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Inledning 
En förbifart Skene har diskuterats allt sedan Marks kommun bildades 1971. Sträckningar har utretts flera 

gånger och i maj 1997 fastställde dåvarande Vägverket en Arbetsplan för en byggnation genom en 

förlängning av väg 156 rakt söderut längs Skrålabäcken för anslutning till väg 41. Planen överklagades vilket 

regeringen biföll och arbetsplanen upphävdes i november 1998. Ett av skälen var att inte alternativa 

lösningar vägts in i tillräcklig omfattning vilket krävdes i den, vid den tiden, nya Miljöbalken. 

Vägverket genomförde sedan en förstudie (2004) där åtta alternativa dragningar väster om Skene 

studerades. Marks kommun förordade alternativet där väg 156 leds utanför Skene längs Skrålabäcken. Då 

ingen finansiering fanns för utbyggnad valde Vägverket i det läget att gå vidare med att utreda 

möjligheter för upprustning av befintlig genomfart i Skene istället. 

Frågan har återkommande funnits på agendan sedan dess och det finns en klar inriktning hos 

Trafikverket, Västra Götalandsregionen, VGR, Boråsregionens kommunalförbund och Marks kommun 

om att dels förbättra stråket längs väg 156, dels att hitta lösningar på problemen längs vägens sträckning 

genom Skene. VGR har i flera mål- och inriktningsdokument lyft fram betydelsen av stråket och även 

genomfört en särskild stråkstudie för väg 156. 

Fullmäktige i Marks kommun har genom beslut tagit ställning i fråga om att jobba för en utbyggnad av 

väg 156 samt en Förbifart Skene. (Dnr 2019–519 311). I nu gällande översiktsplan, ÖP, betonas vikten av 

att rusta upp väg 156 för att stärka stråket. Här betonas även behovet av att lyfta bort genomfartstrafik, 

särskilt tung trafik, i orter längs väg 41 och väg 156 genom förbifarter. 

Det finns även ett samlat näringsliv i Marks kommun som arbetar aktivt för att förbättra stråket och få 

förbifarten byggd. I kommunens Näringslivspolitiska program lyfts särskilt fram behovet av att bygga ut 

väg 156 till mötesfri väg liksom att bygga bort genomfarten genom Skene för att kunna utveckla 

centrummiljön där. Kommunen, näringslivet i Mark och Västsvenska Handelskammaren har genom 

Näringslivsrådet i Mark bildat en gemensam arbetsgrupp i syfte att aktivt jobba med frågan. 

Nu aktualiseras frågan om stråket 156 och Förbifarten Skene i pågående arbete med framtagande av 

Nationell och Regional plan för infrastruktursystemet 2022–2033 (–2037). Ambitionen är att i den 

regionala planen få med så många delsträckor som möjligt längs väg 156 samt Förbifart Skene. 

Diskussion förs om en eventuell medfinansiering från Marks kommun för att säkerställa genomförande av 

förbifarten och kunna utnyttja det planeringsfönster som nu är öppet. 

Detta dokument syftar till att stödja beslut i frågan genom att vara en del i beskrivningen av dagens brister 

samt möjliga nyttor och potentialer som uppstår genom byggandet av en förbifart. Det är dock inte en 

fullständig konsekvensbeskrivning av själva byggandet. Exempelvis kommer en 

miljökonsekvensbeskrivning, MKB, att göras i senare planeringssteg av förbifarten där Trafikverket är 

ansvarig för en sådan. 

Som planeringsunderlag har Trafikverket genomfört en Åtgärdsvalsstudie för väg 156 där även 

förbifarten ingår. I denna ingår en samhällsekonomisk kalkyl och en samlad effektbedömning. Dessa 

begränsas till effekten i relation till dagens genomfart i Skene.  

Marks kommun har därför valt att göra kompletterande studier och bedömningar i ett större geografiskt 

influensområde enligt nedan och därmed skaffa ett bredare beslutsunderlag.  
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Beskrivningen av bedömd nytta och potential med förbifarten är därmed tredelad och består av: 

• Trafikverkets samhällsekonomiska kalkyl och effektbedömning i Åtgärdsvalsstudie för 156 

− avser jämförelse och effekt i förhållande till dagens väg 156 genom Skene. 

• Marks kommun breddade samhällsekonomiska kalkyl och effektbedömning 

− omfattar även Skene och Kinna tätorter för att bedöma potentialen av en förbifart i ett 

större geografiskt perspektiv 

• Detta dokument som har ambitionen att sammanfattande beskriva  

− dagens brister och problem 

− nyttor som inte innefattas i de samhällsekonomiska kalkylmodellerna 

− kvarvarande hämmande effekter om inte förbifarten byggs 

Sammanfattning 
Effekter av fysisk infrastruktur delas upp i effekter som går att beräkna i samhällsekonomiska 

kalkylmodeller (kvantitativa) och effekter som inte ingår i modellerna och därför inte beräknas 

(kvalitativa). För att göra en sammanvägd bedömning behöver de båda komplettera varandra.  

Förbifart Skene ger i sig en samhällsekonomisk nytta och ger även positiva kvalitativa nyttor. 

Förbifarten är även en grundläggande förutsättning för att kunna göra nödvändiga åtgärder i 

trafiksystemet i Kinna och Skene. Genom att genomföra åtgärder som stödjer att trafik flyttar från 

centrala delar av Kinna och Skene till det övergripande vägnätet ökar nyttan ytterligare av förbifarten.  

Utan förbifarten blir det svårt att genomföra sådana åtgärder utan att det påverkar tillgängligheten 

negativt för såväl den regionala trafiken som trafiken till och från målpunkter i centralorten. Den 

ömsesidiga nyttan av åtgärder på lokalvägnätet och förbifarten är därför tydlig. 

Med förbifarten följer därmed ökade möjligheter att förbättra centrummiljöer och boendemiljöer med 

minskat buller och bättre luftkvalitet samt förbättrad trafiksäkerhet och ökad trygghet. Den ger även 

möjlighet till att stärka kollektivtrafiken samt förbättra tillgängligheten och förkorta restiden för den 

regionala trafiken i riktning mot Göteborg. 

Trafikfrågorna verkar redan idag hämmande på de tillväxt-, utvecklings- och exploateringsambitioner 

som finns i Kinna och Skene. Genom att flytta trafik ut från centrala delar skapas möjligheter till 

avlastning och därmed en förbättrad möjlighet till utveckling, förbättring och förtätning av Kinna och 

Skene. 
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Dagens brister och problem 

Vanan är stark 
Varbergsvägen/Boråsvägen är idag det naturliga vägvalet för många både boende och besökande för såväl 

lokala resor som för regionala resor. Som den gamla riksväg den är håller den god standard och 

tillgängligheten är hög. Det är ett enkelt och bekvämt vägval idag och de alternativ som finns i 

Industrigatan och 41:an upplevs inte tillräckligt attraktiva.  

För exempelvis resor till och från Göteborg hamnar man idag dessutom i samma punkt oavsett vägval. 

Nämligen i korsningen Örbyvägen/Varbergsvägen där belastningen också är som störst. Så även om nytta 

uppstår på andra ställen genom att man valt annan väg bidrar man idag fortsatt till problemen i just denna 

korsning. 

Många verksamheter är idag tillgängliga via Varbergsvägen/Boråsvägen och bidrar förstås i sig till att 

alstra trafik i centralorten. I takt med att trafiken och därmed belastningen ökar kommer tillgängligheten 

till dessa att upplevas som allt sämre. 

Fler kommer att behöva skapa nya vanor och välja nya vägar för både lokala och regionala resor och 

transporter för att avlasta Varbergsvägen/Boråsvägen, Örbyvägen genom Skene och andra gator i tätorten. 

För att kunna göra detta på ett tillräckligt bra sätt krävs åtgärder som möjliggör och stöder dessa val. 

Belastning Varbergsvägen/Boråsvägen genom Skene och Kinna 
Trafikvolymen är idag störst precis öster om korsningen med Örbyvägen i Skene för att sedan variera och 

successivt sjunka ju närmre Kinna man kommer. 

Vid nämnda korsning är idag årsdygnstrafiken, ÅDT, ca 12 900 fordon och vid bron över Viskan ca 8000 

fordon. ÅDT är ett planeringsmått som anger ett dygnsnitt över årets alla dagar. Variationer över årstider, 

veckodagar eller dygnets timmar syns inte i måttet. 

Belastningen längs hela sträckan varierar mycket mellan veckans dagar och över dygnet. Påtagligt är att 

det i stora delar är gles trafik medan det i andra stunder är problematiskt med tät trafik och även 

köbildning. Inte minst i Skene där trafikvolymen är som störst och även längs Örbyvägen genom Skene. 

Örbyvägen genom Skene 

Skene centrum 

I Skene centrum råder i dag ett gytter av rörelser mellan fordon och oskyddade trafikanter samt 

angöringar till olika målpunkter. Dagens standard möjliggör även allt för höga hastigheter. 

På sträckan norr om järnvägsgatan förekommer parkering med backande fordonsrörelser i konflikt med 

oskyddade trafikanter vilket är en påtaglig risk. Längs denna del sker även många passager av gående 

över Örbyvägen. Inte minst av barn och ungdomar på väg till och från skola och i större grupper i 

samband med exempelvis tågstopp. 

Längre norrut genom Skene centrum är hastigheten för biltrafiken oftast något lägre men det är ytterligare 

fler konflikterande rörelser mellan fordon och oskyddade trafikanter som ska samsas på kort sträcka. I 

ännu högre grad är detta en sträcka som är skolväg för många barn och ungdomar. 

Korsningen Örbyvägen/Industrigatan tillsammans med plankorsningen med järnvägen 
Korsningen är vid vissa tider på dygnet hårt belastad med återkommande låsningar och köbildning som 

följd. Det minskar förstås tillgängligheten för resor och transporter men utgör även en ökad risk och 

medför otrygghet. Det finns även en risk att låsningarna orsakar problem för järnvägstrafiken om 

vägtrafik blir stående över spåren. Korsningen hyser även en inte obetydlig andel svängande tung trafik 

som har behov av utrymme men också bidrar till trängseln. 
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Det förekommer idag även en hel del spring över spåren när bommarna är fällda och tillsammans med 

trängseln och svårigheten att ta sig över Örbyvägen är platsen inte anpassad för möte mellan bilar/lastbilar 

och oskyddade trafikanter. 

Korsningen Örbyvägen/Hedbovägen med infart till Kungsforsområdet 

Förutom problematiken med järnvägen gäller i mångt och mycket samma som ovan även för denna plats 

på Örbyvägen. Idag är tillgänglighet samt säkerhet och trygghet för gående och cyklister dålig i rörelser 

som korsar Örbyvägen. Detta inte minst beroende av risk för höga hastigheter i båda riktningar där även 

geometrin söder om korsningen bidrar till att området delvis är skymt när man kommer söderifrån. 

Med ökad exploateringsgrad i området kommer naturligt belastningen öka med risk för ökade problem 

om inte en anpassning görs. Tillgängligheten till området kan komma att bli en utmaning i sig. 

Kollektivtrafik 
Den regionala kollektivtrafiken till och från Göteborg respektive Borås går idag på det lokala vägnätet 

genom Kinna och Skene och utför även en del av det lokala kollektivtrafikarbetet. Detta bidrar 

sammantaget till en onödigt lång restid för pendling till såväl Göteborg som Borås.  

Detta påverkar även kvaliteten på den lokala kollektivtrafiken som i sig skulle kunna vinna på en ökad 

tydlighet i sin struktur. Vidare är bussar anpassade för regionaltrafik oftast sämre tillgänglighetsanpassade 

än bussar för lokaltrafik. 

Förtätning och utveckling av tätorten  
Trafiksituationen som den beskrivits här är redan i dag en hämmande fråga i de ambitioner om förtätning 

och utveckling som finns av såväl Kinna som Skene. 

Vid varje ny detaljplan prövas alla aspekter på nytt oavsett om området sedan tidigare varit detaljplanerat. 

Det gör att frågor som buller, trafiksäkerhet och utsläpp prövas i varje ny plan enligt gällande regelverk. 

Detta ger Trafikverket både som myndighet men även som fastighetsägare och verksamhetsutövare rätt 

att överklaga varje ny detaljplan. Detta har inte hänt än i Mark men i samband med nya detaljplaner blir 

diskussionerna med Trafikverket om hur trafikförsörjningen och planeringen av trafiken i Skene och 

Kinna bör hanteras större och mer omfattande än tidigare.  

Detta är, och kommer än mer vara, en bidragande orsak till att detaljplaner och exploateringar överklagas 

eller fördröjs på annat vis i Skene och Kinna. Vi ser redan idag svårigheter med att få igenom detaljplaner 

där höga trafikflöden och trafiksäkerhet är avgörande frågor från både Trafikverket och Länsstyrelsen.  

Genom Skene på väg 156 passerar dagligen tunga transporter med farligt gods. Dessa passerar nära 

känsliga verksamheter och lokaler. Detta medför att bygglov och detaljplaner nära farligt gods led 

avstyrks på grund av de korta avstånden från vägen. I kommande riskanalys för farligt gods fastslås ett 

bebyggelsefritt avstånd mot väg 156 till minst 45 meter. Ett avstånd som idag inte klaras för verksamheter 

som förskola och skola. 
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Nyttor 

Sänkt hastighet 
En sänkt hastighet med trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Örbyvägen och Varbergsvägen kommer ge 

många positiva effekter. Vid sänkt hastighet väljer fler att använda en annan väg för framkomlighet. 

Dessutom bidrar lägre hastighet till minskad risk för personskador. Sänkt hastighet bidrar även till 

minskning av bullernivåerna och en förbättrad luftkvalitet för de som bor och färdas längs med 

Örbyvägen och Varbergsvägen. 

Ökad trafiksäkerhet och trygghet  
Trygghetsaspekterna av att avlasta Örbyvägen och Varbergsvägen från trafik kan inte nog understrykas. 

Genom minskat trafikflöde minskar antalet konflikter mellan motorfordon och oskyddade trafikanter och 

därmed risken för olyckor. Genom en sänkning av den faktiska hastigheten minskar risken för olyckor 

och därmed en ökad säkerhet både för fordonstrafiken och oskyddade trafikanter.  

Med varje sparat liv eller allvarlig olycka sparar samhället miljonbelopp per år. 

I samband med att förbifarten byggs ges möjlighet att planera för hur Örbyvägens och Varbergsvägens 

framtida utformning kan se ut. Genom att planera för längsgående parkering minskar antalet backrörelser 

för fordon. Detta kan också leda till en minskad vägbredd där fler gångpassager kan byggas för att 

ytterligare möjliggöra trygga passager över vägen.   

Farligt gods  
Med en förbifart skulle all trafik med farligt gods kunna flyttas ut från Örbyvägen för att sedan använda 

väg 41 eller Industrigatan för att nå sin slutdestination.  

Genom att flytta över denna trafik till en förbifart minskar risken för att en olycka som innefattar 

brandfarliga vätskor/gaser avsevärt. Det medför även att det bebyggelsefria området mellan vägen och 

tillkommande bebyggelse kan minskas. 

Minskat buller  
Minskat buller har enbart positiva effekter. Långvarigt buller påverkar hälsan negativt, buller kan bl.a. 

medföra sömnstörningar och öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar såsom höjt blodtryck, hjärtinfarkt 

och stroke. Buller kan även inverka på talförståelsen och kommunikationen, försvåra inlärning och ge en 

sämre prestation. Höga bullernivåer kan också bli ett hinder för en god livskvalitet genom att exempelvis 

aktiviteter, vila, avkoppling eller sömn störs.1 

Genom att flytta bort trafik från centrala delar av Skene minskar risken av att utsättas för buller. Genom 

att minska flödet med de prognostiserade ca 3700 fordon minskar bullret med ca 30 %. Även en sänkt 

hastighet medför att bullernivåerna sjunker.  

Marknadsvärdet för de fastigheter som ligger centralt kan antas öka då bullernivåerna sjunker. Med varje 

dB som ljudnivån sänks bedöms marknadsvärdet öka med 0,5%.  

(värde från Lerum framtidsplan ÖP från 2008). 

Trevligare stadsmiljö och attraktivare boendemiljöer 
Med en förbifart ökar möjligheten till att förbättra stadsmiljön och förutsättningarna att skapa nya 

attraktiva boenden och lokaler. Inte minst är detta tydligt i Skene. Åtgärder kan göras längs Örbyvägen 

och Varbergsvägen där gatorna ges mer karaktär av stadsgata med exempelvis bredare gång och 

cykelbanor och rader av träd. Denna typ av åtgärder skapar en tryggare och mjukare upplevelse av 

gaturummet. En smalare gata genererar dessutom som nämnts ovan lägre hastigheter. Längsgående 

 
1 Hälsoeffekter av buller och höga ljudnivåer — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/h/halsoeffekter-av-buller-och-hoga-ljudnivaer/?pub=60532
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parkering är även ett annat sätt att skapa trygghet genom att bilar inte backar ut i vägbanan eller i konflikt 

med oskyddade trafikanter.  

Genom att förflytta trafik och framför allt tung trafik med farligt gods skulle säkrare passager för 

skoleleverna kunna skapas. Idag måste många skolbarn förflytta sig över väg 156 beroende på vart de bor 

för att komma till och från skolan.  

En levande stadsmiljö där fler lokaler och verksamheter kan ha entréer ut mot gatan ger ofta en trygghet, 

om att det finns ögon som ser dig när du passerar efter mörkrets intrång. Likaså att det finns platser med 

bra belysning där människor umgås även under kvällar och helger skapar ett levande centrum där fler vill 

vistas. Sådana platser kan genom minskad trafik planeras närmare Örbyvägen och Varbergsvägen.  

Välplanerade ytor med mycket grönska lockar fler besökare och med attraktiva lekplatser och 

multifunktionella ytor kan liv skapas under alla säsonger med mötespunkter för alla typer av invånare och 

besökare.  

Bostäder och verksamhetslokaler 
När det bebyggelsefria avståndet minskas eller tas bort, kan ny bebyggelse eller påbyggnad av bebyggelse 

ske närmare Örbyvägen och Varbergsvägen än vad som är möjlig idag. Ytan som då skulle bli 

planeringsbar är i storleksordningen 11 hektar. En del av denna yta är idag bebyggd eller i direkt 

anslutning till befintlig bebyggelse. Det finns idag också en mindre mängd outnyttjade byggrätter som 

kan nyttjas och nya detaljplaner kan tillskapa nya bostads och verksamhetsområden i direkt närhet till 

nämnda vägar.  

Det kommer ges möjlighet att etablera en ny busstation/hållplats vid rondellen i Skene om 

kollektivtrafiken leds om på den nya förbifarten. I närheten av detta område finns i aktuell gällande 

fördjupade översiktsplan utredda områden för nya bostäder.  

Vid den trafikplats som skapas på väg 41 strax söder om Skene kan det väckas intresse för att etablera 

verksamheter. Detta kan vara ett lämpligt område för mer ytkrävande verksamheter.  Det rör sig dock om 

privatägd jordbruksmark och behöver studeras och planeras i särskilda processer. 

En förbifart skulle förändra planeringsförutsättningarna i Skene vid kommande fördjupade översiktsplan. 

Den yta som blir byggbar med hänsyn till minskat buller eller minskat riskområde för farligt gods kan 

påverka hur ett framtida bostadsbyggande placeras utformas liksom höjden av bebyggelsen. Genom att 

trafiken lyfts bort skapas ytor som idag inte är möjliga att planera i kommunens samhällsplanering och 

Skene tätorts stadsutveckling.  Nya kopplingar och stråk kan komma att uppkomma och förändra synen 

på hur ett framtida Skene kan se ut.  

Kollektivtrafik 
Med en förbifart skulle kollektivtrafiken kunna planeras om för att utöka och skapa en snabbare regional 

trafik mot Göteborg med exempelvis direkta expressbussar. Genom att leda denna trafik via det 

övergripande vägnätet skulle även en stor andel tung trafik kunna lyftas bort från Varbergsvägen genom 

Skene och Kinna.  

Genom att tydligare sortera upp kollektivtrafiken kan även en mer anpassad lokaltrafik förstärkas som i 

sin tur även är bättre ur tillgänglighetssynpunkt och kan utformas för mindre buller och bättre luftkvalité i 

tätorten. 

Östra och sydöstra delarna av kommunen 
Tillgängligheten ökar och restiden förkortas för resor och transporter i riktning mot eller från Göteborg 

och Landvetter med start eller målpunkt i östra och sydöstra delarna av Marks kommun. 
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Kompletterande åtgärder 

Allmänt 
En förbifart Skene skapar en grundläggande förutsättning för att kunna komma tillrätta med brister och 

problem med trafiken i Skene och Kinna idag. Tillkomsten av förbifarten skapar i sig en direkt nytta 

genom en överflyttning av trafik och som växer i takt med att vanan att använda den ökar. Men den löser 

inte ensamt uppgiften.  

För att utnyttja potentialen i än högre grad behövs åtgärder i det befintliga väg- och gatunätet för att fler 

ska välja att använda väg 41 och Industrigatan liksom en ny förbifart för såväl lokala resor som för 

regionala resor.  

Denna typ av åtgärder skapar i sig påtagliga nyttor i tätorten med exempelvis sänkt hastighet, ökad 

trafiksäkerhet och trygghet, minskat buller, bättre luftkvalitet, trevligare stadsmiljö, attraktivare 

boendemiljöer mm. 

Utan förbifart blir det dock svårt att genomföra dessa utan att det alltför negativt påverkar tillgängligheten 

för såväl den regionala trafiken som trafiken till och från målpunkter i centralorten. Förbifarten skapar 

med sin tillkomst en grundläggande förutsättning för att kunna genomföra åtgärder på lokalvägnätet 

genom att alternativa vägar och vägval skapas. 

Dessa åtgärder återstår att identifiera och planera till innehåll och omfattning i egna processer. Här ges, 

utan prioritetsordning, exempel på vad det i huvudsak rör sig om för typ av åtgärder: 

• Flytta ut trafik från Varbergs-/Boråsvägen till övergripande vägnät och ge möjlighet till nya 

vägval. 

• Öka attraktiviteten för att välja kollektivtrafik och andra kloka resval. 

• Sänkt faktisk hastighet längs Varbergs-/Boråsvägens hela sträcka och på Örbyvägen genom 

Skene centrum för ökad säkerhet och trygghet, minskat buller och bättre luftkvalitet 

• Öka attraktiviteten för nya exploateringar och förtätningar. 

• Attraktivare och bättre boendemiljöer. 

Öka tillgängligheten till Industrigatan och 41:an 
I betydligt högre grad än i idag behöver en större andel av trafiken välja Industrigatan och 41:an för såväl 

lokala som regionala resor och transporter. Åtgärder som förenklar denna förflyttning bör identifieras och 

över tid genomföras. Det handlar om att förbättra, förenkla och kanske komplettera med nya kopplingar 

från lokalvägnätet och ut till såväl Industrigatan som 41:an. Utöver att avlasta lokala gator och vägar kan 

det öka tillgängligheten för näringslivets transporter och göra det lättare för räddningstjänst och ambulans 

att ta sig ut från de centrala delarna. 

Förbättrad regional och lokal kollektivtrafik 
Med Förbifart Skene öppnas möjlighet att lyfta ut exempelvis expressbussar mellan Göteborg och Kinna 

resecentrum med, ett stopp i Skene, till det övergripande vägnätet. Detta avlastar Varbergsvägen från tung 

trafik, gör kollektivtrafiken något mindre störningskänslig och kan minska restiden med ett par minuter. 

Turtätheten kan även ökas utan att det belastar det lokala vägnätet. 

Den lokala uppgift som den regionala trafiken idag utför i centralorten bör i högre grad tas över av en 

förbättrad dedikerad lokaltrafik som även kan anpassas så att de hämtar upp och försörjer de regionala 

linjerna. Bussar för lokaltrafik är dessutom i allmänhet bättre tillgänglighetsanpassade än bussar i 

regionaltrafik och kan utformas för minskat buller och bättre luftkvalitet.  

En dialog om anpassning av kollektivtrafiken bör inledas i god tid med Västtrafik. Planeringshorisonten 

för förändring av linjer är hos Västtrafik två år.  
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Mobility management 
Åtgärder som hjälper och påverkar resenärer, transportköpare och transportörer i sina resval och vägval. 

Exempel kan vara kampanjer, bilpooler, reserådgivning och parkeringsstyrning. Det handlar om att få ut 

större effekt av såväl befintlig som ny fysisk infrastruktur genom förändrade beteenden. 

Hastighetsdämpande åtgärder Varbergsvägen/Boråsvägen 
Längs hela sträckan mellan Kinna och Skene bör åtgärder göras som sänker den faktiska hastigheten. Det 

kan röra sig om cirkulationsplatser, minskad vägbredd, förändring av busshållplatser, ändrad linjeföring 

mm. En samlad planering för att möjliggöra samordning med åtgärder för att öka tillgängligheten till 

Industrigatan och 41:an bör göras. 

Stadsmiljö och tillgänglighet längs Örbyvägen 
Planering bör initieras för att vara redo med åtgärder som förbättrar stadsmiljön, ökar trafiksäkerheten och 

tryggheten samt tillgängligheten för gående och cyklister längs Örbyvägen i Skene relativt snart efter det 

att förbifarten är byggd. 


