
NATURVÅRD 

Nuvarande förhållanden och överväganden 

I Marks kommuns miljövårdsprogram anges riktlinjer för fysisk planering. Som 
allmänna riktlinjer sägs att den kommunala planeringen ska ske med en 
ekologisk grundsyn samt vilka områden/verksamheter som omfattas av skydd 
enligt naturresurslagen (NRL). Vidare anges riktlinjer för luft, vatten, mark och 
landskap, avfall/återvinning och buller. De angivna riktlinjerna avses beaktas i 
planarbetet. 

I kommunens naturvårdsplan, samrådsupplagan jan 1991, redovisas en karta 
och beskrivningar över skyddsvärda naturobjekt. Objekten är indelade i tre 
klasser, klass I - mycket högt naturvärde, klass II - högt naturvärde och klass 
III - ganska högt naturvärde. (Se karta). 
De angivna områdena och objekten stämmer väl överens med länsstyrelsens och 
natur- och hembygdsföreningens inventering (se nedan). Dock har några objekt 
getts en högre prioritering än i Natur i Älvsborgs län ("NÄL"). (Solänge kvarn -
Häggån, Hammesjö och ett område vid Ramslätt). Dessutom har intressant nog 
inom planområdet medtagits några områden sydväst och söder om samhället 
som inte förts fram i tidigare utredningar. (Bäckabovägen, Lilla Marsjön och Ö 
Furesjön). 

Nedan följer en sammanfattning av redovisningen för objekten inom planområ
det (i sin helhet i naturvårdsplanen). 

FR 4. No Finabo. Klassificering: Hl 
En liten betad öppen äng vid Häggån med bl a backnejlika, rotfibbla och 
backtimjan. Ekskog och blandskog med bl a grönvit nattviol, slåttergubbe, 
svinrot samt mindre hackspett. 

FR 5. Solänge Kvarn - Häggån. Klassificering I 
Betade ravinslänter med lövskog vid Häggån. Rik vårflora, kambräken m m. 
Strömstare och forsärla under häckningstid och häckande kungsfiskare kan 
förekomma. 

FR 6. Hallagärde. Klassificering H 
Skogsklädd sluttning med orörda områden och ädellövpartier med bl a 
sommarfibbla, backtimjan och stenros. 

FR /. Ö Hallagärde. Klassificering DU 

FR 10. Klev en. Klassificering Hl 
Blandskog med ädellövinslag. 
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FR 12. Bösaråsen. Klassificering n 
Lövskog och blockrika bergpartier. Flora: desmeknopp, backviol och rikligt 
med vippärt. 

FR 13. Finabo. Klassificering H 
Betesmarker och betad ekskog. Rik vårflora; vätteros, smånunneört, ängsmysk-
gräs, backsippa. 

FR 16. Aratorp. Klassificering Hl 
Vägskärning med exempel på bergarten röd gnejs. 

FR 18. Ö Furesjön. Klassificering H 
Barrskog med bl a knärot och Jungfru Maria nycklar. 

FR 19. N Forsbäck. Klassificering IH 
Mästerrot. 

FR 20. Bäckabovägen. Klassificering H 
Där Bäckabovägen i S ansluter till Skephultsvägen finns en lokal för linnea. 

FR 21. Fåglaslättskullen. Klassificering IH 
Område med bl a knägräs, kamäxing, grönvit nattviol och kärrfibbla. 

FR 23. Ramslätts och Tyngryds mader. Klassificering II 
Omfattande betade, fuktiga strandängar, tidvis översvämmade. Viktig fågellokal 
med häckande vadare och gulärla samt rastområde för andra arter. Flora: flera 
nate- och lånkearter, hampflockel och rödtoppa. Norr om vägen märgelgravar. 
Vid Stänge alléträd med lunglav, skrovellav och bårdlav. Ängsklocka öster om 
Stränge. Väldokumenterat område. 

FR 24. Vaberget - Fridhem. Klassificering IH 
Stenbräken. 

FR 25. Järnvägsstationen. Klassificering i n 
Fältmalört. 

FR26. N Fritsla. Klassificering Hl 
Sötvattenstrandäng och ekskog i norra delen. 

FR 27. Hammesjön. Klassificering I 
Gungflytjäm med sprängört, bläddror och kärr med skvattram, kärrbräken och 
granbräken. 
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FR 32. Lindbergstorpet. Klassificering IH 
S om Lindbergstorpet, med kvarstående torp- och löwegetation, finns ett 
bergsparti med orörd skog. Flora: linnea, grönpyrola, mattlummer. 

Kl 26. Salgutsered. Klassificering I 
Dalsidan övergår bakom Furubäck och Salgutsered i en brant bergsida med 
lövträd, ravin vid Furubäck med blåsippa och skogsbingel. Bakom Salgutsered 
ett orört blockigt bergsparti. Flora: Knölsmörblomma, spridda odlingsväxter 
bl a pestskråp, gulsippa och trädgårdsform av nunneört samt äldre uppgifter om 
kambräken och ögonpyrola. 

I en särskild inventering av skyddsvärda naturområden framhåller Fritsla natur-
och hembygdsförening följande områden utöver de redan nämnda. 

Häggån, vattenområdet med strandbrinkar och omgivande våtmarker. 

Hammesjö, sjö av gungflykaraktär. 

Vaberget, brant sydberg vid Rebbro. 

Ekekullen, en av ek dominerad bergskulle. 

Baggarehagen, bergskulle med ädellövskog och lundflora. 

Solänge, rymmer lundartade partier med rik vårflora. 

Bergagården, sluttningar med ekskog. 

Bösaråsen, höjdpartier bevuxna med hedek. 

Bergbrant vid Hagmans. 

Flera av de ovan nämnda områdena finns medtagna i en särskild lövskogsinven
tering från 1984. Följande "lövskogsobjekt i övrigt" är förtecknade i naturvär
desbedömningen: 

Nr 195, Ekekullen, ekskog 
Nr 196, Solänge, ekskog 
Nr 197, Berggården, blandskog med ädellövinslag 
Nr 198, Finabo, ekskog och björkskog 
Nr 199, Bösaråsen, ekhage 

I "Natur i Älvsborgs län" ("NÄL") redovisas tre skyddsvärda områden vid 
Fritsla (se karta). Dessa är i korthet: 
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Nr 25, Häggådalen, betecknas som "vackert landskap", och omfattar Häggåns 
dalgång sydväst om Fritsla. 

Nr 26, Finabo, beläget väster om samhället betecknat som "område med högt 
naturvärde" med skyddsmotiven biologi, friluftsliv och landskapsbild. 

Nr 27, Tyngryds mader, i Häggåns dalgång nordöst om Fritsla, betecknas som 
"skyddsvärt område i övrigt" med biologiska skyddsmotiv. 

I planarbetet har mycket stor hänsyn tagits till ovan beskrivna naturvårdsintres
sen. Dock kan en konflikt av viss betydelse för dessa intressen bli aktuell 
framdeles. Ett alternativt reservat för en av framtida grenledning för gas mot 
Borås redovisas i Häggåns dalgång och vidare väster om Fritsla. Reservatet 
berör flera objekt av högt och mycket högt naturvärde. Med hänsyn härtill bör 
i första hand det alternativa reservatet utmed rv 41 användas. Om ändå den 
västra sträckningen väljs är det synnerligen angeläget att största möjliga hänsyn 
tas till den värdefulla naturen såväl vid detaljprojekteringen som vid läggnings
arbetet. 

HÄGGÅNS DALGÅNG, MOT VÄSTER 
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HÄGGÅNS DALGÅNG, SÖDRA DELEN 

HÄGGÅNS DALGÅNG, NORRA DELEN 
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KULTURMINNESVÅRD 

Nuvarande förhållanden och överväganden 

Riksintresse 

Ett större riksintresseområde i Häggåns dalgång tangerar samhällets sydvästra 
delar. Området är betecknat "KP 63" och omfattar "Häggåns dalgång, 
förläggargårdar, kulturlandskap samt Kinnaborgs medeltida befästning". Enligt 
länsstyrelsens mer noggranna avgränsning når området med sin nordligaste spets 
fram till Hagmans industriområde. (Se karta). 

I kommunens kulturmiljöprogram anges som motiv för bevarande: 

"Området utgör en sammanhängande miljö med förläggargårdar och 
textilindustrier i Häggådalen. Kulturlandskapet i dalgången är kuperat med 
öppna jordbruks- och lövskogsområden. 
Utmärkande för området är de stora förläggargardama med tillhörande 

jordbruk som tillsammans med vägar, alléer, sten- och träbroar ger miljön 
dess enhetliga karaktär. Inom området finns en rad kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader och miljöer." 

I kulturmiljöprogrammet redovisas också gällande skydd och riktlinjer samt 
förslag till skydd. Området anses utgöra en sådan värdefull miljö att PBL 3:12 
skall tillämpas. 

I kulturmiljöprogrammet föreslås även en utvidgning av det bevarandevärda 
området vid Fritsla kyrka att omfatta även bebyggelsemiljön vid Thorsons 
backe. I motivet för bevarande sägs: 

"Förläggargården Kronogärdet med byggnader uppförda på 1700-talet 
avspeglar den tidiga textila verksamheten i Fritsla under 1800-talets förra 
hälft. Bebyggelsen utmed "Thorsons backe" åskådliggör järnvägens betydelse 
i samband med den industriella expansionen på 1880-talet och årtiondena 
framöver. För helhetsmiljön har Fritsla kyrka ett mycket stort värde. " 

I kulturmiljöprogrammet anges också gällande skydd och riktlinjer för planering 
och bevarande samt förslag till skydd. Området anses utgöra en så värdefull 
miljö att PBL 3:12 skall tillämpas. 

Kulturhistorisk utredning 

Älvsborgs läns museiförening genomförde våren 1976 en översiktlig kulturhis
torisk bebyggelseinventering inom Häggåns dalgång. Stora delar av den äldre 

55 



bebyggelsen i Fritsla har där utvalts som bevarandevärd. Nedan följer en 
uppräkning av miljöer och objekt ur utredningen. 

Gränser och läge redovisas på karta. För mera detaljerade uppgifter hänvisas till 
inventeringen. 

23. Bebyggelsemiljö vid Fritsla kyrka och Kronogärdet. 

Miljön utgörs av Fritsla kyrka och begravningsplats samt intilliggande f d 
förläggaregården Kronogärdet, belägen på höjdsträckningen omedelbart 
väster om järnvägen och centrumbebyggelsen. 

24. Basterås 1:1 Mangårdsbyggnad (1750-t), flygelbyggnad (1910), ladugård 
(1934), källare (1750-t), brygghus (1880-t), hönshus (1800.t). 

25. Bebyggelsemiljö vid Aratorp. 

Miljö bestående av förläggargårdar samt bostadsfastigheter utmärkande för 
områdets bebyggelsehistoria och merkantila utveckling under 1800-1900-
talen. 

26. Bebyggelsemiljö centrala Fritsla. 

Miljön omfattar den äldre kärnan för Fritsla samhälle vid trevägskorsningen 
Förläggarevägen - Finabovägen - Segloravägen. Området avgränsas i norr 
av Häggån och i öster av järnvägen. I söder gränsar området mot äldre 
villabebyggelse och hyresfastigheter från 1930-talet samt i väster mot 
sluttningen ned mot Häggån vid Solänge Ström. 

Bebyggelsemiljön omfattar Fritsla mekaniska väveris disponentbostäder, 
kontor och lagerbyggnader samt arbetarbostäder och butiker. 

27. Finabo 1:1, Prästgården. Bostadshus (1853), arbetarbostad (1850-t), 
ladugård (1922), uthus (1921). 

28. Fritsla 5:34, Månsagården, bostadshus (1840), flygelbyggnader (1840), 
magasin (1900). 

Övriga enskilda objekt (byggnader) inom Fritsla socken. Grupp III. objekt 29-
43 = 15 st. 

Industribebyggelsen vid L J Wingqvist jämte kringliggande område med 
såväl kvarvarande som numera rivna arbetsbostäder är historiskt och delvis 
också arkitektoniskt värdefull miljö från den tidigare industriella utvecklingen 
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i Fritsla och därför klart bevarandevärd. 

På kartan redovisas även några kulturhistoriskt intressanta miljöer vari vissa av 
ovan nämnda objekt ingår: 

Månsagården, vackert belägen förläggaregård från 1840 
Bebyggelsen utmed Aratorpsvägens sydvästra sida med stora trävillor från 
tiden kring sekelskiftet 
Den gamla sekelskiftesskolan i jugend jämte lärarbostäder. 

Inom planområdet finns därutöver ett 20-tal objekt och platser förtecknade i 
riksantikvarieämbetets fornminnesinventering. Dessa har inte markerats särskilt 
på kartan. Särskilt bör dock uppmärksammas tre vackra valvbroar, "Rebbro" 
mellan kyrkan och Fridhem, "Hjälltorps bro" vid LJW och "Finabo bro". 

I planarbetet har stor vikt lagts vid de värden som de kulturhistoriskt intressanta 
miljöerna och objekten innebär. 

THORSONS BACKE - KYRKAN 
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FRILUFTSLIV OCH REKREATION 

Nuvarande förhållanden och överväganden 

Som framgått tidigare omges Fritsla av vidsträckta och omväxlande naturområ
den som är synnerligen väl lämpade för friluftsliv och rekreation. I detta 
sammanhang har också antytts de tillfällen till en berikande fritid och angenäma 
naturupplevelser som Häggån med omgivningar och inom samhället belägna 
grönområden (Vaberget, Bergagårdshage, Kungaberget m fl) betyder. Ett 
mycket frekventerat strövområde är den s k Larsagårdsskogen sydväst om 
Aratorp, där stigar, skärmskydd m m har anlagts. 
Dessutom har uppförts två attraktiva anläggningar för invånarnas behov av 
fritidsaktiviteter i mera ordnade former, de tidigare nämnda Kungabergs 
idrottsplats med tävlings- och träningsplaner för olika sommar- och vinterspor
ter, bad m m, samt Smeatorpets Friluftsområde med anlagda spår för sommar-
och vintermotion. Vidare har pekats på de möjligheter till utvidgning av 
verksamheten vid Kungaberg som området vid Viljans park innebär. 

Som angelägna kompletteringar har pekats på behovet av idrottshall, motorgård 
och samlingslokaler för olika ändamål. 

TURISM 

Nuvarande förhållanden och överväganden 

Som tidigare framgått finns i Fritsla många miljöer och objekt av främst 
kulturhistorisk betydelse men även naturområden med stora skönhetsvärden. 
Flera av dessa äldre bebyggelsemiljöer och natursköna områden är av den 
klassen att de bör intressera inte bara den lokala befolkningen utan även, med 
rätt marknadsföring, kan attrahera turister från såväl när som fjärran. Tidigare 
gjorda "byvandringar" ledda av kunniga ortsbor har entydigt visat detta. 

Såväl referensgruppens medlemmar som turistintendenten har pekat på behovet 
av en aktiv marknadsföring av Fritsla som turistort, Bland exempel på 
föreslagna åtgärder kan nämnas: 
-Upprustning av den yttre miljön utmed stråket centrum - järnvägen - Thorsons 
backe - kyrkan - skolan - Aratorpsvägen - centrum. 
(Beskrivs utförligt i utredningen för centrala delen) 

Informationstavla med hänvisning till sevärdheter, fritidsanläggningar, 
shoppingställen (även i folder) samt hänvisningsskyltar. 

Skyltar vid intressanta platser och byggnader med information. 

• Visningar av intressanta miljöer och byggnader (Wingqvists, centrum, 
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Thorsons backe, Kronogärdet, Högen, Bjälbo m fl) 

Marknadstorg i centrum. 

Attraktiv rastplats vid Furesjön/Rv 41. 

Området vid Solänge kvarn och Finabo görs tillgängligt med stigar och 
skyltning mm. 

Besök hos "Fritslakonstnärer". 

LJ WINGQVISTS OCH SOLÄNGEN 
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KYRKAN FRÄN SÖDER 

FURESJON 
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6.2 BEBYGGELSEUTVECKLING 

BOSTÄDER 

Nuvarande förhållanden och utvecklingsmöjligheter 

Centrala delen är belägen på den nordsydliga centrumåsen. Inom området bor 
drygt 600 personer, vilket motsvarar ca 25 % av samhällets hela folkmängd. 

Inom området ligger samhällets kommersiella centrum, flera allmänna 
serviceinrättningar samt flertalet av tätortens tätare bostadsområden, såsom 
Åkersta, Hansagård och Gärdebo. 
I norra delen ligger Stommens gård omgivet av stora obebyggda gärden. 

Stora delar av bebyggelsen tillhör den äldsta i Fritsla och tillkom under 
förläggarperioden och den industriella expansionen på 1800-talet och början av 
1900-talet. Den består främst av L J Wingqvists kontor och lager vid Stommens 
gård samt i anslutning härtill tjänstemannavillor och arbetarbostäder, handels
hus, järnvägsstation och hotell. Husen är uppförda i högst 2 1/2 plan, med 
fasader mestadels i trä eller puts och målade i vita eller gula färger. 
Till den äldsta bebyggelsen hör även de f d förläggaregårdarna, Andersgården, 
Hansagården, Klockaregården och Månsagården. Husen är uppförda i högst två 
plan, med fasader i ljusmålat trä eller puts. 
Utmed Aratorpsvägens sydvästra sida ligger en rad stora och vitmålade trävillor 
uppförda kring eller strax efter sekelskiftet. 
Övrig bebyggelse har tillkommit efter 1950 och består av flerbostadshus i olika 
och tidstypiska utföranden: Gärdebo från 1950- och 1960-talen med två och 
trevåningshus i plåt och vit puts, Hansagård från 1960-talet med tvåvånings
längor i vitt tegel och med pulpettak och Åkersta från 1980-talet med låga hus 
i gul- och vitmålat trä. 

Stora delar av den äldre bebyggelsen är bevarandevärd från kulturhistorisk 
synpunkt. Denna beskrivs under "kulturminnesvård". 

I planutredningen för centrala delen m m, mars 1988, pekas på möjligheter till 
förtätning av bebyggelsen vid 

Klockaregården, små flerbostadshus och gruppbostäder, 20 lägenheter 
Skyttegården, komplettering av befintlig bebyggelse på ömse sidor om 
Finabovägen, 15-20 lägenheter 
Bjälbo, bostadshus i sluttningen Bjälbo - Hansagården - Järnvägen, 10-15 
lägenheter 
Östanå, komplettering som förstärker karaktären av kombination bostäder 
- verksamheter. 
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Dessa områden vägs in vid beräkningen av utbyggnadsbehoven för samhället 
som helhet. 

Risk för störningar i form av lukt och fläktbuller från Stommens gård fmns vid 
Skyttegården. Obehagen lär ha minskat på senare tid med bör helst minskas 
ytterligare innan nya bostäder byggs. 

I södra delen ligger Krusagårdsområdet som innehåller sammanlagt ca 65 
bostäder, varav 30 st radhus vid Paradiset. Radhusen och ca 15 av villatomterna 
är utbyggda, varför ca 20 tomter återstår. 

I utredningen för centrala delen m m redogörs också för idéer och utvecklings
möjligheter för den yttre miljön bl a följande: 

Kommunalhusvägen, torggata 
Fd Konsum - S-E-Banken, torgyta, park, närparkering 
Fd "Napoleon" - Stationsplan, upprustning och plantering 
Gc-stråk Kommunalhusvägen - Förläggarevägen - järnvägsstation -
Thorsons backe - kyrkan samt vidare i en ring till skolan - Aratorpsvägen 
och åter till Kommunalhusvägen (senare tillägg). 
Trädplanteringar vid Kommunalhusvägen, Förläggarevägen, Aratorpsvä
gen och Segloravägen, samt området mellan Förläggarevägen och 
järnvägen i norr. 
"Rekommendationer vid bygglovprövning och miljöfrågor" beträffande 
utformning och utformning av byggnad, skyddsbestämmelser för kulturhis
toriskt intressant bebyggelse samt administrativa bestämmelser. 

På den öppna sluttningen mot Häggån väster om centrum - Risma - ligger den 
senast tillkomna bebyggelsen bestående av ett 50-tal friliggande egnahem och 
70 radhuslägenheter. Söder om Risma ligger ett äldre egnahemsområde från 
1930- 1940-talen med knappt 30 tomter samt ett småindustriområde, Nitarevä-
gen. 
Inom området bor närmare 450 personer d v s 19 % av samhällets invånare. 
Bebyggelsen trafikmatas från Finabovägen (väg 636) samt är ansluten till 
samhällets va-nät. På delen närmast centrum finns möjlighet att bygga ut ett 
område med tätare bebyggelse med 70-100 lägenheter. 

Såväl från terräng- som bebyggelsesynpunkt är Kleven - Hjälltorpsområdet 
mycket heterogent och omväxlande. Med Byaberget som högsta punkt med 
branta bergväggar i öster och vackert skogbevuxna eller öppna åkersluttningar 
i väster och norr. I Bergagårdshage och Ekekullen finns partier av stort 
skönhetsvärde. Bostäderna inom Klev - Hjälltorp tillhör de äldsta i Fritsla och 
började byggas i samband med LJW:s expansion i början av 1900-talet. Nästan 
alla bostadshus som låg i anslutning till fabriksanläggningen utmed Segloravä
gen och på Byaberget har rivits eller bränts ned. Endast fyra hus vid Ängen som 
upprustats och tre vid fd handelsföreningen finns kvar och används för bostäder. 
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Inom Klev - Hjälltorp - Haldens bor knappt 200 personer, vilket motsvarar ca 
9 % av samhällets hela folkmängd. 
Området trafikmatas i huvudsak från Segloravägen. Bebyggelsen kring 
Wingqvists är ansluten till va-nätet. 

Några nya bostadsområden är inte aktuellt att anvisa inom Klev - Hjälltorp. 
Endast smärre kompletteringar av egnahemsbebyggelsen kan bli aktuella. 

I Vilda Västern och Fridhem är terrängen delvis starkt kuperad. Vid Häggån 
finns vattensjuka mader. Väster om väg 634 ligger det mäktiga Vaberget, vars 
östra sida stupar brant. 

I Vilda Västern och Fridhem bor drygt 200 personer, motsvarande ca 9 % av 
samhällets folkmängd. Bebyggelsen utgörs huvudsakligen av egnahem från 
1920- och 193 0-talen. 

Områdena trafikmatas från väg 634, Vilda Västern via väg utmed järnvägen och 
på bro över Häggån och Fridhem från väg nordöst om Vaberget. 

Bebyggelsen i Vilda Västern är försedd med vatten och avlopp. Fridhem är 
däremot inte anslutet till samhällets va-nät. 

Två smärre områden och ett större norr och öster om Vilda Västern anges som 
möjliga utbyggnadsområden. Dessa rymmer sammanlagt ca 50 lägenheter. 

Inom Skjutbaneområdet - Kronogärdet är terrängen flerstädes mycket 
kuperad. Inom och i anslutning till området ligger kraftiga, skogbevuxna höjder 
såsom Kungaberget och Fåglaslättskullen. Inom östra delen finns en del sänka 
partier. 
Inom området bor ca 350 personer (ca 14 % av samhällets befolkning). 
Bebyggelsen består av egnahem, flertalet uppförda på 1930-talet. Kring kyrkan 
ligger gamla och nya kyrkogården, nytt församlingshem och några smärre 
företag. I Skjutbaneområdet ligger en trikåfabrik. 
Områdets viktigaste trafikåder är Danska vägen som från kyrkan i väster löper 
österut genom hela bebyggelseområdet. Vägen är krokig och smal och belastad 
med tomtutsläpp. Vägen är hastighetsbegränsad till 25 km/tim. 
Området är anslutet till samhällets va-nät. 

I planutredningen för centrala delen m m redovisas utvecklingsmöjligheter för 
området vid Thorsons backe - kyrkan. Detta innebär i korthet: 

Upprustning av Thorsons backe - kyrkplan och vid Kronogärdet. 
Kompletteringsbebyggelse vid Cordgarn och "Skolbacken". 
Utbyggnad av förbindelseväg Danska vägen - Solgårdsvägen - Aratorpsvä
gen. 
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Bebyggelsen kan i övrigt kompletteras genom delning av större tomter. 

Terrängen är även inom Aratorp mycket kuperad. Särskilt är detta fallet inom 
sydöstra delen, vilken dessutom är belägen väsentligt högre än den västra. De 
obebyggda områdena i sydöstra delen är ofta skogbevuxna under det att de i 
väster mestadels utgörs av öppen åkermark. 
Inom Aratorpsområdet bor ca 600 personer eller omkring 25 % av samhällets 
folkmängd. 

Bebyggelsen utgörs till övervägande del av egnahem, flertalet byggda före 1940. 
Även senare uppförda bostäder finns emellertid, t ex vid Apiakullen, Svensgår
den och skolan. 

Inom områdets norra del är det förut beskrivna "park- och servicestråket" 
beläget med skola, servicehus och idrottsplats m m. 

Området trafikmatas huvudsakligen från Aratorpsvägen (väg 651). Vägen är 
smal och försedd med tomtutsläpp, varför den inte utan ombyggnader och 
ingrepp i befintlig bebyggelse framdeles kan klara sin dubbla uppgift som 
genomfartsled och lokal uppsamlingsgata. 
Större delen av bebyggelsen är ansluten till samhällets va-nät. 

Inom Aratorp finns stora utbyggnadsmöjligheter för bostäder, såsom Larsagår
den, Arabäck, Slätten m fl. Svårigheter ligger i den ökande belastningen på 
Aratorpsvägen, byggandet av matarleder till de nya områdena samt betungande 
utbyggnadskostnader. 

Inom området utanför tätortsbebyggelsen utgörs den befintliga bebyggelsen 
i hög grad av spridd helårsbebyggelse samt byggnader för jordbrukets behov. 
Bebyggelsen är på flera ställen samlad till små byliknande husgrupper. 
Dessutom finns ett antal små och några större företag utanför den egentliga 
samhällsbebyggelsen. Bland de senare kan nämnas Hagmans Kemi AB och AB 
Fritsla Mekaniska Verkstad. 

Inom Häggåns dalgång och områdena väster och nordväst om samhället bör ny 
bebyggelse i första hand tillåtas för jordbrukets och befintliga verksamheters 
behov. Därutöver kan nya bostäder med viss restriktivitet tillåtas i anslutning till 
befintlig bebyggelse. Inom övriga områden - norr, öster och sydöst om 
samhället kan de generella överväganden gälla som görs i ÖP för Mark. 

Innehåll 

I Fritsla tätort fanns 1985 (FoB-85) 1046 lägenheter, varav 679 (65 %) i 
småhus och 367 (35 %) i flerbostadshus. 60 % av lägenheterna var byggda före 
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1960. De vanligaste uppvärmningssystemen var olja (23 %), panncentral (20 %) 
och el (17 %). Majoriteten av lägenheterna (67 %) ägdes av enskilda personer, 
resterande av allmännyttan (27 %), bostadsrättsföreningar (2 %) och övriga 
kategorier. 

Lägenheternas fördelning på storlek var följande: 

Storlek antal % 

9,3 
20,3 
22,4 
24,2 
23,8 

l rok 
2 rok 
3 rok 
4 rok 
5+rok 

97 
212 
233 
252 
248 

Summa 1042 100,0 

Utrymmesstandarden var i tätorten: 

antal % 

Trångbodda hushåll 13 1,3 
Hushåll med hög utrymmess
tandard 357 35,7 
Boende per 100 hushåll 228 
Boende per 100 lägenheter 224 
Boende per 100 rumsenheter 50 
Rumsenheter per 100 lägenh. 448 

I Fritslas omland var motsvarande siffror 1985 (FoB 85): 

antal % 

Antal lägenheter 159 
- i småhus 157 98,7 
- i övriga hus 2 1,3 
Byggda före 1960 132 83,0 
Ägda av enskild person 158 99,4 
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Lägenheternas fördelning på storlek: 

Storlek antal % 

-1 rok 
2 rok 
3 rok 
4 rok 
5+rok 

4 
24 
28 
48 
51 

5,0 
15,1 
17,6 
30,2 
32,1 

Summa 159 100,0 

Utrymmesstandard: 
antal % 

Trångbodda hushåll 
Hushåll med hög utrymmess
tandard 
Boende per 100 hushåll 
Boende per 100 lägenheter 
Boende per 100 rumsenheter 
Rumsenheter per 100 lägenh. 

4 

74 
234 
241 

48 
502 

Utvecklingen mellan 1975 och 1985 framgår av följande tabell: 

3 

47 

Ar 

Antal 
personer (p) 
lägenheter (Igh) 

rumsenheter (re) 

p/lgh 
p/re 

re/lgh 

1975 

tot 

2 341 

983 

4 141 

2,38 

0,56 

4,21 

oml 

414 

167 

693 

2,48 

0,6 

4,15 

1985 

tot 

2 343 

1 046 

4 686 

2,24 

0,5 

4,48 

oml 

383 

159 

798 

2,41 

0,48 

5,02 

skillnad 

tot 

+ 2 

+ 63 

+595 

oml 

-31 

-8 

+ 105 
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INDUSTRI OCH VERKSAMHETER 

Nuvarande förhållanden och utvecklingsmöjligheter 

Som tidigare nämnts urskiljs fyra större arbetsområden i Fritsla, Vid L J 
Wingqvists och Haldens samt Nitarevägen och Hagmans. 

Industribebyggelsen vid L J Wingqvists tillhör den äldsta i Fritsla och 
påbörjades under den industriella expansionen i slutet av 1800-talet. Av de 
gamla fabriksbyggnaderna kvarstår bomullsspinneriet, ullspinneriet, smedjan och 
färgeriet samt turbinhuset. Väveriet och beredningsavdelningen förstördes av 
brand 1958 och därmed var textilindustrins storhetstid slut. Nya verksamheter 
har allteftersom flyttat in i de gamla och delvis bristfälliga byggnaderna. 
Industrimiljön är kulturhistoriskt intressant och bör bevaras. 

Den samlade fabriksbebyggelsen är trots sitt numera ganska slitna skick 
fortfarande en imponerande och fascinerande industrimiljö. Särskilt f d 
bomullsspinneriet är en historisk och arkitektonisk intressant industribyggnad. 
Därför bör bebyggelsen successivt och varsamt upprustas så att den även i 
fortsättningen kan erbjuda lämpliga lokaler till en skälig hyra och därmed bidra 
till en levande industrimiljö. Särskild hänsyn tas till f d bomullsspinneriet och 
smedjan-färgeriet. Komplettering kan ske med industribebyggelse på f d 
väveritomten. Även byggnaden med ullspinneriet utgör en värdefull framtida 
resurs för industriell verksamhet. Tillkommande byggnader anpassas till befintlig 
kulturmiljö. Viss begränsning av verksamhetsformen bör göras med hänsyn till 
närheten till bostäder. (Se även planutredningen för Centrala delen m m). 

Haldens Färgeri strax norr om Stommens gård startade redan 1864 och var det 
enda företaget inom "sitt" arbetsområde till 1989. Byggnaderna ligger klämda 
mellan en skogbevuxen höjd och Häggån med sankmarker. Utvecklingsmöjlig
heterna är därför mycket begränsade och tillåter inte utvidgning av verksamhets
området. Genom sin betydelse under textilindustrins storhetstid i Fritsla har 
bebyggelsen ett klart kulturhistoriskt värde och utgör dessutom en betydelsefull 
framtida tillgång av industrilokaler. 

Nitarevägens industriområde i sydvästra delen av samhället började byggas ut 
i slutet av 1960-talet, då behovet av mera mark för småindustri blev akut. 
Området utvidgades snart att omfatta hela delen mellan Förläggarevägen och 
Basterasvägen. I dag har ett 10-tal företag etablerat sig inom området och 
endast ett fatal lediga tomter återstår. 
Möjligheten att utvidga området åt söder bör undersökas. 

Industriområdet "Hagmans" ligger vid samhällets södra infart. En mindre 
utvidgning av området mot nordöst till en bäckravin kan tas i anspråk. 
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Utvidgningen jämte gång- och cykelväg från samhället till Hagmans har 
planerats. 

I Fritsla fanns 1989 enligt en av kommunen upprättad företagskatalog ett 25-tal 
företag inom tillverkningsindustrin med sammanlagt över 400 anställda. 
Arbetsplatser med 10 och fler anställda var följande: 
(uppgifterna avser 1989) 

Napoleonkonditoriet ligger utmed Förläggarevägen i centrum och sysselsätter 
ca 15 personer. 

Cordgarn AB ligger vid Kyrkliden mitt emot nya kyrkogården. Företaget har 
ca 10 anställda och framställer industrigarner, fiskegarner och teknisk väv. 

C L Blomqvists AB vid Gärdebovägen i centrala delen upprättar mönsterkata
loger och säljer garner för handvävning till studieorganisationer och vävklubbar 
m fl. Även om företaget inte tillverkar någon produkt är det med sina ca 35 
anställda en av samhällets större arbetsplatser. 

Haldens Färgeri, Aug Werner & Co AB, ligger mellan centrala delen och Vilda 
Västern. Färgeriverksamheten lades ned 1989 och har ersatts med tillverkning 
av impregneringsmedel mot eld. Företaget har ca 20 anställda. 

Alster Modeller AB är beläget vid Nitarevägen och har ca 10 anställda som 
tillverkar textilinredningar till båtar och husvagnar. 

AB Häggå vid Segloravägen i centrala delen löntillverkar båtinredningar, 
dynfodral till sjukvården m m, ca 10 anställda. 

Fritsla Trikå AB vid Hultvägen i Skjutbaneområdet framställer fritidstrikå för 
barn och vuxna. Företaget sysselsätter ca 55 personer och är därmed den tredje 
största arbetsplatsen i Fritsla. 

Nytello AB ligger i Nitarevägens industriområde. Företaget tillverkar 
yrkeskläder och sysselsätter ca 20 personer. 

Fagerdalas Industri AB är beläget i LJW:s byggnad för det tidigare bomulls
spinneriet. Företaget tillverkar cellplast, cellgummi, skumplast och skumgummi 
och har ca 25 anställda. 

Hagmans kemi AB framställer bilkemiska och byggkemiska artiklar, 
takbeläggningar och skidvalla. Företaget är med sina ca 130 anställda Fritslas 
största arbetsplats. 
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AB Fritsla Mekaniska Verkstad ligger vid Marsjöhultsvägen i södra delen av 
Aratorpsområdet. Verkstadsföretaget tillverkar motordetaljer och verkstadspro
dukter och sysselsätter ca 30 personer. 

Förutom de ovan nämnda utvidgningsmöjligheterna i anslutning till befintliga 
verksamheter vid L J Wingqvist, Nitarevägen och Hagmans finns ytterligare ett 
område söder om Fritsla Mekaniska Verkstad i Marsjöhult. Områdets storlek 
är ca 4 hektar och dess omfattning är starkt begränsat av terräng- och 
markförhållanden. Även områdets användning begränsas eftersom lokal va-
anläggning är en förutsättning. Med hänsyn härtill samt även till landskapet och 
samhällsstrukturella skäl bör områdets eventuella utbyggnad ske i ett senare 
skede. 

Dessutom har i planutredningen för centrala delen angetts två mindre områden, 
Östanå och söder om Cordgarn, för verksamhet eller bostäder (Cordgarn) eller 
kombination av bostäder och verksamheter (Östanå). Hänsyn till omgivande 
bebyggelse samt områdenas centrala och exponerade lägen talar för verk
samheter av centrum- och servicekaraktär. Beträffande Östanå bör utvecklingen 
vid Haldens avvaktas och vid behov regleras innan ny bebyggelse tillåts. 

I samband med den kommunomfattande översiktsplaneringen har studerats 
alternativa möjliga lägen för nya perifera verksamhetsområden. Därvid har tagits 
fram tre lägen i den nordöstra kommundelen. Av dessa områden synes läge 
NOl, Forsbäck, vara särskilt intressant för Fritslas del med dess läge mellan 
samhället och nya rv 41. Området har god tillgänglighet, har ett bra kommuni
kationsläge, måttligt kuperad terräng och gott annonsläge samt innebär inga 
större konflikter med natur- och kulturvård eller det rörliga friluftslivet. Dock 
bör beaktas avrinningsförhållandena dels åt norr mot Häggån och dels söderut 
till Furesjön. Störst konfliktrisk föreligger med skogsbruksintressen enligt 
underhandsbesked från Skogsvårdsstyrelsen. (Se nedan under 6.2 Naturresurser, 
Jord- och skogsbruk). Idag är dock stora delar ett hygge. 

Områdets storlek anges till ca 42 hektar men behöver troligen beskäras med 
hänsyn till en stor mosse. Anslutning prövas i första hand till Aratorpsvägen. 

Verksamheter som kan komma ifråga inom området kräver skyddszoner på 
300-700 meter till bostadsbebyggelse. Detta innebär att verksamheter som 
behöver breda skyddszoner bör lokaliseras i områdets sydöstra del och mindre 
störande arbetsplatser placeras i dess nordvästra del. Detta sammanfaller med 
behovet av fler lokala arbetsområden i Fritsla samt kravet på utbyggnad som 
särskilt underordnar sig landskapet inom det område som vetter mot samhället. 
Inom hela området skall undvikas verksamheter som är va-intensiva, d v s vars 
arbetsprocess kräver stora mängder vatten och därmed levererar mycket 
spillvatten, eller f ö riskerar utsläpp i marken. 
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ALLMAN SERVICE 

Nuvarande förhållanden och utvecklingsmöjligheter 

Skolor 

Skolan i Fritsla ligger i norra delen av det tidigare omnämnda "park- och 
servicestråket" öster om järnvägen. Den "gamla" skolan uppfördes 1904 som 
komplement till socknens tidigare skolor vid församlingshemmet. Den ståtliga 
jugendbyggnaden i rött tegel och gul puts ligger på en höjd, vilket ger 
byggnaden en dominerande och respektingivande verkan. Lågstadiet undervisas 
i gamla skolan. Den nya skolan med sina låga byggnader i gult tegel är mycket 
vackert inplacerad i en sluttning. I nya skolan har mellanstadiet sina lokaler. 
De nuvarande lokalerna klarar rent utrymmesmässigt en större folkmängdstill
växt än vad som antagits. Om behov av fler byggnader uppstår framdeles finns 
viss utbyggnadsmöjlighet på tomten för mellanstadiet. 

Fritslaskolan är en tvåparallellig låg- och mellanstadieskola. Högstadieeleverna 
hänvisas till Lyckeskolan i Kinna. Läsåret 1987/88 undervisades drygt 100 
elever i vardera låg- och mellanstadiet. En framskrivning av elevantalet till 
1993/94 visar på en ökning till ca 130 elever i lågstadiet och ca 115 i mellansta
diet. 

Barnomsorg 

I Fritsla tätort med omland fanns 1987 73 daghemsplatser och 16 fritidshem
splatser. Dessutom utnyttjade 61 barn i området familjedaghem. 
Daghemsverksamheten bedrivs i Bjälbo förskola, belägen i en vacker park i 
centrala delen och på Risma. Plats för ytterligare ett daghem erfordras. Ett 
fritidshem är inrymt i Konsums gamla lokaler vid Aratorpsvägen. Trafikmat
ningen av Larsagårds- och Arabäcksområdena på ny gata utmed järnvägen 
innebär att fritidsverksamheten bör flyttas. En deltidsförskola finns vid LM-
skolan. 
Plats erfordras till 1995 för ytterligare fyra daghemsavdelningar, varav två 
ersätter befintligt lägenhetsdaghem på Risma, samt fyra fritidshemsavdelningar 
varav två ersätter "gamla Konsum". För att trygga behovet inom planperioden 
behövs därutöver plats för ytterligare några avdelningar. 

Äldreomsorg 

I park- och servicestråket ligger Solgård servicehus med 24 platser för 
gruppboende, 7 korttidsplatser och 30 servicelägenheter. Solgård, samhällets 
ålderdomshem sedan 1930, har byggts till flera gånger. Den senaste ombyggna
den av Solgård innebär att den äldre ålderdomsdelen ersatts av nya servicelägen-
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heter. Under 1993 har en utbyggnad skett med 12 servicelägenheter och 12 
gruppbostäder vid Klockaregården i centrum. 

Sjukvård 

I f d kommunalhuset i centrum finns folktandvård. I centrum ligger också 
vårdcentral med läkare och distriktssköterska. 

Kyrka, kyrkogård 

Fritsla kyrka med omgivande kyrkogård, belägen öster om järnvägen vid det 
tidigare affärscentrumet, invigdes på hösten 1851. Dessförinnan låg församling
ens kyrka och begravningsplats vid Stommens gård. Kyrkan som är uppförd i 
s k Karl-Johanstil, har genomgått flera invändiga renoveringar, den senaste och 
mest genomgripande skedde 1973. Dock har man lyckats bevara kyrkans 
märkliga innerarkitektur i nyklassicism. Bredvid kyrkan ligger den nya stora 
församlingsgården som togs i bruk 1986. Norr om kyrkan anlades senare en 
begravningsplats i flera terrasser och 1989 har ytterligare en ny kyrkogård 
invigts i anslutning till denna. Därmed torde behovet av begravningsplatser vara 
tillfredställt under överskådbar tid. 
Pastorsexpeditionen finns i församlingsgården. 
Missionskyrkan ligger i anslutning till den nya kyrkogården. 

Fritidsverksamhet 

Utöver församlingsgården finns samvaro- och föreningslokaler i f d kommunal
huset, i biblioteket vid skolan, i Kungaberg och Folkets hus (biografen). 
En hembygdsstuga ligger vid Danska vägen och en motionsanläggning, 
Smeatorpets Friluftsområde, med spårcentral och bastu samt elljusspår har 
anlagts norr om Fridhem. 
Mitt i"park- och servicestråket" ligger den attraktiva Kungabergs idrottsplats 
med fotbollsplan och friidrottsbanor, träningsplaner, tennisbanor, isbana, två 
badbassänger samt byggnad för omklädnad, bastu, klubb- och samlingslokaler. 
Fritidsgård finns i källarvåningen. I stråkets fortsättning åt sydöst ligger Viljans 
park, idag en oanvänd och "risig" grönyta, som står i bjärt kontrast till sin forna 
användning som folkpark, fest- och samlingsplats för unga och gamla. Området 
är en viktig länk i det storslagna "grönstråk" som från de skogklädda höjderna 
i sydöst når ända in till samhällets centrala delar. 

Parken som utgör en fin framtida tillgång har av tradition alltid varit ett allmänt 
och "grönt" område. Alla skäl talar således för att Viljans Park rustas upp som 
en naturpark och sammankopplas med Kungaberg. 

Som framtida angelägna komplement till nämnda anläggningar kan pekas på 
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behov av en idrottshall vid Kungaberg, en större samlingslokal för film m m och 
ungdomslokaler. Ett trevligt sätt vore att samla dessa lokalbehov i ett 
"allaktivitetshus" för alla åldrar. Önskvärt är också att fa till stånd en motorgård. 

ÖVRIG SERVICE 

Nuvarande förhållanden och utvecklingsmöjligheter 

Butiker och andra centrumfunktioner har sedan 1950-talet i allt högre grad 
koncentrerats till centrumåsen, där Förläggarevägen möter Aratorpsvägen och 
Segloravägen. Tidigare utgjorde Thorsons backe samhällets affärscentrum. 
Detta centrum uppstod efter järnvägens tillkomst 1880. Under de gångna 100 
åren har nittio olika yrkesutövare verkat på denna begränsade plats. Under 
1930-talet fanns ca 20 olika verksamheter samlade samtidigt. Idag återstår 
endast en. 
Enligt kommunens kulturmiljöprogram bör den befintliga miljön vid Thorsons 
backe bevaras och sambandet kyrka - affärscentrum - järnväg - textilindustri 
uppmärksammas i det fortsatta planeringsarbetet. 

I samhällets centrum finns livsmedelsbutik, det s k Varuhuset med kläder, skor, 
blommor, hemslöjds- och presentbutik och sportartiklar, "Filialen" med radio-
TV och cykelaffär m m, antikaffär, brödbutik med kafé, elaffär samt bank, post 
och apoteksfilial. 
Vid järnvägsstationen ligger Fritsla Värdshus, två kiosker, bensin- och bilservice 
samt busstation. 

Vid Segloravägen är den gamla brandstationen belägen. En välbehövlig 
upprustning blev klar 1989. 

Behov av mera centrumyta kan tillfredsställas mellan f d "Napoleon" och 
stationen. 

På lång sikt bör övervägas möjligheten att ta tillvara området vid Stommens 
gård för framtida behov av serviceanläggningar, centrumnära bostäder m m. 
Idéer kring användandet av denna resurs mitt i samhället har skisserats inom 
kommunkansliet (Wingqvists i Fritsla - en framtida profil och resurs i Fritsla, 
nov 1989). 

I utredningen för centrala delen har som tidigare nämnts föreslagits åtgärder för 
förtätning och miljöupprustning av bl a centrumområdet. Däri ingår också 
skapandet av ett sammanhängande "aktivitetsstråk" centrum - järnvägsstationen 
- kyrkan. Genom attraktiva gång- och cykelvägar utmed Aratorpsvägen och 
förbi gamla skolan till kyrkan kan även "park- och serviceområdet "vid 
Kungaberg knytas till nämnda aktivitetsstråk. 
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TRAFDX 

Nuvarande förhållanden och utvecklingsmöjligheter 

Vägar 

De allmänna vägar som berör Fritsla samhälle är följande: (Stora delar är 
hämtade från gatukontorets utredning om tekniska anläggningar, 1987-09-27). 

Riksväg 41 (Varberg) Hallands läns gräns - Kinna - Borås 
väg 634, Kinna - Fritsla - Ramslätt 
väg 636, Fritsla - Finabo 
väg 637, Fritsla - Seglora - Hulu - Borås 
väg 648, Klockaregårdsvägen i Fritsla 
väg 651, Fritsla - Skephult - Sexdrega 
väg 652, Fritsla bro - Fritsla k:a jämte väg 652.01 till Fritsla jvgstn 
väg 653, Kommunalhusvägen 

Riksväg 41, delsträckan Borås - Kinna, är nybyggd och har god standard. Rv 
41 passerar Fritsla ca 1 km sydöst om bebyggelsen. Den grenar sig i norr från 
den förra genomfartsvägen (634) vid Ramslätt och klättrar upp mot höjderna 
vid Furesjön, där den korsar väg 651..Vägen går sedan vidare på höjderna 
sydöst om Kinnahult och via Gullberg och Brättingstorp in till Kinna. Senare 
avses väg 41 dras vidare sydöst om Kinna centrum och järnvägen. Förbi Fritsla 
passerade 1990 ca 3900 fordon/åmd. 
Genomfartstrafiken samt in- och utfartstrafiken kommer i stor omfattning att 
inriktas mot anslutningarna till förbifartsvägen (Rv 41) varför trafiksystemet i 
samhället bör anpassas mot detta. 

Genomfartstrafiken i Fritsla måste anses vara av ringa omfattning. In- och 
utfartstrafiken söderut kommer säkert att till betydande del utnyttja väg 634 mot 
Kinna. Möjligen kommer Aratorpsvägen inte att fa ökad trafikbelastning förrän 
de senaste utbyggnadsetapperna i översiktsplanen. 

Rv 41 kan vid konfliktsituation komma att hävdas som riksintresse. 

Enligt länsstyrelsens förslag gäller ett byggnadsfritt avstånd på 50 m för rv 41 
öster om Kinna och 30 m för övriga delar. För skydd mot trafikbuller rekom
menderas en skyddszon väg - bebyggelse upp mot 150 m. 

Väg 634 Kinna - Fritsla utgör parallell förbindelse med rv 41 mellan dessa 
samhällen. Vägen förmedlar trafik från stora delar av Fritsla till verksamheter 
och bostadsområden som är lokaliserade utefter vägen samt till Kinna. Väg 634 
genom samhället, kallad Förläggarevägen (Kinna - Fritsla - Ramslätt), fungerar 
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som genomfarts/infartsväg och utgör i sin sträckning kompletterande väg till 
riksväg 41. Vägen genom tätorten har dålig framkomlighet genom kurvig 
vägsträckning och täta korsningsavstånd. Utanför tätorten i sträckning mellan 
Fritsla - Kinna är vägen 6 m bred samt har låg standard i plan och profil varför 
vägen bör rustas upp. Genom Fritsla passerade 1990 ca 1700-1800 fordon/åmd. 

Väg 634 kommer från norr in utmed Häggån och maderna vid Tyngryd. Vid 
Fridhem öppnar sig landskapet och med det vackra och ståtliga Vaberget som 
fond åt väster framträder kyrkan och kyrkogården på sin höjd. Vägen passerar 
på bro över Häggån, går i plan över järnvägen och, efter en 90°-kurva, parallellt 
med järnvägen mot stationen. På höger sida med öppen jordbruksmark som 
förgrund exponerar sig Stommens gård. Vägen fortsätter i en snäv kurva förbi 
järnvägsstationen och i brant sväng upp mot samhällscentrum. Efter att ha 
passerat den tätare centrumbebyggelsen går den i mjuka kurvor vidare mot 
söder och ur samhället via en lång utförsbacke förbi ett industriområde och ut 
mot det öppna jordbrukslandskapet. Vid Månsagården öppnar sig en hänförande 
utsikt över dalgången. 
Vägens trafiksäkerhet bör förbättras genom olika åtgärder, t ex ökade 
korsningsavstånd, siktförbättringar, minskade tomtutsläpp och uträtning av 
kurvan vid stationen. 
Byggnadsfritt avstånd på 12 m gäller utmed väg 634. 

Väg 637 (Segloravägen) är genomfartsväg i tätorten. Den utgår från centrum 
och passerar vidare genom Hjälltorps industri- och bostadsområde. Utanför 
samhället har vägen dålig plan- och profilstandard. Trafikbelastning ca 400 
f/åmd. 

Väg 637 från Seglora är den i särklass kurvigaste och brantaste infartsvägen till 
samhället. Från åskrönet till Hjälltorp där landskapet öppnar sig är höjdskillna
den ca 50 meter. Efter passagen över Hjälltorps gärde med den vackra 
Ekekullen i öster går vägen i en tvär krök över Häggån och genom den gamla 
fabriksbebyggelsen samt vidare mellan ån och det mäktiga Byaberget in mot 
centrum, där den ansluter till väg 634. Trafiksituationen kan förbättras främst 
genom tillkomsten av en gång- och cykelväg. 
Byggnadsfritt avstånd: 12 m. 

Väg 651 (Aratorpsvägen) ansluter mot riksväg 41 öster om samhället och 
ingår i tätorten som infarts/-genomfartsväg. Vägen utgår också från central 
tvärförbindelse över järnvägen vilken delar samhället i två hälfter. Båda 
hälfterna inrymmer viktiga serviceanläggningar för samhället. Aratorpsvägen är 
också den enda centralt belägna anslutningsvägen mot riksväg 41. Vägen har 
dålig framkomlighet orsakad av svår passage över järnvägen och har korta 
korsningsavstånd mellan anslutande vägar samt tomtutfarter och dålig plan- och 
profilstandard. Vägens standard är undermålig för att förmedla dels genomfart
strafik och dels lokaltrafik som genereras av skolor, idrottsanläggningar, 
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friluftsbad och servicehus, vilka finns lokaliserade i områden i nära anslutning 
till vägen. 

Trafikbelastningen mellan väg 634 och rv 41 var 1988 ca 1350 f/åmd, men kan 
efter tillkomsten av rv 41 ha ökat. 

I kurviga utförslöpor kommer väg 651 in från sydöst och skogarna kring 
Furesjön. Just där skogen upphör och vägen börjar klättra ned utmed bergkan
ten öppnar sig en vacker vy över samhället. Vägen passerar sedan genom den 
äldre bebyggelsen i Aratorp, går i plan över järnvägen och ansluter till väg 634 
i centrum. 

Att vidta åtgärder som avsevärt ökar framkomligheten på vägen är svårt att 
genomföra då vägen i höjd och sidled är bunden av angränsande bebyggelse, 
järnvägskorsning samt vägkorsningar. En viktig åtgärd i första hand är 
utbyggnad av gc-väg efter vägen, att via lokalvägnät ansluta skola och 
servicehus, bad och idrottsanläggning. 
Byggnadsfritt avstånd: 12m. 

Utmed länsvägarna bör från bullersynpunkt avstånd i öppen terräng till bostad 
vara 35-50 m. 

Vägarna 636, 648, 652 och 653 är viktigare lokala vägar i samhället. För dessa 
vägar gäller generellt byggnadsfritt avstånd på 12 m. 

De allmänna vägarna fungerar som viktiga länkar i det lokala vägnätet. Andra 
större lokala vägar är: 

Basterasvägen, Risma - Basterås 
Getakärrsvägen, till Vilda Västern 
Smeatorpsvägen, via Fridhem till Smeatorpets fritidsområde 
Danska vägen, Kyrkan - Skjutbaneområdet 
Kungabergsvägen, Danska vägen - Gläntan 
Idrottsvägen, Kungabergsvägen - Aratorpsvägen 
Bäckabovägen, Aratorpsvägen - Bäckabo 
Marsjöhultsvägen, Aratorpsvägen - Marsjöhult 

Inom lokala vägnätet i tätorten är de större vägarna med karaktär av uppsam
lingsgator långa, kurviga och branta och har varierande vägbredder. Dessa 
vägar betjänar i många fall även bebyggelse utanför planlagt område. 
Övriga lokalvägar av angöringskaraktär är som regel kortare och är inte 
belastade med några större trafikflöden, varför trafiksäkerheten inom dessa 
vägar är tillfredsställande. 
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I den mån trafiksäkerheten bör förbättras i lokalvägnätet bör åtgärder inriktas 
för att minska referenshastigheten till 30 km/h. (Innebär inte att hastighetsbeg
ränsning till 30 km/h skall införas, i varje fall inte utan starka skäl). 

Gång- och cykeltrafik 

Gående och cyklande är mycket utsatta för trafikrisker särskilt utmed Förlägga
revägen, Aratorpsvägen och Segloravägen. Särskilda gång- och cykelvägar finns 
endast anlagda lokalt på några ställen. Utom i centrum finns inte heller något 
sammanhängande nät av gångbanor i samhället. Som nämnts ovan motiverar 
standarden och mängden trafik genom Fritsla att ett särskilt gång- och 
cykelvägnät anläggs. Dessutom bör anläggas en särskild gång- och cykelväg 
som förbinder Fritsla med centralorten. Gatukontoret har utarbetat en plan som 
redovisar översiktliga planlösningar för den långsiktiga utbyggnaden inom 
kommunens tätorter, bl a Fritsla. 

Kollektivtrafik 

Järnvägslinjen Herrljunga - Borås - Varberg passerar genom samhället. Den 
förstnämnda delen byggdes redan 1863 och den senare 1880. Efter en period 
med upprepade nedläggningshot och högst 3 dubbelturer per dag har en ökad 
satsning på banan inneburit mer än en fördubbling av antalet turer sedan 
1986/87. 

måndag-fre lö sö 
Varberg - B o r å s 8 4 5 

Som inledningsvis påpekats har järnvägslinjen Borås - Varberg varit av stor 
betydelse för utvecklingen av tätorterna i Viskan - Häggadalgangen. Järnvägen 
utgör fortfarande ett viktigt transportmedel för såväl företag som invånare med 
arbetsplatser i Kinna - Skene - Örby och Borås. Tendensen att landsvägstrafiken 
i allt högre grad övertar person- och godstransporterna från de skenburna 
trafikmedeln medför behov av allt fler och bättre bilvägar samt en utarmning av 
den redan bristfälliga servicen i glesbygden, vilket framför allt drabbar de icke 
bilägande, i regel äldre och handikappade människor. Med hänsyn till detta, till 
den olycksfallsrisk allt fler och längre godstransportfordon innebär på våra 
vägar, samt inte minst till den ökande risk för miljöförstöring detta medför, bör 
kraftfulla åtgärder vidtas att bromsa och vända denna utveckling. Förhoppnings
vis skulle en gynnsam befolknings- och näringslivsutveckling i Viskadalens 
tätorter medverka till att järnvägen även framdeles kan spela en viktig roll som 
kommunikationsmedel för berörda samhällen. 

Linjetrafik med buss finns till centralorten och Borås. Hållplatser finns utmed 
Förläggarevägen, bl a vid Gärdebo och järnvägsstationen. 
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Pendlingen mellan Fritsla och centralorten respektive Borås är ganska stor. 
Översyn av tåg- och busstrafiken sker kontinuerligt. 

Kollektivtrafiken finns närmare beskriven i kommunens trafikförsörjningsplan. 

Utmed järnvägen rekommenderas ett generellt byggnadsfritt område på 50 m. 

BJÄLBO MM 
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TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Nuvarande forhållanden och utvecklingsmöjligheter 

Vatten och avlopp 

Större delen av samhällbebyggelsen är ansluten till kommunala vatten- och 
avloppsledningar. Verksamhetsområdet sträcker sig från egnahemsområdena vid 
Hjälltorpsgärde och i Vilda Västern i norr till Anneberg och Bäckabo i söder 
samt från Risma och Nitarevägens industriområde i väster till Skjutbaneområdet 
i öster. Bebyggelsen vid Fridhem är inte ansluten. 
Vattentäkten för Kinna - Skene - Örby - Fritsla och Berghem fmns i Fritsla dels 
vid Fåglaslätt och dels vid Ramslätt. En högreservoar för renvatten finns på 
Byaberget. Vattenledningsnätet omfattar en högzon för område vid Danska 
vägen och övre delen av Aratorpsområdet. Vattenverkets lediga kapacitet 
bedöms av gatukontoret till 300-2000 personer. Det kan inte uteslutas att 
Häggån kan komma att påverka vattenkvaliteten vid vattentäkten vid Ramslätt. 

Samhällets avloppsvatten avleds till avloppsverket i Skene. Avloppsverkets 
lediga kapacitet bedöms av gatukontoret till ca 6500 pe sammanlagt för 
centralorten och Fritsla. En lämplig fördelning anses vara 600-800 pe i Fritsla 
och resten i centralorten. Ledningsnätet i Fritsla är av varierande standard och 
utförande. Inom de äldre områdena är va-nätet bristfälligt och ingen separering 
av spillvatten och dagvatten förekommer. Inom det ej va-anslutna Fridhemsom-
rådet är situationen så allvarlig att snara förbättringar är nödvändiga. Bräddning 
från pumpstationer kan förekomma, vilket framförallt medför stor risk för 
förorening av Häggåns vatten. Åtgärder behöver vidtas för att undvika 
bräddning till Häggån. 

För att kunna avhjälpa bristerna i va-systemet fordras en grundlig kartläggning 
av nätets nuvarande standard och utförande som grund för ett åtgärdsprogram. 
Redan nu kan konstateras att utbyggnad av skilda system för spill- och 
dagvatten erfordras samt att på sikt även avloppsvatten från hushåll och industri 
separeras. 

El och Tele 

En 40 kV:s luftledning löper i samhällets västra kant från Hjälltorp i norr via 
Solängen och Bösaråsen sydväst ut mot Kinna. 

Mellanortskablar för tele ligger dels utmed norra delen av Förläggarevägen till 
telestationen i centrum och vidare genom Risma utmed Häggån och dels utmed 
Aratorpsvägen. En planerad kabelsträckning följer i princip järnvägen. 
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Kablarna bör uppmärksammas vid detaljplanering och bygglovprövning. 

Ett lokalt vattenkraftverk finns vid LJW. 

Energi 

De vanligaste uppvärmningssystemen var enligt FoB 85 olja (23 %) panncentral 
(20%) och el (17%). 

Naturgas är f n det miljövänligaste alternativet för uppvärmning. En grenledning 
från en framtida stamledning söder om centralorten mot Borås kommer att 
passera Fritsla, varvid frågan om naturgasuppvärmning i samhället bör 
ekonomiskt prövas. För att ge handlingsfrihet bör därför denna möjlighet 
beaktas vid planering av nya områden. Två reservat för denna grenledning har 
skisserats, ett utmed rv 41 och ett väster om Fritsla samhälle. 

Solinstrålningsförhållandena ger goda möjligheter att ta tillvara solvärmen såväl 
passivt genom husplacering och husutformning som genom aktiva solvärmesys
tem. Med hjälp av värmepump kan energi produceras även från luft, vatten och 
jord. Därvid kan Häggåns vatten och vissa sänka marker bl a utmed ån utnyttjas. 
Därvid måste emellertid hänsyn tas till landskapet, naturvårds- och fritidsintres
sena. 

Avfallshantering 

Avfall från Fritsla transporteras till kommunens avfallsdepå i Skene. Enligt ÖP 
90 för Mark beräknas avfallsdepån räcka för kommunens behov under 
planperioden. Åtgärder har vidtagits och avses framdeles vidtas för att ta hand 
om såväl återvinningsbart som icke återvinningsbart samt miljöfarligt avfall. I 
Fritsla ca 0,5 km öster om samhället finns en numera nedlagd soptipp. 
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6.3 RIKSINTRESSEN. MELLANKOMMUNALA INTRESSEN SAMT 
HÄLSA OCH SÄKERHET 

Enligt PBL 12:3 skall länsstyrelsen pröva kommunens beslut om planläggnings
beslut beträffande riksintressen, mellankommunala frågor och bebyggelsens 
lämplighet med hänsyn till de boendes och övrigas hälsa och säkerhet. Dessa 
frågor handläggs i sin helhet i den kommunomfattande översiktsplanen. Här 
nedan behandlas de intressen som berör Fritsla samhälle. 

RIKSINTRESSEN 

Kulturminnesvård 

Som beskrivits under "naturresurser" tangeras Fritslas sydvästra delar av ett 
större riksintresseområde för kulturminnesvård. Enligt den av länsstyrelsen 
gjorda avgränsningen av området synes detta inte direkt påverka de utbyggnad
splaner som är aktuella för samhället. Indirekt ger områdets utmärkande som 
riksintresse anledning till att inom ramen för planarbeten försöka stärka och 
fördjupa det naturliga sambandet mellan Häggådalen och de skyddsvärda 
områden och objekt som är belägna främst väster och norr om samhället, inom 
Finabo - Solängen - Hjälltorp. Se i övrigt ÖP 90 för Mark. 

Vägar, järnväg 

Riksväg 41 Borås - Varberg utgör trafikled för vilken riksintresse kan komma 
att hävdas vid en konfliktsituation. 
Även länsjärnvägen Borås - Mark - Varberg utgör riksintresse. 

Teknisk service 

En 40 kV:s kraftledning väster om Fritsla ingår i regionledningsnätet. 
Två befintliga mellanortskablar passerar Fritsla. Dessutom planeras ytterligare 
en kabel i ny sträckning. 

Nämnda intressen behandlas i kapitel 6 Allmänna intressen och deras behandling 
i planen. 

Totalförsvar 

Planen berör förordnandeområde enligt PBL 12:4 till skydd för totalförsvarets 
intressen. Dessa områden utgör generellt riksintresse som skall skyddas 
angående tillgänglighet och utnyttjande. Detta måste beaktas vid detaljplanering 
och lovgivning. I övrigt hänvisas till ÖP 90 för Mark. 
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I ÖP 90 för Mark behandlas den civila beredskapen främst beträffande 
kommunens försörjning med vatten och avlopp, energi och livsmedel, hantering 
av farligt gods samt situationen beträffande räddningstjänsten och Ringhals 
kärnkraftverk m m. Bl a anges att vattenverket i Fritsla samt vissa avlopp-
spumpstationer ligger i områden känsliga för översvämningar. Vissa skyddsåt
gärder har dock vidtagits. Åtgärder bör vidtas för att minska tätortens sårbarhet 
vid fredskriser och/eller i ett beredskapsläge. En utredning om vägval vid farligt 
gods för kommunen som helhet är genomförd. 

MELLANKOMMUNALA INTRESSEN 

Utöver vissa mera övergripande i ÖP 90 för Mark redovisade mellankommunala 
frågor berörs Fritsla av främst följande: 

Vattenkvaliteten i Häggån 
Vattentäkt i Ramslätt 
Länsjärnvägen Varberg - Mark - Borås 
Grenledning för naturgas Kinna - Borås, alternativa sträckningar utmed 
Häggån eller rv 41. 

Även dessa frågor behandlas i kapitel 6, Allmänna intressen och deras 
behandling i planen. Samordning över kommungräns (Borås) är nödvändig. 

HÄLSA OCH SÄKERHET 

Ställningstagande om lokalisering av bebyggelseområden skall ske med hänsyn 
till de boendes och övrigas hälsa och säkerhet. Det kan avse bristande 
markstabilitet eller radonförekomst. Det kan också gälla risker för störningar i 
form av buller, luft- och vattenföroreningar och andra sanitära olägenheter. 
Störningar kan t ex uppstå vid olämplig placering av bullrande och nedsmutsan
de industri och utmed hårt trafikbelastade vägar. Olycksfallsrisker uppstår 
främst där trafiksäkerheten är låg t ex utmed vägar med stor trafikmängd i 
förhållande till låg plan- och profilstandard samt dålig trafikseparering. 

Störningar 

Verksamheter 

I Fritsla finns fyra industrier som kan förorsaka störningar för omgivningen, 
Hagmans Kemi, Fritsla Mekaniska Verkstad, Fagerdalas Industri och Haldens 
Färgeri samt Stommens gård (djurhållning). 

För Hagmans pågår tillståndsprövning enligt miljöskyddslagen. Rekommende
rad skyddszon: 300 m. Rekommendation om restriktion för buller eller utsläpp 
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i luft införs för nya området (5). 

För Fritsla Mekaniska Verkstad införs rekommendation om restriktioner för 
utsläpp i mark och vatten med hänsyn till närbeläget område med möjlig 
grundvattenförekomst. Rekommenderad skyddszon: 300 m. 

Fagerdala Industri har anmälningsplikt enligt miljöskyddslagen. Rekommende
rad skyddszon: 200 m. 

Haldens har tillstånd enligt miljöskyddslagen för den nya verksamheten. 
Rekommenderad skyddszon: 200 m. Rekommendation införs om restriktion för 
buller och utsläpp i luft som kan störa kringboende. 

Stommens gård har tillstånd enligt miljöskyddslagen med villkor för driften. 
Rekommenderad skyddszon: 200 m. Rekommendation införs om beaktande av 
luft- och bullerstörningar för närbelägna bostadsområden (i första hand område 
B). 

Öster om samhället, utmed gamla vägen till Skephult, ligger en nedlagd soptipp. 

Nya områden för verksamheter bör förses med rekommendationer som 
behandlar aktuella störningsrisker och samtidigt tar hänsyn till verksamheternas 
behov av bebyggelsefria områden. Särskilt bör inom område 7 prövas behovet 
av zonindelning mellan olika typer av verksamhet i förhållande till områdets 
olika förutsättningar och möjligheter. Rekommenderad skyddszon: 200 m åt 
väster och 500 m åt öster. 

Föreslagna skyddsavstånd för några viktigare verksamhetstyper redovisas i ÖP 
90 för Mark. 

Trafik 

Vägar där trafiken kan medföra störningar för eller störas av närliggande 
bebyggelse är i första hand rv 41, Förläggarevägen (väg 634), Aratorpsvägen 
(väg 651) och Segloravägen (väg 637). Rekommenderade byggnadsfria avstånd 
för vägtrafikens säkerhet är 50 m för rv 41 öster om Kinna och för övriga 
allmänna vägar, 12 m. 

Överväganden beträffande avstånd mellan bostäder och väg med hänsyn till 
trafikbuller i första hand och avgaser görs i ÖP 90 för Mark. Inom skyddsav
stånd som varierar mellan 35-150 m beroende på fordonsmängd, terräng m m, 
krävs särskild bullerutredning vid lämplighetsprövning. 
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Utmed järnväg rekommenderas i "Järnvägen och omvärlden" ett avstånd av 
minst 50 m för ny bebyggelse eller fastighetsbildningar, som kan komma att 
störa eller störas av järnvägen. 

Energiförsörjning, tele 

Minsta skyddsavstånd för kraftledningar regleras i STEVs starkströmsföreskrif
ter 1988:1. För regionledning om 40 kV väster om samhället kan ett utökat 
byggnadsfritt avstånd prövas när påverkan av elektromagnetiska fält blir bättre 
klarlagd. 

Framtida sträckning av mellanortstelekabel far inte hindras av ny bebyggelse 
eller anläggning. 

Byggnadsfritt område om 200 m från framtida grenledning för naturgas 
rekommenderas för sammanhållen bebyggelse och 25 m för enstaka byggnad. 

Säkerhet 

Kommunen har utarbetat ett förslag till vägvalsstyrning av transporter med 
farligt gods. På kartor och i text redovisas riskobjekt, särskilda och andra 
skyddsobjekt, vägar med transport av farligt gods, uppställningsplatser med 
farligt gods samt föreslås åtgärder för att minska konflikter mellan farliga 
godstransporter och skyddsobjekt. 

Riskobjekten i Fritsla består av ett lösningsmedelsupplag vid Hagmans Kemi 
samt två bensinstationer utmed Förläggarevägen (väg 634), den ena vid 
järnvägsstationen och den andra vid södra utfarten. Dessa är ingen direkt 
säkerhetsrisk i sig men orsakar farliga transporter. 

Särskilda skyddsobjekt utgörs främst av vattenverk och vattentäkterna vid 
Ramslätt och Fåglaslätt, Solgårds servicehus, skolan samt förskole- och 
fntidshemsverksamheten vid Bjälbo, Risma och gamla Konsum. Andra 
skyddsobjekt består av bebyggelsesamlingar. 

Vägar som kan användas för transporter med farligt gods är förutom rv 41 
främst Förläggarevägen och Aratorpsvägen. De två senare vägarna passerar 
genom tättbefolkat område, vilket innebär risk för explosion och brand. 

De åtgärder som utredningen anvisar för att minska konflikten mellan farliga 
godstransporter och skyddsobjekt är 

att flytta transporterna till vägar i mindre konfliktfyllda områden, 
att förbättra vägstandard vad gäller framkomlighet och trafiksäkerhet, eller 
att styra transporterna till mindre konfliktfyllda vägar. 
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Av vad ovan sagts framgår att varken Förläggarevägen eller Aratorpsvägen idag 
är tillfredsställande för transporter av farligt gods. Med hänsyn till Förläggare
vägens jämförelsevis bättre framkomlighet och trafiksäkerhet bör dock i första 
hand denna väg väljas. Som i annat sammanhang påpekats bör dock vägstandar-
den höjas för båda vägarna, vilket är särskilt viktigt inom de tättbebyggda 
områdena. 

Ovan nämnda förhållanden bör beaktas vid handläggningen av bygg- och 
miljöärenden. 

Trafiksäkerhet 

Under "Trafik" har det nuvarande vägnätets standard beskrivits. Det känneteck
nas av en ganska låg plan- och profilstandard samt en blandning av olika 
trafikslag. Särskilt bör uppmärksamheten riktas på trafikriskerna och kraftfulla 
åtgärder insättas för att öka trafiksäkerheten inom centrala delen, utmed 
Aratorpsvägen och vid plankorsningar med järnvägen. 

Radon 

I kommunens "Översiktlig inventering av markradon" redovisas huvuddelen av 
Fritsla som "normalriskområde" där bebyggelsen bör ges ett radonskyddat 
utförande. Häggadalgangen söder om samhället betecknas som "lågriskområde". 
Här kan hus byggas på traditionellt sätt. För närmare studium hänvisas till 
utredningen. 

Geoteknik 

Tidigare har grundförhållandena beskrivits översiktligt. I länsstyrelsens 
planeringsunderlag redovisas tätortsnära områden där vissa geologiska och 
topografiska förutsättningar råder. Av inventeringen framgår att risk för 
spontana skred i första hand finns utefter de större vattendragen. 

Utöver de inventerade områdena bör enligt SGI en generell zon med en bredd 
av 50 m från släntkrön läggas ut längs bl a Häggån. Utredningen omfattar hela 
den bebyggda delen av Fritsla. "Områden med förutsättningar för spontana 
skred" markeras utmed Häggån från Vilda Västern till Jannefors vid LJW och 
från Klevliden över Risma till bäcken söder om Krusagårdsområdet (F). För att 
utröna stabiliteten inom dessa områden bör efterhand geotekniska undersök
ningar utföras, där sådana inte redan gjorts. "Områden med ringa sannolikhet 
för spontana skred" redovisas vid järnvägsstationen, samt norr om samhället 
(två mindre områden). 
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