren
ökat och orterna växer närmare varandra. I förstudieområdet bor det strax
över 6000 personer, varav närmare 5000 bor i Fristad-Sparsör. I området
är efterfrågan på lediga tomter stor och barnfamiljer ställer också krav på
platser i förskolor och skolor. Enligt Borås Stads prognos för den närmaste
5 års perioden förväntas befolkningen i Fristads kommundel öka med drygt
600 personer. Ökningen av antalet barn och ungdomar ligger i topp jämfört
med övriga delar av kommunen. Bostadsbebyggelsen intill väg 42 utgörs
mestadels av fristående villor.
Längs vägen finns tre samhällen, Tosseryd, Frufällan och Sparsör. Viktiga
målpunkter utmed sträckan utgörs av förskolor, skolor, idrottsanläggning,
badplatser, affärer och mindre industrier. I Borås söder om förstudieområdet finns ett stort utbud av offentlig och privat service. Här finns också
de flesta arbetsplatserna men även Borgstena norr om Fristad är en viktig
målpunkt för arbetspendling. Dessutom finns det ett antal mindre arbetsplatser utmed hela sträckan. Se figur 4.
2.1.1
Ledningar
Utmed vägen förekommer såväl el- som vatten- och avloppsledningar. En
ny vattenledning planeras genom Frufällan fram till Paradisvägen i Sparsör
samt mellan Fristad och Kvarbo sommarstad, se figur 9 sidan 20. I Fristad
finns även fjärrvärmeledningar nedgrävda utmed vägen.
2.1.2 Kommunala planer
I gällande översiktsplan för Borås Stad (ÖP06) redovisas ett förslag där väg
42 läggs i en ny sträckning mot Trollhättan, se även 1.3 Aktualitet, sidan 9. I
översiktsplanen redovisas även fördjupningar över Sjöbo och Fristad. Ett
mindre område med ny bostadsbebyggelse föreslås i Skogsryd väster om
vägen och järnvägen och i Fristad redovisas fler möjliga, nya bostadsområden. I den södra delen av Fristad utpekas också ett område mellan väg 42
och järnvägen som utvecklingsområde för verksamheter som kan samlokaliseras med bostäder. Vidare markerar kommunen behovet av att öka trafiksäkerheten och minska bullerstörningarna längs genomfarten i Fristad.
Översiktsplanen omfattar inte området kring Tosseryd, Frufällan eller
Sparsör varför kommunen har påbörjat arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan över området. I planarbetet förutsätts en kraftig expansion av bostadsbebyggelsen i Tosseryd och de östra delarna av Sparsör.
Borås Stad arbetar för närvarande med detaljplaner för ny bostadsbebyggelse inom området i närheten av väg 42.
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• Tosseryd - syftet är att möjliggöra en exploatering av ny villabebyggelse mellan Däckvägen och Tosserydsvägen. I planen ingår även en
ny anslutning av Tosserydsvägen till väg 42 via en ny cirkulationsplats vid förbifart Sjöbo.
• Sölebo - Planens främsta syfte är att skapa förutsättningar för förtätning av Sparsör med cirka 50 bostadsenheter, trafiken kommer att
anslutas till väg 42, vid nuvarande korsningen där Paradisvägen
ansluter idag.
• Paradis – Planförslaget rymmer 60 bostadsenheter och en förskola.
Trafiken föreslås ansluta mot väg 42 och planen omfattar en ombyggnad med en ny anslutning norr om bebyggelsen.
• Hovalida norra – Syftet med planen är att ansluta området till kommunalt VA och möjlighet ges då samtidigt till ett 20-tal nya tomter
för friliggande bostadshus.
• Prästgården, Fristad – Detaljplanen gör det möjligt att öka bebyggelsen för hyresrätter, dryga 100 lägenheter.
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Figur 5. Kartan visar pågående detaljplaner inom förstudieområdet.
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2.2

Trafik och trafikanter

2.2.1 Funktion och utformning
Väg 42 mellan Borås och Fristad är 9-13 meter bred. Från Fristad och västerut är vägen smalare med en bredd på 6,5-9 meter. Vägen har ett körfält
i vardera riktningen och breda vägrenar mellan Sjöbo och Fristad. På hela
sträckan ansluter flera allmänna vägar samt ett stort antal mindre vägar
och fastighetsanslutningar. De mer trafikerade korsningarna är utformade
med vänstersvängfält. Hela sträckan mellan Sjöbo och Fristad är belyst.
Väg 42 passerar planskilt under järnvägen efter Sjöbo och i Fristad. Övriga
anslutande vägar korsar järnvägen i plan.
Hastighetsbegränsningarna längs den aktuella sträckan redovisas i figur 6.
Längs stora delar av sträckan finns en separat gång- och cykelväg i direkt
anslutning till väg 42. På de delar där gång- och cykelväg saknas finns ett
parallellt vägnät med lite trafik som kan användas av gående och cyklister.
Gång- och cykelvägnätet redovisas i figur 10, sidan 22.
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Figur 6. Skyltad hastighet på väg 42 längs aktuell sträcka.
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2.2.2 Fordonstrafik
Väg 42 utgör huvudinfart till Borås från norr och den är starkt trafikerad
med en årsdygnstrafik som varierar från drygt 3000 fordon nordväst om
Fristad till 8700 och 9700 fordon mellan Fristad och Borås, av dessa utgörs
cirka 8-11 % av lastbilar (mätår 2006), se figur 6. Att trafikmängden är
högre närmare Fristad beror sannolikt på att väg 1800 (Paradisvägen) mot
Brämhult används som en smitväg av trafiken som ska österut för att slippa
köra genom Borås centrum.
Mätningarna visar att trafikintensiteten är högst mellan fyra och sex på
eftermiddagen. Trafiken under den mest belastade timmen utgör cirka 11
% av årsdygnstrafiken. Riktningsfördelningen på vägen varierar. Vid en
mätning utförd i september 2006 gick drygt 65 % av den totala trafiken i
riktning mot Borås under morgonens maxtimme. På eftermiddagen råder
omvänd situation, med cirka 60 % av trafiken i riktning mot Fristad.
2.2.3 Kollektivtrafik och skolskjuts
Vägen trafikeras av tre landsbygdslinjer, 150, 240 och 582. Linje 150 har en
hög turtäthet med två avgångar per timma, linje 240 går några gånger per
dag och linje 582 går en gång i timmen på morgon och eftermiddag. Statistik från 2007/2008 visar att det genomförs drygt 1750 enkelresor varje vardag med busslinjerna som trafikerar sträckan, varav cirka 80 % av resorna
sker med linje 150. Cirka 1/3 av resorna med linje 150 utgörs av skolresor.

Figur 7. Älvsborgsbanan trafikerar sträckan Borås-Herrljunga-Vänersborg och
stannar i Fristad
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Figur 8. Karta som visar läget för busshållplatserna längs sträckan.
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På den aktuella sträckan finns det 17 busshållplatser, busshållplatsernas
placering redovisas i figur 8. Busshållplatserna är i huvudsak bussfickor
med endast hållplatsstolpe, men det finns också hållplatser där bussen
stannar på vägrenen. Vidare saknas gångväg mellan många av hållplatserna
och anslutande vägar samt säkra passagemöjligheter över vägen. Se även
2.2.4 Gång- och cykelnät.
Älvsborgsbanan från Borås till Herrljunga och Vänersborg går delvis parallellt med vägen med stopp i Fristad. Det går idag 11 dubbelturer per vardag mellan Borås och Fristad vilket innebär att tåget går ungefär en gång
varannan timma. Västtrafik har under 2009 utrett möjligheterna att öka
trafiken på sträckan till 13 dubbelturer per dag.
Standarden på Älvsborgsbanan har brister med bl.a. plankorsningar i Frufällan och Fristad. Högsta tillåtna hastigheten mellan Borås-Fristad är på
delar av sträckan begränsad till 50-60 km/h.
Längs sträckan finns fyra skolor, Kilskolan (åk 3-6) och Slättängskolan (åk
F-2) i Sparsör och Fristadskolan (åk 7-9) och Gula skolan (åk F-6) i Fristad. Barnen i området är berättigade till skolskjuts beroende på ålder och
avstånd mellan hemmet och skolan, enligt figur 9 med generella avståndsgränser för skolskjuts. Övriga elever går, cyklar, åker moped eller blir skjutsade till skolan. Asklandaskolan (åk F-6) i Fristad ligger drygt en kilometer
väster om väg 42. Elever från skolan går en gång i veckan tillsammans med
lärare till Fristadskolan för att ha hemkunskap, de korsar då både väg 42
och järnvägen. Barn rör sig även efter skoltid och på helger i hela området
kring vägen då de besöker vänner och ägnar sig åt olika fritidsaktiviteter.

Årskurs

Avstånd i km

F-3

2 km

4-9

3 km

Figur 9. Generella avståndsgränser för skolskjuts

2.2.4 Gång- och cykelnät
Gång- och cykelvägar och passager redovisas i figur 10, sidan 22.
På sträckan Sjöbo-Frufällan saknas en separat gång- och cykelväg och
gående och cyklister hänvisas till parallella bostadsgator och vägar, men
många använder även väg 42. Från Frufällan till Fristad finns en enkelsidig
separat gång- och cykelväg längs med väg 42. Gång- och cykelvägen följer
vägens västra sida från Frufällan till Sparsör där väg 42 passeras i en tunnel vid Sparsörsskolorna. Härefter fortsätter gång- och cykelvägen längs
vägens östra sida fram till Fristad. I Fristad saknas en separat cykelväg från
korsningen mellan väg 183 och väg 42 och västerut i riktning mot Vårgårda.
Det finns dock smala gångbanor på ömse sidor av vägen på sträckan genom
tätorten.
Vid Tosserydsvägens anslutning finns en s.k. gångpassage med mittrefug.
I Frufällan finns ett obevakat övergångsställe vid busshållplatserna och
Skogsrydsvägens anslutning till väg 42. I Sparsör finns två portar under väg
42. Den första ligger i anslutning till skolorna och är endast för gång- och
cykeltrafik. Den andra porten är utformad för blandtrafik och här passerar
Rosenvägen under väg 42. Vid korsningen mellan Sparsörsvägen och Hovalidsvägen finns även en gångpassage med mittrefug. På sträckan genom
Fristad finns det sex övergångställen, två stycken i anslutning till skolorna
vilka är utrustade med blinkande skyltar som varnar för när gående när21
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Figur 10. Karta över gång- och cykelvägar samt passager för gående och
cyklister över väg 42. På kartan redovisas även planerad ny vattenledning vid
Frufällan samt från Kvarbo sommarstad till Fristad.
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Figur 11. Polisrapporterade olyckor under perioden 1999-2009 fördelade på
respektive olyckstyp. Diagrammet till höger visar antal skadade fördelat på
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mar sig övergångstället. I anslutning till skolorna finns även en obevakad
gångpassage över järnvägen. Vid folkhögskolan väster om järnvägen finns
ett signalreglerat övergångsställe på väg 42.
På flera platser finns tydligt upptrampade stigar i vägkanten som visar var
gående och cyklister passerar över vägen, bland annat vid Frufällan i höjd
med Rodervägen och Himlabacken och vid anslutningsvägen till Paradisområdet, se bilaga 2.
2.2.5 Barriäreffekter
Då målpunkterna och bebyggelsen i området ligger på ömse sidor av vägen
finns ett stort behov av att passera vägen. Bland annat finns ett stort antal
barn som måste passera vägen på sin väg till och från skola och fritidsaktiviteter. Barriäreffekten är påtaglig med stor andel genomfartstrafik och
höga hastigheter. Boende längs sträckan har vid flera tillfällen påtalat den
kraftiga barriär som vägen utgör.
2.2.6 Trafiksäkerhet
Längs sträckan har det inträffat 73 olyckor med 119 personer inblandade
under de senaste tio åren (information hämtad från STRADA 2010). En
övervägande del av olyckorna har inneburit lindriga personskador (89 %)
men det har även skett 9 olyckor (8 %) som medfört svåra skador och 3
olyckor (3 %) som har haft dödlig utgång. Se figur 11 och 12.
Den vanligaste olyckstypen har varit singelolyckor vilka står för 36 % av det
totala antalet olyckor och de är spridda längs hela sträckan. Det finns dock
några platser där flera singelolyckor har inträffat, precis norr om anslutningen till Däckvägen från väg 42 och vid infarten mot Frufällan norrifrån. Upphinnande fordon är också en vanlig orsak till olyckor på sträckan.
Dessa har oftast inträffat i samband med avsvängande fordon. Ett antal
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Figur 12. Karta som visar var olyckorna inträffat på sträckan under perioden
2000-2009.
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olyckor med upphinnande fordon har även inträffat i Frufällan när fordon
stannat för gående vid övergångstället. Olyckor med avsvängande och
korsande trafik utgör 10 respektive 8 %. Sammanlagt har 17 % av olyckorna
inträffat i direkt anslutning till korsningar på sträckan. Därtill kan flera av
olyckorna med upphinnande fordon också relateras till korsningarna.
Oskyddade trafikanter dvs. fotgängare, cyklister och mopedister har varit
inblandade i 15 % av olyckorna och vid två tillfällen har olyckorna haft en
dödlig utgång. Den ena dödsolyckan skedde vid ett försök att korsa vägen
och den andra vid kollision med en moped på angränsade cykelbana.
Antalet olyckor med cykel/moped är få, endast tre olyckor på 10 år, trots
att många klagar över hur mopedförarna kör och att de inte visar någon
hänsyn till gällande trafikreglerna.
Under det senaste året har det inträffat ytterligare 4 olyckor med svårt
skadade.
I statistiken ingår endast de viltolyckor som medfört personskador och det
saknas statistik för övriga viltolyckor längs den aktuella sträckan. Enligt
muntliga uppgifter från Fristad Jaktvårdskrets förekommer dock mycket
vilt i området, särskilt i Frufällebacken och Sparsör.
2.2.7 Framtida trafik
Den totala trafiken på väg 42 i den norra delen av Sjöbo ökade med ungefär
1,7 % per år under perioden 2002 till 2006 – från 10 660 till 11 390 fordon/
dygn. På övriga delar av väg 42 mot Fristad ökade trafiken med cirka 0,5 %
per år.
Enligt f.d. Vägverkets prognoser för trafikutveckling i Borås, som ligger till
grund för åtgärdsplaneringen, se figur 13, beräknas trafikflödena mellan år
2006 och 2020 öka med 0,75 % per år. Vid känslighetsanalys beräknas hög
tillväxt bli ungefär 1,4 % per år.
Som tidigare nämnts har Borås Stad planer på ytterligare exploatering
(främst bostäder) i området, vilket kommer att påverka trafiktillväxten
utöver den förväntade årliga trafikökningen.
Om trafikökningen fortsätter som mellan 2002 och 2006 kommer trafiken
på väg 42 söder om väg 1800 (Paradisvägen) att öka till 9300 fordon/dygn
2020. Med Trafikverkets prognos blir trafiken 9900 fordon/dygn 2020 eller 10 700 fordon/dygn med hög uppräkning. Motsvarande siffror norr om
väg 1800 blir 10 400 fordon/dygn och med Trafikverkets prognos 11 000
fordon/dygn respektive 12 000 fordon/dygn.
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2.3

Miljö

2.3.1 Riksintressen
Väg 42 och järnvägen Älvsborgsbanan är riksintresse för kommunikationer
vilket innebär att de ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra
tillkomsten eller utnyttjandet av dessa. Riksintresset innebär att vägens
och järnvägens funktion ska skyddas avseende god tillgänglighet, god
transportkvalitet och god nåbarhet till andra regioner.
Kröklings hage och Mölarp söder om Fristad är Natura 2000-områden och
avsatta som naturreservat, se figur 16 sidan 30.
Fristad-Gingri är riksintresse för kulturmiljön vilket innebär att området
ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada kulturmiljön, se figur 15,
sidan 28.
2.3.2 Landskapsbild och kulturmiljö
Landskapet kring vägen utgörs av skogs- och mellanbygd som naturgeografiskt ingår i sydvästra Sveriges kuperade barr- och lövskogslandskap. Vägen
följer Öresjös östra kant och viker efter Fristad av mot nordväst. Avståndet
till sjön varierar från knappt 200 meter upp till närmare 800 meter. Terrängen är starkt kuperad med skogsklädda västvända sluttningar ner mot
Öresjö. Kring Fristad blir landskapet flackare med mindre höjdskillnader
och här sker också en övergång till ett mer öppet, småskaligt odlingslandskap. Nordväst om Fristad kännetecknas landskapet av höga barr- och
lövskogsklädda kullar samt i de lägre liggande partierna ner mot Ärtingen
av öppna åkrar och betesmarker.
Större delen av sträckan är idag bebyggd. Närheten till bebyggelsen är dock
svår att uppfatta från vägen då bebyggelse och väg på långa avsnitt är åtskilda av tät vegetation. Endast på korta avsnitt saknas vegetationen eller är
den så gles att samhällena kan upplevas från vägen. Fristad är ett undantag.
Här är bebyggelsen och tätorten väl synlig från vägen, men vägen har ändå
en påtaglig karaktär av genomfart.
Vägen går genom en rik kulturbygd längs ett transportstråk med Viskan
och Öresjö som använts för transporter sedan förhistorisk tid. Viskan

Figur 14. Stenvalvsbro
från 1829 över Viskan,
mellan Sparsör och Fristad. Bron används idag
för gång- och cykeltrafik.
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skapade också förutsättningar för industrins framväxt, med bl. a. tegelbruk
och kvarnar. I området kring Viskan och Öresjö finns många spår som
vittnar om åns betydelse för människan under lång tid. Längs den aktuella
vägsträckan finns 37 registrerade fornminnen inom ett avstånd på cirka 150
meter från vägen. Huvudelen av dessa återfinns i ett område från Viskan
och norrut. Området kring Fristad kyrka, Gingri och Mölarp strax öster om
väg 42 är av riksintresse för kulturmiljövården. I området finns det tydliga
spår av tidiga bosättningar och en lång agrarhistorisk kontinuitet med
exempelvis gravfält, stenrösen, terrasserade åkrar, kyrkoruiner och välbevarade byggnader. Se figur 15 sidan 28 med vidstående tabell.
Vägen som har anor från 1500-talet har byggts om i olika omgångar men
gamla sträckningar finns delvis kvar som lokalvägnät. Den södra delen,
som är den del som anlagts senast, byggdes om efter 1900-talets mitt när
trafiken ökade och vägens standard blev för låg. Vid passagen över Viskan
fanns ett vadställe strax norr om utloppet till Öresjö. Vadstället övergavs på
1680-talet när en bro byggdes vilken 1829 ersattes av den stenvalvsbro som
ligger intill den nuvarande bron. Stenvalvsbron används idag för gång- och
cykeltrafik, se figur 14.
Samhällena längs sträckan etablerades kring stationslägen och enklare
hållplatser när järnvägen byggdes ut på 1860-talet. Det har tidigare funnits
hållplatser i såväl Skogsryd som Frufällan och Sparsör. Än idag är den äldre
bebyggelsen samlad kring järnvägen. Stora delar av dagens bebyggelse har
tillkommit efter järnvägens tillkomst, under den första halvan av 1900-talet.
Järnvägen lockade ut Borås borgerskap till de vackra miljöerna kring
Öresjö vilket ledde till att sommarvillor började byggas i området. Under
början av 1900-talet uppfördes många sommarvillor längs Öresjö. Sommarhusen var inspirerade av engelsk och amerikansk villaarkitektur. Längs
Skogsrydsvägen finns många välbevarade villor som har ett kulturhistoriskt bevarandevärde. I den natursköna miljön utvecklades även koloniområden och sommarhem för att ge möjlighet för människor att komma ut
ur staden. Området kring Skogsrydsvägen fram till Frufällan ingår i Borås
kommunala kulturmiljöprogram.
Bebyggelsen i Fristad flyttade till sitt nuvarande läge i samband med
järnvägens utbyggnad, tidigare låg bebyggelsen i byn en bit sydost om den
nuvarande orten, vid Fristad kyrka. Vid järnvägen byggdes ett samhälle
upp runt stationen med tidsenliga byggnader. Ett antal av dessa byggnader
finns fortfarande kvar, bland annat stationshuset och flera skolor som är av
intresse att bevara. Idag ligger Fristad samhälle samlat kring väg 42 som
går rakt igenom orten. Vid cirkulationsplatsen som binder samman väg 42
och väg 183 mot Borgstena finns ett litet centrum med affärer, caféer och
restauranger.
På 1700- och 1800-talet, kring nuvarande musikskolan och Kyrkans hus,
uppstod ett litet centrum eller marknadsplats vid landsvägen, väster om
dåvarande Fristad by. Två allfartsvägar; Borås- Skara, Bredared - Ås möttes
nämligen strax söder om marknadsplatsen, vid den nuvarande bensinstationen. Denna plats kallades Ljungheden eller Fristads Hed/Skalle hed.
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Figur 15. Karta över kända
kulturmiljöintressen och
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Fornminne
punkt
linje
yta
Kommunalt kulturmiljöprogram
Riksintresse kulturmiljö
0

1

2 km

Socken

Nummer Beskrivning

Fristad

10

1 Grav, stensättning; 2 Grav, röse

Fristad

11

Byggnad annan, övrig kulturhistorisk lämning

Fristad

163

Fristad

9

Fristad

130

Fyndplats

Fristad

131

Fyndplats

Fristad

132

Lägenhetsbebyggelse, övrig kulturhistorisk lämning

Fristad

15

1 Grav, stenkrets; 2 Grav, stenkrets; 3 Grav, stenkrets

Fristad

4

1 Gravfält; 2 Färdväg, hålväg; 3 Färdväg, hålväg; 4 Färdväg,
hålväg

Fristad

143

Fyndplats

Fristad

16

1 Gravfält; 2 Gravfält

Fristad

128

Fyndsamling resp. byggnad annan, övrig kulturhistorisk lämning

Fristad

127

Minnessten

Fristad

61

Minnessten

Fristad

60

Milstolpe

Fristad

68

Hembygdsgård, övrig kulturhistorisk lämning

Fristad

59

Vägmärke

Fristad

121

Fyndplats

Fristad

52

1 Gravfält; 2 Boplats

Fristad

51

1 Grav, uppgift om; 2 Fyndplats

Fristad

53

1 Grav, stenkrets; 2 Grav

Fristad

109

Fyndplats

Fristad

110

Fyndplats

Fristad

122

Stenkammargrav, uppgift om

Fristad

44

Bro

Fristad

45

Grav

Fristad

46

Resta stenar, uppgift om

Fristad

47

1 Grav, domarring; 2 Fyndplats

Fristad

48

1 Naturföremål/-bildning med tradition; 2 Stridsvärn

Fristad

49

Grav, stensättning

Gingri

20

Fornlämningsliknande lämning

Fristad

50

1 Grav; 2 Fyndplats

Fristad

150

Fyndplats

Fristad

117

Fyndplats

Fristad

107

Grav

Fristad

71

Fornlämningsliknande lämning

Fristad

106

Naturföremål/-bildning med tradition

Område med fossil åkermark
Grav

I tabellen redovisas fornminnen inom cirka 150 meter från vägen.
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Namnet Skalle lever kvar genom badplatsen vid Öresjö och bebyggelsen
väster om vägen.
Kring Arta by nordväst om Fristad utbreder sig ett välbevarat skifteslandskap med stenmursavgränsade åkrar och betade glesa björkhagar. Området
har sannolikt varit bebott sedan stenåldern. I områdets södra del, norr om
väg 42, finns en av länets få kvarvarande ljunghedar.
2.3.3 Naturmiljö
Naturvärdena i utredningsområdet är främst kopplade till Viskan och
odlingslandskapet med betesmarker och lövskogar som sträcker sig mot
Fristad kyrkby och Gingri. I anslutning till Viskans dalgång och dess utlopp
i Öresjö finns två naturreservat, Kröklings hage och Mölarps naturreservat.
De två naturreservaten är sammanlänkande och utgör även ett frekvent
besökt rekreationsområde. Det som ger området dess speciella karaktär
är de tydliga lämningarna från istiden. Det finns även rik växlighet med
varierande karaktär. Slåtterängen på Mölarps ö har en rik flora med många
speciella arter. Kröklings hage inrymmer på ett litet område ädellövskog,
lövängar och granskog i en starkt kuperat terräng.

En nyckelbiotop är ett
skogsområde som från
en samlad bedömning av
biotopens struktur, artinnehåll, historik och fysiska
miljö idag har mycket stor
betydelse för skogens flora
och fauna. Där finns eller
kan förväntas finnas rödlistade arter.

I Viskan finns flera forsar och fall där bl.a. forsärla och strömstare förekommer. Vattendraget i sig självt ger upphov till intressanta limniska miljöer
och i dess omgivning växer lundskogar och klibbalskog. Ån hyser flera
skyddsvärda arter, däribland öring och flodkräfta.
Vid Viskans utlopp i Öresjö omges ån av en sumpskog med al och grönpil,
mot norr övergående i en björksumpskog. Busksnår och högörtsvegetation
bidrar till att skapa miljöer värdefulla för såväl häckande som rastande
fåglar.
Vid mynningen ligger ett fågeltorn inbäddat bland träden. Utanför utbreder
sig mindre vassområden. Sparsör är en av Borås Stads främsta fågellokaler.
I närheten av vägen, vid koloniområdet några km norr om Tosseryd och
söder om Frufällan, finns lövskogar som bedömts som värdefulla (klass
3 på en 3-gradig skala) vid Länsstyrelsena lövskogsinventering. Utmed
Skogsrydsvägen finns också flera mindre lövskogsområden som bedömts
som värdefulla vid Skogsstyrelsens inventeringar. Värdefulla lövskogsobjekt återfinns också i odlingslandskapet kring Arta och Kvarbo.
Bäcken som rinner från Tosseryd mot Öresjö och skogen kring denna har
klassats som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen. Detsamma gäller lövskogsområdet kring bäcken norr om Paradisvägen liksom lövskogen kring bäcken
som rinner under vägen söder om Fristad.
2.3.4 Rekreation och friluftsliv
Kring samhällena på sträckan finns det gott om skogsområden med stigar
som ger goda möjlighet till närrekreation. I naturreservaten går stigarna
förbi skön natur och Mölarps kvarn är ett populärt utflyktsmål. Det ålderdomliga odlingslandskapet kring Arta i norr erbjuder också goda möjligheter till rekreation. Det finns elljusspår i Sparsör och en fotbollsplan öster
om vägen.
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Öresjös storlek och närheten till Borås Stad leder till ett omfattande båtoch badliv och längs Öresjös östra strand finns det flera badplatser. Även
Ärtingen i norr kan erbjuda goda badmöjligheter för Fristadborna.
2.3.5 Naturresurser
Ytvattnet i utredningsområdet består av Öresjö, Viskan och Ärtingen samt
tillrinnande bäckar och vattendrag. Öresjö är vattentäkt för Borås Stad och
Ärtingen är reservvattentäkt. Avrinningsområdet för Öresjö sträcker ut sig
på den nordöstra sidan om sjön. För att skydda vattentäkten har ett skyddsområde lagts fast vilket följer de tillrinnande vattendragen. Väg 42 passerar
genom skyddsområdet på flera ställen.
Utredningsområdet består i huvudsak av tätortsbebyggelse och mellan
bebyggelsen områden med skogsmark. Kring Fristad finns mindre
områden med jordbruksmark där marken till stora delar används som vall
och betesmark.
2.3.6 Miljöbelastning
Väg 42 är rekommenderad färdväg för transport med farligt gods. Enligt en
kartläggning från 2006 fraktades det under september månad totalt i storleksordningen 100 - 33000 ton farligt gods på väg 42 (lägsta klassen enligt
genomförd kartläggning). Av det gods som fraktas på vägen utgörs en stor
andel av farliga vätskor. Även brandfarliga ämnen, oxiderande ämnen, organiska peroxider, giftiga ämnen, frätande ämnen samt en del övriga farliga
ämnen eller föremål fraktas på vägen. Väg 42 tillhör dock inte någon av de
mest trafikerade vägarna i Sverige med avseende på farligt gods. Farligt
gods fraktas även på Älvsborgsbanan.
Särskilda skyddsobjekt längs sträckan utgör förutom närliggande bostadsbebyggelse även skolorna i Sparsör och Fristad, bensinstationerna vid
Sölebo och i Fristad samt vattentäkten.
Längs stora delar av sträckan finns samlad bebyggelse och som framgår
av avsnittet 2.1 Markanvändning förväntas antalet boende i området öka.
Närheten till vägen innebär att det finns stora bullerproblem för de boende.
Längs med väg 42 är det många hus som ligger så nära vägen att riktvärdet
55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus överskrids. Se även avsnitt 3.5 Miljö.
F.d. Vägverket har erbjudit boende med ljudnivåer över 60 dB(A) bullerskyddsåtgärder, i första hand i form av fönsteråtgärder. Även åtgärder för
att förbättra utomhusmiljön har genomförts för ett antal fastigheter genom
uppsättning av skärmar och vallar.
I dagsläget finns inga bindande siffervärden för högsta bullernivåer. I samband med infrastrukturpropositionen, 1996/97:53, som antogs 1997, fastställde Riksdagen dock riktvärden för vägtrafikbuller som skall eftersträvas
i samband med om- och nybyggnad av infrastruktur, se figur 21, sidan 35.
Miljökvalitetsnormer är ett styrmedel i det svenska miljöarbetet för att
styra utvecklingen mot en god miljö. Miljökvalitetsnormerna regleras genom miljöbalken. Det finns idag miljökvalitetsnormer för bl.a. luftkvalitet
vilka regleras genom luftkvalitetsförordningen (SFS 2010:477).
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Idag finns normer som reglerar tillåtna halter av kvävedioxid, kväveoxider,
svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen, partiklar och ozon i utomhusluften.
De partiklar som regleras är de som understiger 10µm i diameter. Från
2013 gäller även gränsvärden för bens(a)pyren, arsenik, kadmium och
nickel. Se vidare avsnitt 3.5 Miljö.

2.4

Byggnadstekniska förutsättningar

Terrängen omkring väg 42 är starkt kuperad med nivåskillnader på upptill 60 meter och sluttar ner mot Öresjö, närmast sjön är nivåskillnaderna
tämligen små.
Området har högt grundvatten som på vissa ställen går upp i marknivå.
Grundvattnet rinner ut i Öresjö, som är en vattentäkt för Borås Stad. Vid
åtgärder på vägen måste särskilda hänsynstaganden tas för att undvika att
föroreningar ska nå vattentäkten.
Jordarten utmed den aktuella vägsträckan består till största delen av moränjordar. Kring Fristad, Viskan och de norra delarna av Sparsör går vägen
dock över ett stråk med isälvsavlagringar. Ytligt berg förekommer också
framför allt öster om vägen mellan Tosseryd och Frufällan.
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3

Funktionsanalys

Identifierade problempunkter redovisas i bilagorna 1-7 och sidan 7, kap 1.1.

3.1

Tillgänglighet

Vägens bredd, standard och hastighetsgränser ger relativt god tillgänglighet och framkomlighet för biltrafiken. Vägens höga trafikflöden i sig
bedöms inte ge upphov till oacceptabla framkomlighetsproblem. Det kan
dock vara svårt för trafik på anslutande gator och vägar att ta sig ut på
väg 42 under högtrafik. Likaså kan viss köbildning uppstå på väg 42 vid
järnvägskorsningarna i plan i Frufällan och Fristad. Vidare stoppar övergångsstället och hastighetssänkningen från 80 till 50 km/h i Frufällan och
sträckan med 30 km/h förbi skolorna i Fristad till viss del upp trafiken.
För att undvika att köra genom Borås använder många trafikanter, både
pendeltrafikanter och tung trafik, väg 1800 som är en närmare väg till målpunkter öster om Borås. Anslutningen till väg 42 från väg 1800 är idag inte
anpassad för tung trafik. För övrigt är framkomligheten god för tung trafik.
Framkomligheten för oskyddade trafikanter har på flera håll brister längs
sträckan genom avsaknaden av lämpliga och säkra passager av vägen.
Barns möjligheter att själva på ett säkert sätt ta sig mellan olika målpunkter längs väg 42 behöver förbättras i framtiden för att bland annat uppnå
hänsynsmålet att antalet allvarligt skadade skall minska.
Planer på ny bostadsbebyggelse och förskola i Sparsör kommer att bidra till
att antalet oskyddade trafikanter som måste korsa vägen ökar. I anslutning
till Sparsörsskolorna finns två portar under vägen vilka har en hög användningsgrad. För passage av väg 42 på andra ställen är det lång väntetid innan
det blir en lämplig lucka i trafiken. Förutsättningarna för gång- och cykel
längs väg 42 behöver förbättras.
Den separata gång- och cykelvägen mellan Frufällan och Fristad borgar
för en god framkomlighet för längsgående rörelser utmed vägen. Samtidigt
innebär sidbyten och passagen vid Rosenvägen i Sparsör att många cyklister istället väljer att cykla på vägen, se figur 17. På resterade del av sträckan

Figur 17. Befintlig gångoch cykelväg vid passagen över Rosenvägen.
34

mot Borås saknas separat gång- och cykelväg och då skyltning saknas till
lämpligt parallellvägnät blir rekommenderat gång- och cykelvägnät svårframkomligt och otydligt för trafikanterna. Det parallella gatunätet innebär
även större höjdskillnader, fler korsningar och längre vägsträcka för cyklisterna. Avsaknaden av en gång- och cykelväg på sträckan mellan Fristad
och Kvarbo sommarstad och att vägen här är betydligt smalare innebär att
tillgängligheten för oskyddade trafikanter är klart otillfredsställande.
Kollektivtrafiken på väg 42 är god och har hög turtäthet. Busshållplatserna
har dock brister då de inte är anpassade för funktionshindrade och det
saknas säkra anslutningar för gående till flera av busshållplatserna.
Skolvägarna har god tillgänglighet för de elever som bor på samma sida av
vägen som skolan dock finns det brister för dem som bor på motsatt sida
av vägen. Eleverna kan vara tvungna att korsa både väg 42 och järnvägen
vilket bidrar till längre skolväg och osäkra övergångar.

3.2

Transportkvalitet

Standarden på vägytan och vägens bärighet är god vilket borgar för en
god transportkvalitet. Samtidigt innebär det stora antalet korsningar på
sträckan begränsningar av transportkvalitet. Det finns ett behov av bättre
anslutningar som möjliggör för de boende kring vägen att enklare ta sig ut
på vägen. Det behövs också ett bättre sammanhängande lokalvägnät som
gör det möjligt att ta sig till lokala mål utan att behöva ta sig ut på väg 42.
För gående och cyklister behövs ett genomgående gång- och cykelstråk
med fler passagemöjligheter som medger bekväma resor för dessa trafikanter. Även för kollektivtrafikresenärerna finns stora brister inte minst vad
gäller hållplatsernas utformning och möjligheterna att på ett tryggt sätt ta
sig till och från dessa.

3.3

Regional utveckling

Borås Stad befinner sig i ett utvecklingsskede, invånarantalet och bostadsbebyggelsen ökar. Kollektivtrafikstråk finns mellan Borås och Fristad,
vilket ger förutsättningar för goda pendlingsmöjligheter till Borås och
vidare till Göteborgsregionen. Förbättringsåtgärder på vägen gör området
attraktivare och fler har möjlighet att bosätta sig i området vilket bidrar till
positiv regional utveckling. Genom att förbättra pendlingsmöjligheten till
Borås påverkas den lokala tillväxten positivt.

Figur 18. Standarden på
busshållplatserna längs
sträckan är generellt låg.
Här ett exempel vid Paradisvägen där fickhållplats
saknas.

Den kapacitet som korsningarna längs sträckan har idag klarar inte den ökning av trafikanter som förväntas vid planerade exploateringar kring vägen.
En viktig konkurrensparameter för näringslivet är god tillgänglighet till det
övergripande vägnätet för godstransporterna. Den utveckling som pågår i
Borås Stad med omfattande utbyggnad av såväl nya bostads- som verksamhetsområden har lett till en trafiksituation med mycket höga trafikflöden i
stadens centrala delar. Detta påverkar inte minst tillförlitligheten i transportsystemet för godstransporterna. För att långsiktigt åstadkomma en
hållbar lösning av stadens vägnät krävs omfattande ombyggnadsåtgärder
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Figur 19. Enskilda fastighetsutfarter på vägens
östra sida vid Frufällebacken.

där planerad ombyggnad av väg 27 delen Kråkered-Viared söder om staden
är en del och ombyggnaden av väg 42 förbi Sjöbo en annan. Det finns också
ett behov av åtgärder som förbättrar tillgängligheten till de östra delarna av
staden från norr.

3.4

Trafiksäkerhet

Längs stora delar av sträckan finns stora trafiksäkerhetsproblem. På vägen samsas genomfartstrafiken med den lokala trafiken och oskyddade
trafikanter. Dessutom upplevs trafikrytmen tidvis som intensiv och hastigheterna som höga. Det finns ett stort antal väg-, gatu- och fastighetsanslutningar. Att de större korsningarna är utformade med vänstersvängfält
förbättrar säkerheten, men flera anslutningar har låg geometrisk standard
och dåliga siktförhållanden. Statistiken visar att det skett ett stort antal
korsnings-, avsvängnings- och upphinnandeolyckor. Huvuddelen har dock
inneburit lindriga skadepåföljder.
För gående och cyklister är trafiksäkerheten otillfredsställande. På flera
håll saknas säkra passager över väg 42 och järnvägen. I Tosseryd är bristen på säkra möjligheter att passera vägen ett problem och här skedde så
sent som vintern 2009 en dödsolycka. I Frufällan visar stigar att vägen och
järnvägen korsas på obevakade platser. Söder om Fristad finns fem busshållplatser utan någon säker möjlighet att korsa vägen. Speciellt under rusningstrafik är detta riskabelt då det är extra svårt att ta sig över vägen. Även
på sträckan väster om Fristad till Kvarbo sommarstad är möjligheterna att
säkert kunna korsa vägen ett problem. Planerna på utbyggnad i området
kring väg 42 innebär att behovet av säkra övergångar och gång- och cykelvägar ökar.
Vid den norra infarten till Fristad saknas en tydlig markering i vägmiljön av
var samhället börjar vilket leder till att hög hastighet behålls långt in i samhället. Att vägen till stora delar kantas av skog eller en trädridå innebär att
det även på övriga delar av sträckan är svårt att uppfatta var bebyggelsen
och samhällena börjar och slutar. Detta leder till att trafikanter inte är uppmärksamma på att det finns oskyddade trafikanter och avsvängande trafik.
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3.5

Miljö

Vid utformning av åtgärder på sträckan måste hänsyn tas till värdefulla
natur- och kulturmiljöer och objekt. Flertalet av problempunkterna ligger
dock inte i närheten av kända, värdefulla områden eller objekt och konflikter förväntas därför inte att uppstå.

Figur 20. Väg 42 genom
Fristad centrum söder om
korsningen väg 42/183.
Miljön är rörig och otydlig
och centralt i samhället
finns en bensinstation.

Barriäreffekterna av väg 42 är betydande då det generellt saknas möjligheter att på ett säkert sätt kunna passera vägen. Även Älvsborgsbanan utgör
ett betydande hinder.
Fristad centrum domineras av vägen. Söder om korsningen väg 42 och väg
183 utgörs utrymmet mellan vägen och centrumbebyggelsen till stora delar
av asfaltsytor. Miljön känns rörig och gränsen mellan gång- och cykelväg,
parkerings- och verksamhetsytor är otydlig. Bebyggelsen ligger en bit från
vägen vilket bidrar till att vägrummet upplevs som brett.
3.5.1 Buller och luftmiljö
De bullerberäkningar som genomförts av Borås Stad 2009 visar att cirka
210 fastigheter ligger inom ett sådant avstånd från vägen att de bedöms
ha ekvivalenta ljudnivåer över 55 dB(A) vid fasad, se figur 21 sidan 38. Av
dessa bedöms cirka 60 fastigheter ha en ekvivalent ljudnivå över 60 dB(A)
och cirka 20 fastigheter en ekvivalent ljudnivå över 65 dB(A), Av de över
65 dB(A) utgörs knappt hälften av industri- och verksamhetslokaler. Detta
innebär att åtgärder som gör att riktvärdena kan klaras krävs vid åtgärder
som innebär nybyggnad eller väsentlig ombyggnad av vägen.
Skattning utifrån SMHI:s nomogram visar att såväl nuvarande som förväntade trafikmängder ligger under den trafik som skulle innebära att miljökvalitetsnormen för kvävedioxid (NO2) skulle överskridas. Detta överensstämmer med Borås Stads mätningar av NO2 som visar att riktvärdena
inte överskrids. En skattning med SMHI:s nomogram ger att inte heller
miljökvalitetsnormen för partiklar överskrids. Den övre utvärderingströskeln för årsmedelvärdet överskrids dock. Ventilationsförhållandena längs
den aktuella sträckan är goda vilket gör att avgaser och partiklar sprids och
späds ut och risken för att skadliga koncentrationer av luftföroreningar ska
uppkomma bedöms som liten. Vidare har beräkningen har en viss felmarginal. Med hänsyn till de relativt låga halterna samt att bakgrundsnivåerna,
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Figur 22. Av riksdagen fastställda riktvärden för trafikbuller
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som inte påverkas av vägen, utgör ett betydande bidrag till luftkvaliteten,
bedöms den ändå utgöra ett tillräckligt beslutsunderlag.
Bristande tillgänglighet vid många busshållplatser längs sträckan påverkar andelen trafikanter som väljer att ta bilen vilket också bidrar till ökade
utsläpp.
Väg 42 passerar genom vattenskyddsområdet för Öresjös ytvattentäkt. Det
är därför extra viktigt att föroreningar från vägen inte når vattendragen.
Hänsyn måste tas till detta vid eventuella åtgärder på vägen.

3.6

Jämställdhet

3.7

Sammanfattning

Transportbehovet ser olika ut hos olika trafikantgrupper. Valet av transportmedel och upplevelsen av trygghet, säkerhet och tillgänglighet skiljer
sig. Det är därför viktigt att säkerställa att samtliga förekommande trafikantgrupper har samma möjligheter att trafikera området. För att detta ska
vara möjligt krävs att befintliga hållplatser tillgänglighetsanpassas bättre.
Det osammanhängande och delvis saknade gång- och cykelvägnätet på
sträckan är också en brist ur ett jämställdhetsperspektiv. Antalet passagemöjligheter över väg och järnväg behöver också bli fler. Från ett trygghetsperspektiv kan en bro över vägen/järnvägen vara att föredra jämfört med
en tunnel om det inte är möjligt att utforma en tunnel med genomsikt.

En intensiv trafik, höga hastigheter och ett stort antal anslutningar skapar
en osäker trafikmiljö med en stor risk för att det ska inträffa olyckor. Väg 42
utgör en påtaglig barriär för den lokala trafiken, inte minst för de oskyddade trafikanterna, vilket är ett problem då många målpunkter finns på båda
sidor av vägen och behovet av att korsa vägen är stort. Borås Stads utbyggnadsplaner kommer att förvärra problemet.
För att Borås Stad ska kunna genomföra den planerade utbyggnaden krävs
att åtgärder genomförs för att förbättra och minska antalet korsningar samt
öka möjligheterna att röra sig utmed och passera vägen på ett säkert sätt.
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4

Projektmål

Målet är en sammantaget ökad tillgänglighet för såväl fordonstrafik som
oskyddade trafikanter. Vägen ska ha en god framkomlighet och kunna
nyttjas av samt ge en god transportkvalitet åt alla trafikanter. En viktig
grupp är de boende och lokala trafiken. Vägens barriäreffekter ska minska
och boende utmed vägen ska ges ökad tillgänglighet och och bättre möjligheter att passera vägen på ett tryggt och säkert sätt. Ungdomar ska i ökad
utsträckning själva kunna ta sig till skola och fritidsaktiveter genom bl.a.
ett sammanhängande separerat gång- och cykelvägnät och fler planskilda
korsningar för oskyddade trafikanter. Tillgängligheten till kollektivtrafiken
ska också förbättras genom upprustning och standardhöjning av busshållplatser med gångbanor fram till hållplatserna.
Målet är att alla trafikanter ska uppleva vägen som trygg och säker att
färdas på genom att trafiksäkerheten på sträckan förbättras. En viktig del
i arbetet är att separera oskyddade trafikanter från fordonstrafiken samt
förbättra och minska korsningspunkterna.
Ett delmål är också att skapa förutsättningar för ytterligare expansion av
Borås Stad och en utveckling av området mellan Sjöbo och Fristad med ytterligare bostadsbebyggelse.
Steg 1 Transportbehov
och val av transportsätt
Handlar om åtgärder för att
minska transporterna eller
överföra dem till ett mer
miljövänligt eller mindre utrymmeskrävande alternativ
Steg 2 Effektivare utnyttjande av befintligt vägnät
Detta omfattar åtgärder
för att använda befintligt
vägnät effektivare genom
styrning, reglering, information, väginformatik och
avgiftssystem.
Steg 3 Mindre ombyggnad och förbättringar
Steg 3 infattar förbättringsåtgärder och mindre
ombyggnader i befintlig
sträckning såsom trafiksäkerhetsåtgärder.
Steg 4 Nyinvesteringar
och större ombyggnader
Gäller nybyggnadsåtgärder
i nysträckning och omfattande ombyggnadsåtgärder
som oftast tar en stor andel
ny mark i anspråk.
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Ett delmål är att beakta möjligheterna att minska riskerna för påverkan på
Öresjö som vattentäkt i samband med övriga åtgärder.
En ökad tillgänglighet till kollektivtrafiken och ett bättre gång- och cykelvägnät bidrar till förutsättningarna för att skapa ett mer jämställt transportsystem.

5

Tänkbara åtgärder – analys enligt fyrstegs
principen

I samband med att dagens transportpolitik utformades uttalades krav på
att i ökad utsträckning välja lösningar som utnyttjar befintlig väg på ett
mer effektivt sätt. Mot bakgrund av en uttalad önskan om ökad helhetssyn på transportsystemet, effektivare utnyttjande av befintligt vägnät,
möjligheten att vidta andra åtgärder som alternativ eller komplement till
infrastrukturåtgärder och transportinformatikens nya möjligheter har f.d.
Vägverket utarbetat den s.k. fyrstegsprincipen. Det är en planeringsprincip för hushållning med resurser och minskning av vägtransportsystemets
negativa effekter. Principen sammanfaller därmed delvis med Miljöbalkens
hänsynsregler.
För att på ett effektivt sätt klara av de mål som är uppsatta för väg 42 och
ta hand om de viktigaste problempunkterna genom samhällsekonomiskt
effektiva åtgärder föreslås nedanstående åtgärder. Vissa åtgärder blir aktuella först då utbyggnad av bostadsbebyggelse sker.

5.1

Åtgärder enligt steg 1

Åtgärder enligt steg 1 är exempelvis att påverka samhällsplaneringen som
helhet, förbättra kollektivtrafiken, förbättra möjligheterna för gång- och
cykeltrafik samt att påverka befolkningen att samåka mera.
Borås Stads pågående planer på expansion av ytterligare bostäder i området kommer att leda till ökad trafik. Vid planeringen är det viktigt att
lokalisera bostadsområden och skapa förutsättningar för ett minskat transportbehov genom att göra pendling med kollektivtrafik och cykel till ett
attraktivt och möjligt alternativ. Fler arbetsplatser och verksamheter inom
området och utbyggnaden av nya verksamhetsområden i Sjöbo kan också
påverka bilpendlingen till förmån för ökad gång- och cykelpendling.
Informationsinsatser och kampanjer skulle tillsammans med åtgärder i
steg tre, såsom förbättringar av busshållplatserna och ett genomgående
gång- och cykelstråk, kunna leda till att andelen gång- och cykeltrafik ökar
samt att nyttjandet av kollektivtrafiken ökar.
Problemen i det befintliga vägnätet bedöms inte kunna lösas genom åtgärder enbart i steg 1. Åtgärderna kan dock utgöra ett komplement till åtgärder i övriga steg.

5.2

Åtgärder enligt steg 2

En möjlig åtgärd för att förbättra framkomligheten på väg 42 skulle kunna
vara att öka turtätheten på järnvägen och eventuellt anlägga fler stationer.
Ytterligare tågstopp innebär samtidigt en försämring för resenärer som
reser på längre sträckor genom längre restider. Busstrafiken bedöms också
ha en högre tillgänglighet även om fler tågstopp skulle kunna anläggas.
Västtrafiks utredning från 2009 visar att det skulle gå att få en lönsamhet
i ytterligare två dubbelturer på sträckan, men att det inte är lönsamt med
turer utöver dessa. Den ökade turtätheten bedöms endast påverka trafikbelastningen på väg 42 i begränsad omfattning.
Förslaget med sänkt restaxa med kollektivtrafiken som kommer att införas
vid årsskiftet förväntas påverka kollektivtrafikens attraktivitet positivt och
öka nyttjandet av kollektivtrafiken.
För den enskilda individen är skjutsandet till förskolor och skolor ett tungt
vägande skäl till att köra bil istället för att välja att resa med kollektivtrafiken. Genom förbättringar av skolskjuts med bussar och införandet av s.k.
vandrande skolbussar kan framkomligheten vid högtrafik påverkas positivt
liksom säkerheten i anslutning till förskolor och skolor.
Förbättra vägledningen till befintligt gång- och cykelvägnät och lämpligt
gatunät där gång- och cykelväg saknas genom uppsättning av skyltar, speciellt genom Frufällan, för att göra det tydligare och lättare att använda cykel
och gå. Åtgärden kommer inte att lösa problemet med att cyklister använder vägrenen, då den utmärkta gång- och cykelvägen innebär en längre
sträcka med branta stigningar. Det parallella gång- och cykelvägstråket
på bostadsgatorna kan inte heller användas av alla beroende på start- och
målpunkter.
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Se över gällande hastighetsbegränsningar på sträckan med hänsyn till
trafikmiljöns utformning för att minska olycksrisken. Samtidigt påverkas
framkomligheten på vägen vilket är negativt för genomfartstrafiken och
den ”långväga” pendlingstrafiken.
För att öka efterlevandet av gällande hastighetsgränser kan automatisk
hastighetsövervakning installeras på särskilt känsliga avsnitt på sträckan.
Detta är ingen långsiktig lösning då problemen på väg 42 till stora delar
kvarstår men hastighetsbegränsningarna förväntas hållas bättre och därmed ökar trafiksäkerheten.
Trafikundervisning genomförs redan idag på Fristadskolan, men då det
ändå framförs synpunkter på att elever inte följer trafikreglerna eller har
ett ansvarsfullt beteende i trafiken kan det kanske finnas skäl att fundera
över om det behövs några förändringar i undervisningen. Det skulle då
kunna leda till att fler mopedförare kör enligt trafikregler och ge säkrare
skolvägar runt Gula skolan.
Ett genomförande av förslaget med omskyltning av väg 42 via väg 180 till
Alingsås i enlighet med f.d. Vägverkets inriktningsbeslut från 1998 skulle
kunna leda till en minskning av genomfartstrafiken och de tunga transporterna. Vid omskyltning krävs samtidigt åtgärder enligt steg 4, genom en
upprustning och standardhöjning av väg 180. Genom att väg 42 inte klassas som riksväg skapas andra möjligheter att förändra väg 42 till en väg
med tydligare tätortskaraktär istället för landsväg där framkomligheten för
genomfartstrafiken ska vara prioriterad. För att skapa en säker tätortsväg
krävs åtgärder enligt steg tre.
Föreslagna åtgärder i steg 2 bedöms inte kunna lösa de problem som finns
på det aktuella vägavsnittet men de kan vara ett komplement till andra
typer av åtgärder.

5.3

Åtgärder enligt steg 3

5.3.1

Ombyggnad av korsningar

Åtgärdsförslag enligt steg 3 redovisas på kartor, bilaga 8-14.

Forsbacken och Tosserydsvägen
För att förbättra tillgängligheten och öka säkerheten kan vänstersvängfält
anläggas vid Forsbacken och Tosserydsvägen. Åtgärden förväntas även
innebära att trafiken flyter jämnare. Åtgärden kan genomföras med enbart
målning eller med refuger. Den senare lösning fungerar generellt bättre då
riskerna för trafikanter som inte följer anvisningarna är mindre.
Anslutningsvägen till Forsbacken skulle, som en alternativ lösning, kunna
byggas om och anslutas till nuvarande väg 42 i ett läge mellan porten under
järnvägen och den planerade cirkulationsplatsen, se bilaga 8.
Ett alternativ vid Tosserydsvägen som innebär en lösning med högre tillgänglighet och trafiksäkerhet är att bygga om Tosserydsvägen i nysträckning parallellt med väg 42 och ansluta denna vid planerad cirkulationsplats
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till vilken förbifart Sjöbo ska anslutas till nuvarande väg 42. Borås Stad
arbetar för närvarande med en detaljplan som bl. a. omfattar en omläggning av Tosserydsvägen.
Lösningen med ombyggnad av vägarna och korsningspunkterna bedöms
vara den lösning som ger högst trafiksäkerhet, tillgänglighet och framkomlighet. I avvaktan på att detta kan genomföras kan det vara lämpligt att göra
en tillfällig åtgärd med målning av vänstersvängfält i nuvarande korsning.
Skogsrydsvägen-Peder Gyltas väg, Frufällan
Skogsrydsvägens nuvarande korsning med järnvägen och väg 42 föreslås
stängas. Istället föreslås en planskild korsning med bro över väg 42 och
järnvägen i ett läge strax norr om Peder Gyltas väg. Peder Gyltas väg ansluts till bron och nuvarande korsning kan stängas. Av- och påfartsramper
byggs från bron till väg 42. Åtgärden måste utredas vidare bl.a. för att klargöra om utrymmet mellan väg 42 och järnvägen är tillräckligt. Se förslagen
i bilaga 9.
Frufällebacken, Klippvägen och Sandstensvägen
För att begränsa antalet enskilda fastighetsutfarter mot väg 42 föreslås
att de enskilda fastighetsutfarterna i de norra delarna av Frufällan längs
Klippvägen respektive Sandstensvägen samordnas genom anläggande av
parallellgator. Resultatet blir att fastighetsutfarterna kan anslutas i två
korsningspunkter. Se förslagen i bilaga 9
Kvartsvägen
Befintlig korsning med målat vänstersvängfält mellan Kvartsvägen och väg
42 byggs om med bl. a. refuger för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten i korsningen.
Paradisvägen
Standarden på korsningen mellan väg 42, väg 1800 (Paradisvägen) och väg
1771 (Sparsörsvägen) föreslås förbättras.
Det finns två möjliga utformningar av korsningen. Den ena innebär att
korsningen byggs om till två trevägskorsningar där väg 1800 byggs om i ny
sträckning och ansluts i ett läge längre norrut, bilaga 11. Det andra förslaget är att bygga om korsningen som en cirkulationsplats i detta läge. Båda
lösningarna innebär en mer trafiksäker lösning och en förbättring av nuvarande situation. En cirkulationsplats har en högre kapacitet än två trevägskorsningar och än lägre olycksrisk men kan samtidigt innebära en försämring av framkomligheten för trafiken på väg 42. Sett till framkomligheten
innebär två trevägskorsningar små förbättringar för den lokala trafiken
och problemen kommer till stora delar att kvarstå. Trafikverket anser att
en cirkulationsplats inte är ett genomförbart förslag på grund av för starka
lutningar. Korsningen föreslås därför byggas om med två trevägskorsningar.
Hovalidsvägen
Kapaciteten i korsningen mellan väg 42, Sparsörsvägen och Hovalidsvägen
föreslås förbättras genom att korsningen byggs om till två trevägskorsningar där Hovalidsvägens anslutning flyttas till ett läge söder om befintlig
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korsningspunkt, bilaga 11. Korsningen utformas med vänstersvängfält för
att öka säkerheten och underlätta för avsvängande fordon. Åtgärden innebär även att trafiksäkerheten förbättras och risken för olyckor i korsningen
minskar.
Viskan-Skalle
På sträckan Viskan-Skalle föreslås en utbyggnad av ett parallellt gatunät
för samordning av de enskilda fastighetsutfarterna i två anslutningpunkter
längs sträckan, bilaga 12. Hur gatunätet kan utformas måste utredas vidare.
Kvarbo sommarstad
Korsningen med vägen till Kvarbo sommarstad föreslås flyttas till ett läge
längre västerut, bilaga 14. Korsningen utformas med vänstersvängfält. Även
busshållplatserna flyttas till ett nytt läge i samband med ombyggnad av
korsningen.
5.3.2 Sammanhängande och säkert gång- och cykelstråk
För att förbättra tillgängligheten och säkerheten för gående och cyklister, vilket i sin tur kan innebära att färre väljer att ta bilen föreslås att ett
genomgående gång- och cykelstråk anläggs från Sjöbo till Fristad och från
Fristad till Kvarbo sommarstad. För att gång- och cykelvägen ska användas
och fungera effektivt krävs ett stråktänkande .
Skogsrydsvägen, gång- och cykelväg
Gång- och cykelvägnätet kan förbättras genom att en separat cykelväg anläggs utmed Skogsrydsvägen. Cykelvägen kan anläggs genom att befintlig
körbana minskas och cykelvägen avgränsas med s.k. GCM stöd alternativt
räcke. Genom att samtidigt anlägga en ny gång- och cykelväg från Tosseryd
och gång- och cykelbro över väg 42 enligt 5.3.3 kan även tillgängligheten
för de boende i Tosseryd säkerställas via befintlig plankorsning med järnvägen, bilaga 8.
Frufällan, gång- och cykelväg
Från korsningen med Skogsrydsvägen till befintlig gång- och cykelväg
föreslås att en separat gång- och cykelväg anläggs parallellt med väg 42. Utbyggnaden kan samordnas med planerad ny VA-ledning på sträckan, bilaga
9.
Rosenvägen
Vid passagen över Rosenvägen i Sparsör föreslås att en separat bro byggs
i anslutning till väg 42 för att gående och cyklister som ska fortsätta längs
väg 42 ska slippa den upp- och nerförsbacke som dagens passage innebär.
Frufällan-Sparsör, Sparsör-Fristad, gång- och cykelväg
Ett vägräcke föreslås att sättas upp mellan befintlig gång- och cykelväg och
väg 42 på sträckan mellan Frufällan och Sparsör samt på delar av sträckan
mellan Sparsör och Fristad för att öka säkerheten med hänsyn till avståndet mellan väg och gång- och cykelväg samt gällande hastighetsbegränsningar.
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Fristad-Kvarbo sommarstad
Sträckan mellan Fristad och Kvarbo sommarstad ska om möjligt samordnas med planerad utbyggnad av kommunalt vatten- och avlopp till Kvarbo
sommarstad. Planerad sträckning av ny vattenledning framgår av bilaga 13
och 14. En samordnad sträckning innebär att gång- och cykelvägen kommer en bit från vägen. För att öka tryggheten bör belysning sättas upp längs
gång- och cykelvägen.
5.3.3

Gång- och cykelpassager

Tosserydsvägen
För passage av väg 42 vid Tosseryd föreslås en ny gång- och cykelbro över
väg 42. En bro anses vara lämpligare än en tunnel i detta läge med hänsyn
till terrängförhållandena och att det är högt grundvatten i området. Som
ett första steg föreslås en ombyggnad av befintlig gångpassage med bredare
refug. En ny gång- och cykelväg föreslås från Tosseryd som ansluter till
bron, bilaga 8.
Himlabacken-Rodervägen
Det finns ett behov av en planskild korsning av väg och järnväg för gående
och cyklister i Frufällan i anslutning till korsningen med Skogsrydsvägen.
En tunnel anses vara den bästa lösningen med hänsyn till terrängförhållandena. Vid anläggandet av en tunnel är det viktigt att denna kan utformas
med genomsikt så att den upplevs som trygg och säker. Vidare utformas
tunneln med en uppgång mellan väg och järnväg till busshållplatsen på
vägens västra sida, bilaga 9.
Paradisvägen
I samband med en ombyggnad av korsningen mellan väg 42, väg 1800 och
Sparsörsvägen bör passagemöjligheterna för gående och cyklister säkerställas genom utbyggnaden av en planskild korsning, bilaga 11. Nivåskillnaderna på platsen gör att det är bedöms vara mest lämpligt att anlägga en
gång- och cykelbro över vägen.
Viskan-Skalle
Två gång- och cykelpassager anordnas vid de föreslagna nya anslutningspunkterna på sträckan.
Kvarbo sommarstad
En gång- och cykelpassage alternativt port anordnas vid föreslagen ny anslutning till Kvarbo sommarstad.
5.3.4 Busshållplatser
Busshållplatserna längs sträckan föreslås åtgärdas och utformas för att
underlätta tillgängligheten för äldre och funktionshindrade. Detta innebär
bland annat att hållplatserna ska ha en förhöjd plattform med en kontrasterande kantremsa och ett taktilt och visuellt ledstråk. Vidare ska det finnas en bänk med ryggstöd och armstöd vid hållplatsen.
Till busshållplatser med mer än 20 påstigande per dag ska det finnas en
gångbana till och från hållplatsen (i dess närhet). Vidare ska hållplatsområ45

det och tidtabellsinformationen vara belyst. Tidtabellinformation ska vara
belyst och tillgänglig för funktionshindrade.
Vid busshållplatser med 1–20 påstigande per dag ska det finnas gångbana
eller vägren med jämn yta till och från hållplatser (i dess närhet).
En prioriteringsordning för att åtgärda hållplatserna längs sträckan tas
fram.
Utbyggnaden av en sammanhängande, längsgående gång- och cykelväg
med flera planskilda gång- och cykelpassager innebär att tillgängligheten
ökar även till busshållplatserna. För att ytterligare förbättra tillgängligheten och säkerheten bör det finnas minst en gångpassage i anslutning till
hållplatsen. I samband med utbyggnaden av planskilda gång- och cykelpassager ska busshållplatserna flyttas så att de ligger i anslutning till passagerna.
5.3.5 Tätortsportar
Det föreslås att tätortsportar byggs vid dagens 50-skyltar vid infarten till
Fristad från söder och väster. Portarna gör det tydligt för trafikanten när
denne lämnar landsbygden och kommer in i tätorten och får denne då att
länka hastigheten och anpassa sitt beteende efter tätorten. Tätortsporten
ska ta ned skalan på vägbanan och vägens karaktär övergår vid tätortsporten från landsväg till gata. Utformningen av tätortsporten ska göra att det
känns naturligt att sänka hastigheten.
5.3.6

Vägens karaktär

Frufällebacken, vegetation
För att vägmiljön ska ge ett mer ordnat intryck med ökad tätortskaraktär
bör sly-, buskvegetation och högvuxet gräs framför befintliga bullerskärmar hållas efter regelbundet.
5.3.7 Inom Fristad tätort
Vägsträckan utformas på ett sätt som mer knyter an till dess funktion som
väg genom Fristad centrum än till den genomfartsmiljö som präglar sträckan idag.
Väg 1766, Asklandavägen
Asklandavägens anslutning mot väg 42 föreslås byggas om i ny sträckning.
Ny korsningspunkt ca 150 meter söder om nuvarande korsning. Åtgärden
innebär att sträckan mellan korsningen och järnvägen ökar, vilket minskar
risken för köbildning och framkomlighetsproblem på väg 42, bilaga 12.
Gula skolan
För att göra trafikmiljön förbi Gula skolan och Fristadskolan tydligare och
minska vägrummets bredd föreslås att de hållplatsfickor som ligger mellan övergångsställena, men inte längre är i bruk tas bort. Vidare föreslås
att parkeringsytan mellan vägen och järnvägen tas bort. Hållplatsfickan på
vägens östra sida kan behållas för att möjliggöra angöring till musikskolan,
men kan göras kortare och smalnas av.
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Befintliga refuger vid övergångsställena breddas för att körbanans bredd
ska upplevas som smalare. Eventuellt kan en mittrefug placeras mellan
körfälten på hela sträckan mellan korsningen med Asklandavägen och
Skolvägen.
Det finns ett behov av en planskild korsning med väg och järnväg för gående och cyklister vid Gula skolan. En tunnel bedöms vara den bästa lönsningen. Utrymmet är dock begränsat och en planskild korsning innebär
ett intrång i angränsande fastigheter. Genom att stänga Skolvägen skapas
förutsättningar för en gång- och cykeltunnel under väg och järnväg. Tunneln föreslås utformas med en uppgång mellan järnvägen och väg 42 för att
säkerställa tillgängligheten till busshållplatserna samtidigt åstadkoms ett
ljusinsläpp som bidrar till att tunneln upplevs som tryggare.
Om det inte är möjligt att bygga en planskild korsning kan situationen förbättras genom att övergångsstället vid Skolvägen flyttas och placeras mitt
för den obevakade järnvägsövergången vilket minskar risken för ”spring
över gatan”. Samtidigt genomförs en upprustning av gångpassagen över
järnvägen. Passagen över järnvägen förses med en ljud och ljusanläggning
som varnar för korsande tåg.
Befintlig gång- och cykelväg på vägens östra sida rustas upp och breddas
till en genomgående bredd på 3 meter genom att vägen förskjuts något mot
järnvägen förbi skolan. Gång- och cykelvägen föreslås höjas upp vid passagerna över Asklandavägen och Skolvägen och kantstöd anläggs på ömse
sidor av passagen.
Centrum
Gång- och cykelvägarna genom samhället föreslås generellt rustas upp.
Gång- och cykelvägen på vägens östra sida breddas till 3 meter på hela
sträckan fram till cirkulationsplatsen i korsningen med väg 183.
Gränserna mellan verksamhetsyta, parkering och gång-och cykelbana tydliggörs. Restriktioner införs för verksamheter för användning av ytan mot
vägen. Infarter till verksamheterna på vägens östra sida regleras och markeras. För ökad centrumkaraktär föreslås en plantering som börjar cirka
200 meter söder om korsningen med väg 183 och går fram till centrum.
5.3.8 Övrigt
Där ombyggnadsåtgärder kommer att genomföras föreslås att skyddet av
vattentäkten också ses över genom att åtgärder samtidigt genomförs för att
fördröja vägdagvattnets väg till recipienten.

5.4

Åtgärd enligt steg 4

Genomföra en genomgående standardhöjning av vägarna i stråket Borås –
Trollhättan via väg 180 förbi Alingsås i enlighet med f.d. Vägverkets inriktningsbeslut.
Anlägga en ny förbifart mot östra Borås. Detta går att göra på många sätt,
exempelvis öka standarden på väg 1800 eller bygga en helt ny förbindelse.
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Åtgärderna i steg 4 är långsiktiga lösningar och de bedöms inte lösa problemen längs den aktuella vägsträckan då åtgärderna främst skulle innebära en minskning av genomfartstrafiken och då en stor andel av trafiken
på sträckan utgörs av lokal trafik som kommer att fortsätta att trafikera
sträckan kvarstår problemen.

5.5

Nollalternativ

5.6

Effekter och konsekvenser

Nollalternativet innebär att väg 42 mellan Sjöbo och Kvarbo sommarstad
inte förändras utan att endast normalt underhåll utförs. Problemen som
finns idag kommer inte att försvinna utan förvärras genom en årlig trafikökning och förväntad ökad bebyggelse

Betydelsen i att se vägen som riksväg/landsväg eller tätortsväg/-genomfart
vid val av åtgärder är stor. Idag benämns sträckan som riksväg där framkomligheten för genomfartstrafiken prioriteras vilket till en del begränsar
vilka åtgärder som är lämpliga att genomföra. Med hänsyn till att vägen
till stora delar omges av bostadsbebyggelse och en stor andel av trafiken
är lokal arbetspendling kan en omprioritering vad gäller framkomligheten
för genomfartstrafiken på sträckan vara motiverad. Väg 42 kan då i ökad
utsträckning anpassas och utformas så att trafikanterna upplever vägen för
vad den faktiskt är idag, en väg genom skolområden och bostadsbebyggelse
med många oskyddade trafikanter.
Ombyggnaden av vägen enligt de åtgärder som föreslås i förstudien med
bättre standard i korsningar, genomgående gång- och cykelväg och fler
passagemöjligheter för gående och cyklister förväntas innebära ökad tillgänglighet, framkomlighet och trafiksäkerhet för den lokala trafiken samt
oskyddade trafikanter till målpunkter längs hela sträckan. Beroende på val
av lösning kan detta uppnås utan att inskränka genomfartstrafikens krav på
framkomlighet.
En trevligare vägmiljö som tydligare speglar vägens närhet till bebyggelsen
och dess funktion för den lokala trafiken förväntas bland annat innebära
sänkta hastigheter och därmed också en säkrare trafikmiljö.
Genom att utrymmet för befintlig väg kan användas vid flera av ombyggnadsåtgärderna bedöms i anspråkstagandet av ny mark kunna begränsas.
I samband med ombyggnaden av anslutningsvägen till Tosseryd måste ny
mark tas i anspråk liksom vid anläggandet av planskilda gång- och cykelpassager och ombyggnaden av korsningarna med väg 1800 samt Hovalidsvägen i Sparsör. Också Asklandavägens föreslagna anslutning till väg 42 tar
ny mark i anspråk liksom föreslagen ny korsning i Kvarbo sommarstad där
den gamla flyttas åt väster.
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6

Kostnader

En översiktlig kostnadsbedömning av åtgärdsförslagen enligt steg 3 ger
en indikation om vad det skulle kosta att genomföra en ombyggnad. Kostnadsberäkningen i detta skede är en anläggningskostnad utan hänsyn till
geoteknik, höjdskillnader m.m. då detaljerat underlag saknas. Inte heller
projekteringskostnaderna ingår i nedan angivna kostnader. Kostnaden
utgår från längdmeter alternativt kvadratmeter beroende på åtgärd. Åtgärderna redovisas i riktning från Sjöbo till Kvarbo sommarstad. Se även karta,
bilaga 8-14.
Plats

Kostnad
(Mkr)

Arbete

Arbetsplan (AP)
/detaljplan (DP)

Forsbacken

0,9-1,2

Beroende på lösning se 5.3.1 Ombyggnad av korsningar. Den lägre
kostnaden avser målat vänstersvängfält och den högre ny väg.

DP
(för ny väg)

Tosserydsvägen

0,9-1,7

Beroende på lösning se 5.3.1 Ombyggnad av korsningar. Den lägre
kostnaden avser målat vänstersvängfält och den högre ny väg.

DP
(för ny väg)

Tosserydsvägen

2,7

Gång- och cykelväg samt bro över
väg 42

DP

Skogsrydsvägen

1,5

Gång- och cykelväg, avsmalning
av bef. väg och avgränsning med
GCM-stöd/räcke

DP

SkogsrydsvägenPeder Gyltas väg

*

Ny planskildkorsning med bro
över väg och järnväg för biltrafiken. Av-och påfartsramper till
väg 42.
* Kostnadsberäknas inte då fortsatt utredning krävs.

AP

HimlabackenRodervägen

5-8

Gång- och cykeltunnel under väg
och järnväg

AP

Frufällan

2,2

Gång- och cykelväg, samordnat
med ny VA-ledning.

-

Frufällebacken,
Klippvägen och
Sandstensvägen
Kvartsvägen

Frufällebacken,
vegetation

0,75 resp. Ny gata
1,2

-

2,8

Ombyggnad av befintlig korsning
med målat vänstersvängfält med
refuger m.m.

AP

årlig
driftskostnad

Borttagande av sly. buskar och
högt gräs och efterföljande regelbunden skötsel

-
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Plats

Kostnad
(Mkr)

Arbete

Frufällan-Sparsör 500 kr/m Uppsättning av räcke där mindre
än 7 m mellan väg och cykelväg.
Kostnad beror på val av räcke.

-

Paradisvägen

2,1

Gång- och cykelbro samt anslutande gång- och cykelväg

DP

Paradisvägen

8,5

Ombyggnad av anslutande vägar
och två trevägskorsningar

AP/DP

Rosenvägen

1

-

Hovalidsvägen/
Sparsörsvägen

3,2

Ny korsning med vänstersvängfält, ombyggnad av gångpassage

AP

Viskan-Skalle

1,2

Nytt lokalt gatunät, gång- och
cykelpassager

DP

Sparsör-Fristad

500 kr/m Uppsättning av räcke där mindre
än 7 m mellan väg och cykelväg.
Kostnad beror på val av räcke.

-

Fristad infart, söder

0,2

Tätortsport, skärm

Fristad Asklandavägen

6,5

Ombyggnad av Asklandavägens
anslutning mot väg 42. (Av den
totala kostnaden utgörs 2,5 Mkr
av trafikanordning vid korsningen
med järnvägen)

AP

Fristad Gula skolan

1,5

Ombyggnad av refuger, breddning
och upprustning av gång- och
cykelbana resp. gångbana, borttagning av hållplatsytor, parkering
och gångbana, två ggr säker
passage

AP/DP

0,1

Upprustning av gångpassage över
järnvägen

Fristad centrum

AP
(om ny mark)

3-4,5

Gång- och cykelport under järnvägen

AP/DP

1

Breddning och upprustning av
gång- och cykelväg resp. gångbana, plantering

DP

Fristad infart, väster

0,75

Tätortsport med mittrefug

Fristad-Kvarbo
sommarstad

2,8

Gång- och cykelväg, samordnat
med ny VA-ledning.

Kvarbo sommarstad

3,7

Ny anslutning med vänstersvängfält, gång- och cykelpassage och
två busshållplatser. I kostnaden
ingår inte alternativet med port.

Busshållplats
Kvarbo
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Arbetsplan (AP)
/detaljplan (DP)

0,3/
Anpassning, funktionshindrade
hållplats

AP
(om ny mark)
DP
AP/DP

AP
(om ny mark)

7

Riskhantering

Väg 42 med nuvarande utformning och trafik innebär stora risker från
trafiksäkerhetssynpunkt. Detsamma gäller de många korsningspunkterna
med väg och järnväg. Transporterna med farligt gods på väg och järnväg
innebär inte bara risker för bostadsbebyggelse och skolor utan också för
vattentäkten och en olycka skulle kunna få förödande konsekvenser.
De föreslagna åtgärderna bedöms minska riskerna för konflikter mellan
skydds- och riskobjekt.
Vid ombyggnadsåtgärder på väg 42 finns det också många risker då arbetet
sker i närheten eller på väg 42, där trafiken utgör en källa till flera risker.
Även arbetet i sig innehåller många riskmoment. Det är därför viktigt att i
samband med ombyggnad minimera riskerna, genom noggrann planering
av varje åtgärd. Arbetsmiljöfrågor kommer att hanteras i det fortsatta
arbetet.

8

Måluppfyllelse

Föreslagna åtgärder med exempelvis fler planskilda korsningar, bättre
utformade korsningar och färre utfarter till väg 42 förväntas leda till att
antalet olyckor på sträckan kommer att minska. Åtgärderna förväntas
också ge en tydligare vägmiljö och sänkta hastigheter vilket också påverkar
risken för olyckor.
Med bättre utformade korsningar och en säkrare väg ökar förutsättningarna för ny bostadsbebyggelse i området och framkomligheten för den lokala
trafiken bedöms bli betydligt bättre.
Förbättringarna av gång- och cykelvägnätet ger en högre tillgänglighet och
framkomlighet liksom ökad tydlighet. Detta bidrar till att andelen cykelpendling kan öka.
Framkomligheten för genomfartstrafiken kan bibehållas beroende på vilka
åtgärdsförslag som genomförs.

9

Samråd

Förstudiearbetet har i huvudsak pågått under våren-hösten 2010. Under
projektets gång har fortlöpande samråd skett mellan Borås Stad, som drivit
arbetet, Trafikverket och Västtrafik. Samråd med länsstyrelsen har skett i
arbetet med de detaljplaner som håller på att tas fram inom området och
som berör väg 42. Länsstyrelsen har även informerats om projektet i samband med plansamråd med Borås stad under hösten 2010.
Under perioden 18 - 25 augusti 2010 genomfördes tre allmänna samrådsmöten, i Tosseryd, Sparsör respektive Fristad. Mötena annonserades vid
ett tillfälle i dagspressen samt genom att informationsblad sattes upp på ett
antal platser i området. Vid mötena deltog sammanlagt ca 60 personer.
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De närvarande vid samrådsmötena välkomnade att åtgärder nu planeras för att förbättra trafiksäkerheten väg 42
och framkomligheten för oskyddade trafikanter. Många påtalade att trafiksituationen upplevs som mycket farlig. De
närvarande intygade att det är svårt att ta sig ut på vägen
från anslutande vägar under hög trafik och att riskerna är
stora i samband med avsvängning. Det framfördes synpunkter på att den skyltade hastigheten är för hög och en
hastighetssänkning efterfrågades på hela sträckan. Många
önskade att åtgärder ska genomföras omgående och om
åtgärder dröjer att tillfälliga åtgärder kan genomföras. Det
fanns önskemål om en sammanhängade gång- och cykelväg
längs hela sträckan då nuvarande rekommenderade gångoch cykelvägar inte används eller kan användas av alla för
att ta sig till olika målpunkter. Behovet av flera passagemöjligheter för gående och cyklister över vägen framfördes.
Många påtalade problemen med den kraftigt ökade tunga
trafiken på vägen.
En samrådshandling av förstudien, daterad 2010-09-01, var
under perioden 1 - 14 september tillgänglig för synpunkter
då den funnits att läsa i kommunhuset i Borås och biblioteket i Fristad samt på Borås Stads respektive Trafikverkets
webbplatser. Under samrådstiden har synpunkter inkommit från följande:

9.1

Inkomna synpunkter

Thomas och Brigitta Brissman
Peter Ljunghager
Hans Severinsson
Carina Moström
Annika och Olof Rydin

Thomas och Birgitta Brissman skriver i sitt yttrande att de önskar sänkt
hastighet mellan Tosseryd till Fristad, högst 70 km/h. Vidare skriver de att
övergångsstället vid cirkulationsplatsen i Fristad bör flyttas söderut. De
föreslår att hastighetsbegränsningen 30 km/h införs genom Fristad centrum från Åsbovägen till Industrivägen bl.a. med hänvisning till obehaget
för oskyddade trafikanter att passera genom järnvägsporten. De skriver att
de är tveksamma till en samordning mellan utbyggnaden av vatten- och
avlopp och gång- och cykelväg till Kvarbo sommarstad mot bakgrund av
den tidsmässiga koordineringen samt sträckningen. Dessutom önskar de
en förlängning av en gång- och cykelväg fram till Solviken.
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Trafikverkets kommentar:
Frågan om hastighetssänkning beslutas av länsstyrelsen utanför tätort samt
av kommunen inom tätort.
Det finns en gällande detaljplan som möjliggör utbyggnaden av en gång- och
cykeltunnel under järnvägen, norr om väg 42. En utbyggnad enligt detaljplanen ökar möjligheterna för oskyddade trafikanter att passera järnvägen på ett
tryggt och säkert sätt. Trafikverket anser att det är tveksamt om en sänkning
till 30 km/h är motiverad på sträckan Åsbovägen-Industrivägen.
Projektering av vatten- och avlopp pågår parallellt med förstudien. Kostnadsbesparingarna vid en samordnad utbyggnad av VA-ledningar och gång- och
cykelväg är så stora att det inte anses vara motiverat att bygga en gång- och
cykelväg som inte följer ledningssträckningen. En gång- och cykelväg som
följer ledningssträckningen blir för övrigt kortare än en sträckning längs väg
42. Vad gäller trygghetsaspekterna finns lösningar med solcellsdriven, rörelsestyrd belysning som innebär ökad trygghet för gående och cyklister. Vad
gäller en förlängning av gång- och cykelvägen till Solviken anser Trafikverket
att detta kan lösas via ett parallellt enskilt vägnät.
Peter Ljunghager påpekar att en stängning av Kvartsvägens anslutning till
väg 42 kommer att medföra en oönskad ökning av trafiken på Kvartsvägen.
Vidare påtalar Peter att infarten till Klinten är osäker och att risken för
olyckor i korsningen är stor.
Trafikverkets kommentar:
Kvartsvägens nuvarande anslutning är bristfällig och det bedöms vara svårt
att åstadkomma en bra lösning i denna punkt. Ökningen av trafiken på
Kvartsvägen bedöms som begränsad.
Hasse Severinsson, sekr. Sandstensvägen vägsamfällighet, önskar att en
gång- och cykelväg eller bilväg anläggs mellan Sandstensvägen och Klippvägen. Vidare anser Hasse att busshållplatsen vid Sandstensvägen bör flyttas till ett läge norr om Sandstensvägen. Hasse tycker också att hastigheten
bör sänkas.
Trafikverkets kommentar:
Den i förstudien föreslagna parallella gång- och cykelvägen från Sjöbo till
befintlig gång- och cykelväg i norra Frufällan bedöms kunna lösa kommunikationsbehovet. Frågan kommer dock att beaktas i det fortsatta arbetet.
Frågan om hastighetssänkning beslutas av länsstyrelsen utanför tätort samt
av kommunen inom tätort.
Carina Moström undrar i sitt remissvar om det är möjligt att anlägga en
gång- och cykelväg från cirka 400 meter söder om Statoil fram till bensinstationen, mellan Sparsör och Fristad. Vidare skriver Carina att de boende
i Skalle tidigare framfört önskemål om en hastighetssänkning samt säker
övergång över väg 42 till busshållplats och befintlig gång- och cykelväg.
Carina påtalar också att hastigheten på sträckan ofta är hög.
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Trafikverkets kommentar:
Frågan har beaktats i förstudien så tillvida att en av utfarterna på den västra
sidan av väg 42 föreslås samordnas i två punkter genom utbyggnad av det
lokala vägnätet. I anslutning till anslutningspunkterna föreslås att gångpassager anordnas, vilket innebär att situationen förbättras jämfört med nuläget.
Annika och Olof Rydin skriver i sitt yttrande att de anser att det krävs en
hastighetssänkning genom fyrvägskorsningarna Hyberg-väg 42-Sparsörsvägen samt Sparsörsvägen-väg 42-Hovalidsvägen i Sparsör. Detta för att
öka säkerheten för såväl gående som bilister. Vidare önskar de att ett riktigt
övergångsställe anläggs i den andra av de båda korsningarna för att öka
säkerheten för gående till och från busshållplatserna.
Annika och Olof Rydin skriver vidare att de inte vill se en utglesning av
vegetationen mellan bebyggelsen och vägen då detta kommer att förstöra
boendemiljön. De förespråkar också en sänkning av hastigheten genom
Sparsör för att minska risken för svåra olyckor.
Trafikverkets kommentar:
Korsningarna behandlas i förstudien och en ombyggnad till en cirkulationsplats respektive två trevägskorsningar föreslås. Frågan om hastighetssänkning beslutas av länsstyrelsen utanför tätort samt av kommunen inom tätort.
Borås Stad och Trafikverket har inte för avsikt att anlägga några nya övergångsställen då detta inger en falsk trygghet för de oskyddade trafikanterna.
Befintlig gångpassage kommer dock att finnas kvar och en ny planskild korsning planeras vid korsningen Hyberg-väg 42-Sparsörsvägen.
Synpunkterna vad gäller en utglesning av vegetationen har beaktats i förstudien som har reviderats med avseende på detta.

9.2

Samråd med barn

Under januari/februari 2011 har fyra samrådsmöten genomförts till vilka
endast barn och ungdomar blivit inbjudna. Vid mötena framkom önskemål
om en cykelväg från Tosseryd i riktning mot Sjöbo och Borås. Vidare fanns
önskemål om ökad turtäthet i busstrafiken framför allt på helgerna. Vid
mötet i Frufällan framkom att barn och ungdomar ibland genar över järnvägen istället för att använda den reglerade korsningen vid Skogsrydsvägen.
Vidare framkom att de barn i Frufällan som inte åker skolskjuts till skolan
måste korsa väg 42 för att ta sig till busshållplatsen.
Antalet deltagare vid mötena var få och för att kunna tillvarata barns och
ungdomarnas intressen i projektet bör arbetet med en barnkonsekvensanalys fortsätta under den fortsatta processen.
Samråd har även genomförts med rektorerna på skolorna längs den aktuella sträckan. Vid skolorna i Sparsör upplevs det inte finnas några stora
problem knutna till väg 42. Vid skolorna i Fristad upplevs trafikmiljön
på väg 42 dock som rörig och farlig med mycket trafik däribland ett stort
antal lastbilar. Sänkningen till 30 km/h och de blinkande skyltarna vid
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övergångsstället har inneburit en förbättring, men det upplevs inte som
tillräckligt. De flesta elever korsar väg 42 vid övergångsstället, men det
förekommer även en del ”farligt” spring över vägen. Det finns också ett
problem mellan mopedister som inte följer trafikreglerna och föräldrar
som ska lämna sina barn på skolan. Det saknas en angöring till skolorna för
föräldrar som skjutsar sina barn till skolan.

10

Fortsatt arbete

Vissa av de föreslagna åtgärderna kan genomföras inom befintligt vägområde och för dessa behövs det inte någon arbetsplan. Andra åtgärder så som
ombyggnad av korsningen med Paradisvägen (väg 1800), gång- och cykelbroar och tätortsportar innebär dock att ny mark måste tas i anspråk och
för dessa åtgärder måste därför en arbetsplan och eller detaljplan tas fram.
Borås Stad kommer att finansiera en ombyggnad och driva det fortsatta
arbetet i samråd med Trafikverket.
Frågor som kräver särskild uppmärksamhet under den fortsatta processen
är bland annat:
• Vattenskyddsområdet för Öresjö vattentäkt måste beaktas i det fortsatta arbetet.
• Sida för anläggande av gång- och cykelväg med hänsyn till boende
och målpunkter.
• Prioritering för upprustning av busshållplatser med hänsyn till antal
resenärer samt säkerheten och tillgängligheten för resenärer vid
och på väg till hållplats. Hållplatsernas placering kan också behöva
ses över.
• Utformning av tätortsportar och cirkulationsplatser samt broar.
• Involvera barn och ungdomar i planeringen och tillvarata deras
intressen så att de själva, på ett tryggt och säkert sätt, kan röra sig
mellan hem och skola/förskola och fritidsaktiviteter.
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Hovalidsvägen ansluts i en
punkt cirka 200 meter längre
söderut på väg 42. (2)
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Asklandavägen:
Asklandavägens anslutning
till
väg 42 byggs om i ny
SÖLEBO
sträckning.
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Fristad - infart, söder:
En tätortsport som markerar
var tätorten börjar anläggs.
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Vid anslutningspunkterna anläggs nya gång- och cykelpassager över väg 42.

ägen

Badplats

Viskan-Skalle:
Fastighetsanslutningar på
västra sidan av väg 42 på
sträckan från Viskan till Skalle
samordnas i två punkter genom
kompletteringar av det lokala
vägnätet. Fortsatt utredning
krävs.

d av
Asklan
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FRISTADS KLOCKARBOL

Fristad - Gula skolan:
Hållplatsfickor och parkeringsyta tas bort (1). Delar
FRISTADS KLOCKARBOL
av den östra hållplatsfickan nyttjas för angöring.
Befintliga refuger breddas. En mittrefug kan anläggas på hela sträckan som har hastighetsbegränsningen 30 km/h.
Övergångsstället vid Skolvägen flyttas till gångpassagen över järnvägen (2).
Munkahagen
En gång- och cykeltunnel föreslås
byggas under
väg och järnväg. Ett billigare alternativ som dock
inte ger lika bra resultat är att gångpassagen rustas
upp och förses med ljud- och ljusanläggning som
varnar för korsande tåg (2).
Befintlig gång- och cykelväg på vägens östra sida
rustas upp och breddas till en genomgående bredd
på 3 meter. Gång- och cykelvägen höjs upp vid
passage över Asklandavägen och Skolvägen (3).
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Sparsör-Fristad, gång- och cykel:
Räcke sätts upp mellan väg 42
och befintlig gång- och cykelväg.
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MÖLARP
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Bilaga 13

Åbacka
KVARBO

Ljungsäter
1
väg

Exempel på tätortsport med
mittrefug. Bilden visar även
gång- och cykelväg med s.k.
gcm-stöd.

83 m

Fristad - infart, väster:
En tätortsport som markerar
var samhället börjar föreslås. Tätortsporten utformas
lämpligen med en mittrefug
för att önskad hastighetsdämpning ska uppnås.
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Fristad - centrum:
Gång- och cykelvägen på vägens östra sida rustas upp och
breddas till 3 meter.
Gränsen mellan parkering,
verksamhetsyta samt gång- och
cykelväg tydliggörs på båda
sidor av vägen.
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Fristad - Kvarbo sommarstad:
En gång- och cykelväg anläggs på sträckan. Utbyggnaden samordnas med utbyggnaden av VA-ledningar till
området.
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Bilaga 14
Sibbarp

ARTA

Svenstorp
Ljungaberg

Kvarbo sommarstad:
Korsningen byggs om
och flyttas åt väster.
Den utformas med
med vänstersvängfält.
KVARBO
Arta
Kvarbo
Olofsgården
Ödegården

Ärtingevägen

Väg 42

Skattegården

Fristad - Kvarbo sommarstad:
En gång- och cykelväg anläggs på sträckan. Utbyggnaden samordnas med utbyggnaden av VA-ledningar till
området.

Kvarbo
Hästhagen
sommarstad

Ljungagården

(FRISTADS KLOCKARBOL)
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