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§ 141/2021   Dnr: KS 2020-152 512 

Vägplan för ombyggnad av väg 41 mellan Fritsla och 

Kråkered 

Beslutsrubrik 

Yttrandet daterat 13 april 2021 antas och översänds till Trafikverket.  

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

__________________________ ______________________________ 

Jessica Rodén  Tomas Johansson 

Ordförande   Justerare 

Ärendet 

Trafikverket planerar för att bygga om befintlig 2+1-sträcka med 

vägmarkerad mittseparering på väg 41 mellan Fritsla (Ramslätt) och Kråkered 

till en mötesfri väg med mitträcke och referenshastighet 100 km/h. En 

vägplan har därför upprättats för den cirka 14,5 km långa sträckan. Cirka 250 

meter berör Marks kommun.  

Syftet är i första hand att förbättra trafiksäkerheten längs väg 41, vid 

korsningar och vid hållplatser. Flera utfarter kommer att stängas vilket kräver 

utbyggnad av parallellvägar som kanaliserar trafikanter till större korsningar.  

Trafiken på sträckan Fritsla-Kråkered varierar mellan cirka 7 200 fordon per 

dygn i söder och cirka 10 8oo fordon per dygn i norr. 

Väg 41 är utpekad som en ”primär väg” för farligt gods. Vägen passerar 

vattenskyddsområdet och grundvattentäkten ”Ramslätt” där skyddsåtgärder 

föreslås för att ta hand om eventuellt läckage vid en olycka. 

Skyddsåtgärderna består av högkapacitetsräcke kombinerat med kantsten för 

avledning mot täta diken (geotextil och tät duk) 

Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-13. 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen Malin Bexell redogör för 

ärendet.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Tomas Johansson (M) föreslår att yttrandet daterat 13 april 2021 antas och 

översänds till Trafikverket. 
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§ 146/2021   Dnr: KS 2021-182 050 

Upphandling av elenergi 

Beslutsrubrik 

Avrop av elenergi ifrån SKLs DIS ”Elenergi 2017” godkänns med omedelbar 

justering. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

_________________________ ______________________________ 

Jessica Rodén  Tomas Johansson 

Ordförande   Justerare 

Ärendet 

Utgångspunkt för arbetet har, förutom lagen om offentlig upphandling (LOU), 

varit kommunens upphandlingspolicy med tillhörande riktlinjer samt berörda 

verksamheters behov och krav. 

Marks kommun stod i valet mellan att avropa ifrån Husbyggnadsvaror HBV 

förening (HBV), Statens kommuners inköpscentral (SKI) eller en egen 

upphandling.  

HVBs avtal löper ut 2021-12-31, då HBV inte är klara med det nya avtalet 

finns det ingen möjlighet att avropa för kommande års (2022) elenergi idag, 

Lokalförsörjningen (LOK) avser att avropa nu för att kunna lägga budget för 

kommande års elförsörjning.  

(SKI) har definierat och kravställt ett antal ”färdiga” prismodeller och 

miljöalternativ. I och med att detta är ett Dynamiskt inköpssystem (DIS), står 

det oss fritt att beskriva egna modeller och krav. Att avropa ifrån SKIs DIS 

blir således inte så tidkrävande. 

Marks kommun har antagit klimatmål 17 ”Vi har 100% förnybar el i alla 

förvaltningar och bolag” det innebär att vi ska köpa in 100% förnybar el vilket 

är möjligt med SKIs avtal.  

Samordnad upphandling sker i enlighet med Marks kommuns policy och 

riktlinjer. Marks fastighets AB (MFAB har tackat ja till att vara med och avropa 

ifrån detta avtal.  

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 7 april 2021. 




