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Yttrande åtgärdsvalsstudie väg 156 
Trafikverket har översänt rubricerad åtgärdsvalsstudie till Marks kommun. Marks 
kommun lämnar här sitt yttrande. Åtgärdsvalsstudien beskriver översiktligt 
förutsättningar och problematik avseende väg 156. 

Trafikverket har tillsammans med berörda kommuner sedan 2018 arbetat på 
Åtgärdsvalstudie - Väg 156 inom Västra Götaland, trafiksäkerhet och 
tillgänglighet. Marks kommun ser positivt på att åtgärdsvalsstudien genomförts. 

Stråket från väg 40, Ryamotet till länsgränsen, är utpekad som brist i Regional 
plan för transportinfrastruktur i Västra Götaland, 2018–2029, vilket innebär att 
åtgärdsvalsstudien är ett viktigt underlag för fortsatt arbete. Enligt Västra 
Götalandsregionens (VGR) trafikförsörjningsprogram är sträckan ett prioriterat 
stråk, vilket definierar vikten av en väl fungerande väg. 

Marks kommun i regionen 

Marks kommun tillhör geografiskt både Göteborgs- och Borås 
arbetsmarknadsregioner och har genom närheten till Göteborg ett växande 
befolkningsantal. Enligt VGR´s senaste befolkningsprognos kommer Marks 
befolkning att öka med fyra procent under 2019–2030.  

VGR´s vision Ett gemensamt Västra Götaland från 2005, målar upp en region med 
kortare avstånd och attraktiva lokala arbetsmarknader. Ett antal fokusområden 
har lyfts fram, för både infrastruktur och kollektivtrafik samt ett livskraftigt 
näringsliv. Investeringar i infrastruktur ska främja en hållbar tillväxt och god 
tillgänglighet i hela regionen. Kollektivtrafiken ska genom kortare restider öka 
tillgängligheten till målpunkter även utanför regionen. Det anses skapa en 
rundare region. Det regionala dokumentet Målbild tåg 2035 lyfter att sträckor 
som saknar järnväg ska förses med expressbusstrafik, vilket syftar helt till att 
uppfylla regionens mål om en fungerande arbetsmarknadsregion både på det 
lokala som det regionala planet. Här spelar väg 156 en viktig roll inte bara inom 
regionen utan också som koppling till Viskadalsbanan och Hallands län. 

Västra Götaland 2020 - strategi och tillväxt och utveckling i Västra Götaland 
2014–2020 anger att konkurrenskraften i hela regionen ska öka och alla delar ska 
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ges likställda möjligheter till utveckling, vilket innebär lika tillgång till 
kommunikation för arbete, utbildning och livskvalitet. Då kan en robust region 
som klarar stora påfrestningar skapas. Regionen pekar även ut viktiga länkar för 
att klara en grundläggande transportinfrastruktur, varav en är väg 156, där det 
anges att det ska tillsättas specifika investeringar för transportinfrastruktur och 
kollektivtrafikåtgärder.  

Redan idag har Marks kommun en utpendling mot Göteborgsområdet, både för 
arbets- och studiependling. Pendlingen spås öka i takt med att kommunen växer 
och näringslivet lyfter redan idag behovet av en större inpendling för att erhålla 
den arbetskraftskompetens som företagen efterfrågar. Utpendlingen förutspås 
bli än större när mångdubblade arbetstillfällen tillkommer vid Landvetter Airport 
city. Vilket kommer att medföra en ökad bosättning i närområdet och därmed 
pendling på väg 156. 

Marks kommun har stor potential för fortsatt positiv utveckling både när det 
gäller näringslivet och befolkningsutvecklingen. En förutsättning är att 
standarden på väg 156 förbättras. 

En viktig tillväxtfaktor är närheten och snabba förbindelser till de närmaste två 
stora regionala naven Göteborg och Borås. Marks läge i regionen ger här goda 
förutsättningar för tillväxt. Men för att detta ska bli verklighet behöver de 
regionala sambanden utvecklas och det ska ges möjlighet till en attraktiv 
kollektivtrafik, för att kunna dra nytta av den samlade regionens arbetsmarknad. 
Därför är upprustning och nybyggnation prioriterat. 

Som ett steg i prioriteringen beslutade kommunfullmäktige i Marks kommun den 
26 september 2019 att ”Marks kommun vill åstadkomma, och kommer arbeta för 
att; väg 156 blir en mötesseparerad 2+1 väg, en förbifart byggs i Skene. 
Åtgärderna är viktiga för att förbättra säkerheten på och omkring väg 156 och för 
att korta restiden Mark – Göteborg.” (KF § 133/2019 Marks kommun) 

 

Utveckling av Marks kommun 

I Marks kommun planeras på flera håll för nya bostäder och verksamheter, vilket 
medför ett ökat tryck på befintlig infrastruktur.  

I Kinna pågår i nuläget detaljplanearbete för cirka 250 bostäder och en 
markanvisningstävling för ytterligare cirka 100 lägenheter på redan planlagd mark 
är i uppstartskede. Kommunen planerar också för ett planprogram i Kinna med 
möjlighet till cirka 300 bostäder med färdigställande av byggnation om 10–15 år. I 
Skene pågår ett detaljplanearbete vid Kungsfors med möjlighet till 250 bostäder, i 
direkt anslutning till väg 156. Samtliga bostadsprojekt ovan kommer direkt eller 
indirekt öka trafikströmningen på väg 156 genom Skene. 
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Utöver pågående planering i Sätila så kommer en markanvisningstävling 
genomföras med planerad byggstart 2022, vilket möjliggör för cirka 200 nya 
bostäder. Vilket kommer att öka belastningen på väg 156 ytterligare. 

Bostadsutvecklingen är mycket positiv för kommunen men ställer höga krav på en 
robust infrastruktur. En förbättring av väg 156 och en förbifart förbi Skene är 
nödvändiga inom en snar framtid för att undvika en ohållbar trafiksituation. 

Marks kommun har idag ett starkt näringsliv. Men för näringslivet i Marks 
kommun är det viktigt att bristerna på väg 156 åtgärdas.  Företag ska kunna 
utvecklas och hitta kompetent arbetskraft då är väg 156 och en förbifart 
avgörande för fortsatt utveckling.  

Väg 156 genom Skene  

Sträckningen av väg 156 genom Skene har diskuterats sedan 1971. Redan 
1975/76 framfördes alternativet med en kringfart för att minska belastningen av 
centrummiljön i Skene. Under slutet av 1980-talet konstaterade Marks kommun i 
Kinna, fördjupad del av översiktsplanen för Marks kommun 1990, att det inte är 
möjligt att behålla vägen genom Skene centrum. Förslaget var att göra en ny 
förbifart väster om Skene med anslutning till väg 41. 

1993 började Vägverket bygga väg 41 i sitt nya läge söder om Kinna och Skene. I 
samband med detta konstaterade Vägverket och Marks kommunen att det vore 
önskvärt att bygga om länsväg 156 väster om Skene med en ny anslutning mot 
den nya väg 41. 1994 undersökte Vägverket tillsammans med Marks kommunen 
möjligheten att bygga förbifarten. Slutsatsen blev att vägen var möjlig att bygga 
med hänsyn till geoteknik och naturvårdsintressen. Kommunfullmäktige 
beslutade hösten 1995 att Marks kommun skulle delfinansiera byggandet av den 
nya förbifarten. Vägverket arbetade fram en vägplan som fastställdes 1997. Efter 
överklaganden upphävde regeringen arbetsplanen 1998.  

Vägverket gjorde en omstart och 2001 presenterades olika alternativ till en 
förbifart Skene. Ett av alternativen innebar att väg 156 leds utanför Skene längs 
Skrålabäcken. Beslutshandling presenterades 2004. Väg 156 inkluderades 
därefter i stråk 6 inom den stråkstudie som gjordes år 2006, men objektet rymdes 
inte i finansieringen av regionens infrastrukturplan 2004–2015. 

Efter alla dessa år och utredningar vill Marks kommun återigen påtala hur 
angeläget det är att en förbifart i Skene kommer till. De byggprojekt som planeras 
för och redan byggs kommer belasta väg 156 genom Skene ytterligare och Marks 
kommun anser att trafikverket här har underskattat behovet av en förbifart. 

Underlagets behov av ytterligare utredningar/analyser 

Marks kommun saknar underlag i rapporten. För att komma fram till väl avvägda 
slutsatser behöver vissa områden kompletteras med mer omfattande utredning 
och analys. Marks kommun hade önskat att Trafikverket tagit ett större grepp om 
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väg 156 i åtgärdsvalsstudien och kommit med nya förslag på åtgärder. Det är 
enbart den befintliga sträckningen som är studerad. Nya om dragningar eller 
förbifarter hade kunnat studerats för att uppnå ökad tillgänglighet och 
trafiksäkerhet.  

När det gäller åtgärd C1, förbifart Skene tätort (sid 117) saknas förslag och analys 
om olika alternativa lösningar. Det enda förslaget som presenteras är hämtat från 
arbetsplan från 1996. Det saknas även en samlad effektbedömning (SEB). Till 
åtgärden hör Analys av överflyttningspotential till förbifart Skene, vilken inte för 
ett tillräckligt utredande resonemang gällande trafikflödet på de viktiga 
anslutande kommunala vägarna, Varbergsvägen och Industrigatan, vilka båda 
används för kommunikation från Kinna till väg 156. Med skyltning i Kinna till en 
förbifart Skene via väg 41, skulle en ytterligare avlastning av persontrafiken ske 
på dessa vägar. Den bostadsutveckling som sker i Kinna och Skene kommer att 
öka överflyttningspotentialen. I kontrast till detta blir potentialen än mer osäker 
med nedräkningen för ett eventuellt klimatscenario och känslighetsanalysen. 

Marks kommun påvisar att det finns en skillnad mellan hur åtgärdsförslag 
fördelats längs delen väg 40 - Skene i åtgärd B20 s.103 och B27s.113. På sträckan 
ligger alla föreslagna 2+1 sträckor utom en i Marks kommun, medan 
vänstersvängfält endast är föreslagna på sträckan genom Härryda kommun. För 
att åstadkomma en jämn trafikhastighet och möjligheter till säkra omkörningar 
ska liknande åtgärder utredas längs hela delsträckan Delen väg 40-Skene, med 
djupare analys av placering av omkörningssträckor och redovisande av 
bedömningsgrund för urvalet av de korsningar som anses behöva 
vänstersvängsfält. 

För att ta ett helhetsgrepp om hela resan gör Marks kommun bedömningen att  
hastighetsöversynen behöver ska ingå, A9 sid. 86. Det är viktigt att beakta att den 
upplevda restiden kan upplevas kortare om flödet på väg 156 är smidigare, 
hastigheten jämnare och inbromsningarna färre.  

Det är av högsta vikt att kollektivtrafiken i stråket utvecklas på ett sådant sätt att 
attraktiviteten för att resa kollektivt ökar. Samverkan mellan Trafikverket, 
Västtrafik och berörda kommuner är av högsta vikt för att få ett positivt resultat. 
Kommunens erfarenhet från trafikförändringen som genomfördes 2015 är att 
frågorna är svåra att hantera inom löpande verksamhet. Det innebär att åtgärden 
i kap 8 punkt 8.4 B7 bör ingå i åtgärdsvalsstudien. 

Marks kommun menar att resandestatistiken som presenteras i bilaga 7 
genomgår en något okänslig analys under 5.1 Kollektivtrafik, sida 23. Trafikverket 
redovisar inte vilken statistikperiod som avses eller hur antalet resande är 
beräknat och drar slutsatser utifrån en ej tillförlitlig statistik, trots eget 
påpekande att den inte omfattar digitala biljetter. 

Angående åtgärd B12, Bygg ut gång- och cykelvägar längs sträckan, s 97. Vid 
workshoparna i arbetet med åtgärdsvalsstudien har kommunen påtalat behovet 
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av att B12a ges en sträckning mellan målpunkterna vid väg 156. Resonemanget 
stärks även av Strategi för ökad cykling i Västra Götaland, sid 77. 

 

Synpunkter på åtgärdspaketering 

10.3 s. 159 

Marks kommun ställer sig bakom de ingående åtgärderna B5 (förbättra 
kollektivtrafiken mot Borås genom ökad turtäthet samt anpassning av linjer och 
tidtabeller), B6 (förbättra kollektivtrafiken mot Landvetter flygplats genom ökad 
turtäthet samt anpassning av linjer och tidtabeller) och B9 (Samordna 
kollektivtrafiken så att ”matarbussarna” linje 330 i synnerhet, är synkade med 
buss linje 300) som är av stor vikt för att kunna erbjuda en attraktiv 
kollektivtrafik. Både för invånarna i Kinna och Skene, men inte minst för de 
resenärer som bor i orterna längs väg 156 som ges ökad möjlighet att nå 
regionala målpunkter med kollektivtrafik. Marks kommun vill betona att linje 300 
fortsatt bör ha inriktningen mot expressbusstrafik med få stopp, medan linje 330 
ska ha det lokala uppdraget. Samordning mellan buss 330 från Sätila och byte till 
linje 300 mot Göteborg bör prioriteras. 

Under detta paket är det viktigt att även beakta avfarten mot Landvetter vid 
pendelparkeringen, Stora Övattnet som en genväg för kollektivtrafik till 
Landvetter Airport.  

10.4 s. 160 

Föreslagna åtgärder för gång- och cykelvägar, hållplatser och pendelparkeringar 
utgår från dagens trafikering av linje 300 och 330. Marks kommun bedömer 
svårigheten att ta ställning till åtgärderna med tanke på att ingen utvärdering har 
skett av nuvarande trafik på linje 300 och 330. En djupare analys krävs för att 
avgöra vilka åtgärder som är lämpliga att utföra. Det gäller både för åtgärder på 
kort och lång sikt. 

Vid åtgärd B13 (utveckla de hållplatser där linje 300 angör) och B14 (upprustning 
av hållplatslägen med avseende på hållplatsfickand bredd och lutning. Berörda 
hållplatser som trafikeras av linje 300 och 330.) bör prioriteringsordningen ses 
över om den ska följa antal påstigande per hållplats. Under ett antal av B-
åtgärderna föreslås redan utförda åtgärder. 

Åtgärd B17, (signalprioritet för kollektivtrafiken i anslutning hållplats 
Källarbacken) kommer att påverka trafikflödet på vägen på ett negativt sätt. 
Marks kommun instämmer i att åtgärden ökar säkerheten samt ökar 
tillförlitligheten för kollektivtrafiken. Utformningen måste ta hänsyn till att 
trafikflödet på väg 156 påverkas i så liten grad som möjligt. 

10.7 s. 170 
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Marks kommun anser att alla utbyggnadsträckor i åtgärd B20 (2+1 väg) är 
intressanta och förutsätter att dessa kommer byggas på sikt. Kommunen saknar 
en genomlysning som visar vilka åtgärder som ger störst samhällsnytta. Där 
effekterna är störst borde utbyggnad ske först. Utbyggnad behöver inte ske i den 
geografiska indelningen som de ligger idag. Analysen är inte tillräcklig för att 
Marks kommun ska kunna prioritera åtgärderna sammantaget, men det kan 
finnas en fördel med att börja med åtgärd B20e, utöver de som redan finns 
framtagna i stråk 6 i stråkstudien. 

Kommunen anser också att effekten av genomförandet måste märkas i restid och 
framkomlighet i båda riktningarna.  

Det finns många olika intressen att ta hänsyn till på sträckan exempelvis 
långsamtgående fordon. Därför bör dialog med dessa trafikslag ingå när vägplan 
tas fram. En viktig del kan vara att öka förståelsen för vägens begränsningar. 

Åtgärd B27 (anlägg vänstersvängfält) borde även redovisas inom Marks kommun, 
inte minst för att införandet av 2+1 sträckor medför konsekvensen samlade 
infarter med behov av vänstersvängfält. 

Marks kommun anser att dessa åtgärder gynnar kollektivtrafiken som kommer 
påverkas positivt av detta paket. Förhoppningen är att kollektivtrafiken kan 
erhålla större resandeunderlag genom att erbjuda en smidigare resa med kortare 
restid, både reell och upplevd. 

10.9 s. 177 

Trafiksituationen i Skene är på kort sikt ohållbar om inte åtgärder genomförs som 
gynnar de oskyddade trafikanterna. Marks kommun ställer sig bakom de 
föreslagna åtgärderna (oskyddade trafikanter) C7-C11. Det är viktigt att åtgärder 
som bedöms genomföras på lång sikt inte prioriteras före åtgärder på kort sikt. 
Det gäller även det motsatta förhållandet att om åtgärder på lång sikt diskuteras 
så kommer åtgärder på kort sikt att prioriteras bort. 

 

10.11 s. 180 

Marks kommun ser det som högt prioriterat att en förbifart kommer till. 
Åtgärdsförslag C1 (förbifart Skene tätort) är av yttersta vikt för att Skene, Kinna 
och Örby ska kunna utvecklas utan att belasta väg 156 ytterligare genom Skene. 
Marks kommun ser det som nödvändigt att Trafikverket tar ett helhetsgrepp 
kring trafiksituationen i Skene, både på lång och kort sikt. Samt att 
utredningsarbetet för denna förbifart startar snarast.  

Den kostnadsberäkning som redovisas för förbifart på 200 miljoner kr mot 120 för 
planskild korsning (C2) tar ingen hänsyn till stadsbilden och de ingrepp som 



 Sida 7(7) 

behöver ske i Skene centrum. Marks kommun anser inte att en planskild korsning 
är ett alternativ.  

I väntan på att en förbifart kommer till behöver åtgärder som C4 (digital 
informationsskylt om bomfällstider), C14 (hastighetssänkning till 40 km/h inom 
tätorten) och C15 (ta bort parkeringsplatser längs väg 156 mellan Varbergsvägen 
och järnvägen och eventuellt ersätta dessa med längsgående parkering) 
genomföras tillsammans med åtgärder från åtgärdspaket 10.9 och 10.10 

Eftersom det planeras för ett nytt bostadsområde vid Kungsfors med 200 
bostäder behöver en korsningsåtgärd tillskapas. Åtgärden C13 (korsningsåtgärd 
vid korsningen Hedbovägen/ väg 156/ Håvengatan) behöver tas med i åtgärder 
som behöver genomföras.  

10.13 s. 184 

Marks kommun ställer sig bakom åtgärder inom detta paket som medför 
förbättringar på sträckan mellan Skene och Örby. Dock borde åtgärden D3 (ändra 
skyltad hastighet mellan väg 156 och väg 1526, Örbyvägen) ingå då det idag finns 
fastigheter nära sträckan med direktutfarter till väg 156.   

 

Marks kommun vill till sist framföra kommunens attraktiva läge att bo och verka i. 
Kommunen ligger strategiskt med närhet till Göteborg, Borås och Varberg. 
Kommunen har närhet både till hamnar och flygplats. En utbyggnad av väg 156 
stärker tillgängligheten och binder samman det geografiska området. Det stärker 
tillväxten i hela regionen och skapar socialt hållbara och attraktiva orter samt 
miljöer som erbjuder hög livskvalitet. Det är utomordentligt viktigt att 
Trafikverket prioriterar åtgärder som finns i ÅVS väg 156 i kommande 
prioriteringar i regional plan för transportinfrastruktur. Marks kommun vill 
understryka behovet av regionala medel för infrastruktursatsningar även om 
investeringen också har stor lokal nytta. 
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