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FÖRORD
En aktuell plan för gång-, cykel- och mopedvägar (gcm-vägar) är ett viktigt
redskap för att kunna planera och prioritera insatser och resurser för
utbyggnaden av gcm-nätet.
Fokus i denna plan är inom kommunens tätorter och tättbebyggda
områden där kommunen har ett stort ansvar för trafiksäkerheten, i
synnerhet för de oskyddade trafikanterna.
Tätorterna och de tättbebyggda områdena är också en naturlig
utgångspunkt eftersom flest människor bor där och insatserna får därmed
störst effekt.
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Gcm-vägar mellan bostadsområden och skolor är särskilt angeläget
eftersom barn är en viktig målgrupp.
Kollektivtrafikpunkterna och tätortscentrum såsom livsmedelsaffärer,
vårdcentraler, bibliotek, fritidsanläggningar etc. är två andra viktiga
fokusområden.
Möjligheten att kunna ta sig fram på säkra och trygga gcm-vägar bidrar
inte bara till andel för hållbart resande ökar utan också förbättrad hälsa
och därtill ökad social samhörighet i våra tätorter och tättbebyggda
områden. Detta leder till ett mer levande och tryggt stadsrum.
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INLEDNING
Sedan början av 1980-talet har Marks kommun haft ett
planeringsinstrument för utbyggnad av gcm-vägar.
Denna nya Trafiksäkerhetsplan för Gång-, cykel- och mopedvägar för
Marks kommun har utvecklats något och innehåller mer beaktanden och
information än tidigare dokument.

Förutsättning, definitioner och strategier
Ökad gång och cykling är ett av flera sätt att nå målet om ett hållbart
samhälle och i förhållande till andra transportsätt tar de lite plats och är
bra för den enskildes hälsa.
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Förutsättning
Att det finns ett välutbyggt nät av trygga och säkra gcm-vägar inom
tätorterna och de tätbebyggda områdena som ger god tillgänglighet är en
förutsättning för att välja att gå, cykla eller åka moped för korta resor till
och från arbetsplatser, skolor, fritidsanläggningar mm.
Definitioner
Med kortare resor avses för gående sträckor upp till en kilometer och för
cyklister resor upp till fem kilometer.
Med lättillgängliga gcm-vägar avses att de ska vara en direkt länk mellan
olika målpunkter, så att längre omvägar undviks.
Med säkra gcm-vägar menas att risken för olycka ska vara låg, drift och
underhållet på vägen ska vara prioriterat och att hastigheter på länkar i
befintlig gatumiljö ska hållas låg.

Strategier
För att andelen resor med cykel ska öka behöver oskyddade trafikanter
färdas på säkra, attraktiva och lättillgängliga gcm-vägar. Marks kommun
behöver bevaka de oskyddade trafikanternas situation och behov vid all
planering, samt bygga ut infrastrukturen för gcm-trafiken till god
tillgänglighet.
Angränsande buskage och annan växtlighet på kommunal mark, som kan
ge upphov till otrygghet ska beskäras, vilket även kan ses som att göra
gcm-vägen mer attraktiv. Andra attraktivitetshöjande åtgärder kan vara
att placera ut sittplatser med ca 400 m mellanrum, och papperskorgar.
Belysning ska finnas för gångbana, cykelbana och samordnade gång-,
cykel- och mopedvägar.

Syfte, revidering och giltighet
Planen fokuserar på att identifiera alla stråk och länkar för att få ett
heltäckande och välutbyggt gcm-nät, som kan bestå av separerade gcmvägar och länkar i befintliga gator där gaturummet delas av alla trafikslag.
Gcm-nätet vänder sig i första hand till vuxna och barn i trafikmogen ålder.
Barn under 12 år bör ha sällskap av vuxen när de färdas i trafiken.
I planen redovisas de rekommenderade åtgärderna som krävs för nätet
ska bli tryggt och säkert. Vilket inte bara innebär nya gcm-vägar byggs
utan även att hastighetsdämpande åtgärder utförs på de identifierade
länkarna i gatumiljön. Anledningen till detta är att där delar de oskyddade
trafikanterna gaturummet med andra fordonsslag och skillnaderna mellan
dessa är stora. Begreppet oskyddade trafikanter innefattar, fotgängare,
cyklister och mopedister. Detta på grund av att dessa trafikanter till
skillnad från exempelvis bilister, inte omgärdas av ett skyddande skal i
form av en kaross.

Trafikverket har tagit fram en ny krockvåldskurvan visar på vad som kan
hända vid krock mellan fotgängare i olika åldersgrupper och bil vid olika
hastigheter.

De slutsatser som dragits av den tidigare krockvåldskurvan stämmer
fortfarande, dvs att fotgängare löper mycket större risk att dödas vid en
påkörningshastighet om 50 km/tim än vid en hastighet om 30 km/tim. De
tidigare slutsatserna hade dock sin utgångspunkt i att motverka risk att
omkomma. De nya slutsatserna tar en tydligare utgångspunkt i att det är
viktigt att inte bara motverka dödsfall utan även allvarliga skadefall. Det
är äldres behov av säkerhet som bör vara dimensionerande för
utformning av gator och vägar där blandtrafik råder.
Planering och prioritering av föreslagna objekt är gjord efter framtagna
prioriteringsgrunder och som genererar poäng. Objekten är efter
poängsammanställningen indelade i tre prioriteringsgrupper som har olika
tidsintervall för utförande.

Samordning
Då planen är heltäckande på alla åtgärder som bör göras inom gcm-nätet
är det möjligt att åstadkomma en god planering vad gäller samordning av
andra infrastrukturprojekt och förvaltningsövergripande projekt såsom
pågående detaljplanearbeten. Om en samordning visar sig vara
ekonomisk fördelaktig och/eller utav praktiska genomförande skäl, kan
det innebära att föreslagen åtgärd ändrar prioriteringsgrupp.
Uppdatering
Prioriteringslistor för trafiksäkerhetsplanen för Gång-, cykel och
mopedvägar ska uppdateras senast i november månad varje år och
eventuellt kompletteras med nya objekt utifrån bland annat beslutade
detaljplaner, va-arbeten eller fjärrvärmeutbyggnad. Efter uppdateringen
ska ny prioriteringslista redovisas för teknik- och servicenämndens
arbetsutskott.
Innan beslut tas på vilka objekt som ska åtgärdas kommande år ska
avstämning mot andra aktörer ske för att undersöka möjligheten till
samordning.
Giltighet och revidering
Trafiksäkerhetsplanen ska vara giltig till 31 dec 2020, därefter ska ställning
tas till om den kan gälla ytterligare en tid till eller ska revideras helt.

Planer
Plan- och bygglagen styr kommunens fysiska planering, som handlar om
hur mark och vattenområden bör användas, var bebyggelse och
infrastruktur ska ligga och hur den bör vara utformad. Det är vid
planläggning av översiktsplaner och detaljplaner som Teknik- och

serviceförvaltningen bland annat den ska bevaka den oskyddade
trafikantens situation.
Översiktsplan
Marks kommuns gällande översiktsplan
är från år 1990 och den är sedan ett par
år under revidering. I det pågående
arbete beskrivs att framtida bebyggelse
bör ske i anslutning till befintlig för att
bäst använda befintliga tekniska system,
så som gatu- och gcm-nät.

7

En förtätning av bebyggelsen minskar avstånden till olika funktioner som
vård- och omsorg, skola och näringsliv samt handel, samtidigt som
tillgänglighet till service och rekreation ökar. Det ger också även ett ökat
underlag för kollektivtrafiken och möjliggör att fler går och cyklar då
avstånden till målpunkterna blir kortare, än om ny bebyggelse planeras
långt utanför tätorterna.
En förtätning av bebyggelsen kommer dock att innebära att det blir mer
personer och mer bilar på mindre yta och det är inte säkert att det endast
är gatan utmed exploatering sker som påverkas. Satsningar på gång- och
cykelvägar inom tätorterna är viktiga ur trafiksäkerhetssynpunkt. Inom
många orter där många länkar är identifierade är möjligheterna att
anlägga separerade gcm-vägar begränsade, mest beroende på att
utrymmet inte finns tillgängligt. I vissa lägen kan man ta mark från
körbanan, men om en förtätning av bebyggelsen innebär ökad
trafikmängd är det två konkurrerande intressen att tillgodose.

Fördjupad översiktsplan
En översiktsplan ska uppdateras och hållas aktuell. Minst vart fjärde år
måste kommunen ta ställning till om den kan gälla ytterligare en tid eller
måste göras om. Ett sätt att hålla planen aktuell är att fördjupa den för ett
delområde där planeringsbehoven är störst, eller göra ett tillägg för en
fråga som saknas eller inte är tillräckligt behandlad. På så sätt hålls planen
aktuell genom en rullande planeringsprocess, där uppföljningen av hur väl
den håller leder till successiva ändringar.
Detaljplan
Översiktsplanen är inte juridisk bindande. Den ger vägledning och stöd i
beslut om användning av mark- och vattenområden samt hur den byggda
miljön ska utvecklas.
En detaljplan är ett dokument inom fysisk planering som noggrant anger
hur ett begränsat område i en kommun skall bebyggas, hur mark- och
vattenområden får användas och vem som är huvudman för exempelvis
allmän plats. I detta dokument är det särskilt viktigt att bevaka de
oskyddade trafikanternas behov såsom gcm-frågor. Detaljplanen är
juridiskt bindande och talar därför om vad du och andra får och inte får
göra för byggåtgärder inom planområdet.
För att få tillgång till mark för exempelvis byggnation av en gcm-väg kan
det ibland vara tvunget att upprätta en detaljplan. Äldre detaljplaner kan
ge stöd för byggnation där mark planlagts som allmän plats mark och
inom vilken en gcm-väg kan anläggas. Allmänna platser är oftast gator,
torg och parker och i detaljplanen kan det regleras hur de allmänna
platserna ska användas och utformas.

Säkerhet till fots och på cykel
Om du går eller cyklar i mörker, använd reflexer!
Reflexer gör stor skillnad.
Risken att bli påkörd är tre gånger högre i mörker
än i dagsljus. Reflexer gör att du synliggörs på
ungefär 125 meters håll vid möte med en bil som
har halvljus. Utan reflex ser bilisten dig först på
20-30 meters avstånd.

Cykel som transportmedel
Cykeln som transportmedel är mer miljövänlig, den tar mindre plats och
cyklisten får en bättre hälsa.
Det är en utmaning att öka cyklingen och det handlar om mjuka och hårda
frågor. De hårda frågorna handlar om infrastruktur, cykelvägar,
övergångsställen/passager, skyltar samt drift och underhåll. Mjuka frågor
handlar exempelvis om attitydpåverkan, ökad användning av
cykelhjälmar, reflexer och säkra cyklar.

Säker cykel
Enligt lag måste det finnas bromsar och ringklocka. Om du cyklar i mörker
måste du ha en röd reflex samt lykta med rött ljus baktill på cykeln.
Framåt ska det finnas en vit reflex samt en strålkastare med fast vitt eller
gult sken. Blinkande ljus är endast tillåtet bak. Dessutom ska din cykel
vara utrustad med vita eller orangefärgade reflexer på cykelhjulen.
På vintern bör din cykel vara utrustad med dubbdäck för att minska risken
att köra omkull på grund av halka.
Säker cyklist
Lika viktigt som det
är att cykeln är rätt
utrustad är att
cyklisten använder
skyddsutrustning.
Hjälm är viktigt, inte
bara för barn och
ungdomar under 15
år där lagkrav finns
om att hjälm ska
användas. Och det
är lika viktigt att du har reflexer som att cykeln har det.

Vägmärken
Nedan visas några viktiga vägmärken att kunna som gående och cyklist.
Vägmärken

Påbjuden
gångbana
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Påbjuden
cykelbana

Påbjuden gångoch cykelbana

Påbjudna gångoch cykelbanor

Hur bör vi gå
och cykla?

Vad gäller?

I Marks kommun är i princip samtliga utmärkta gång-, cykel- och
mopedbanor gemensamma. Det ställer krav på att fotgängare och
cyklister visar varandra stor hänsyn.
Övriga trafikmärken som berör gående och cyklister är bland annat:

Märket anger att gående ska
använda gångbana. Här får man
inte cykla eller åka moped, men
man får leda cykel eller moped om
det inte är förbjudet enligt
tilläggstavla. Tänk på att en
trottoar också är en gångbana.

Vägmärke

Övergångsställe

Märket anger att här får du cykla
eller köra moped klass II. Här får
Du också gå om det inte finns
separat gångbana eller vägren.
Märket anger att det här är en
gemensam gcm-bana. Du bör gå på
den vänstra sidan och cykla på den
högre sidan av banan, så att Du
möter trafiken.
Märket anger att Du ska gå på den
uppmärkta gångbanan. Den andra
banan är avsedd för trafik med
cykel och moped. Banorna är
åtskilda med vägmarkering,
skiljeremsa eller liknande.

Gångfartsområde

Vad gäller?
Här har fordonsförare på vägen
väjningsplikt mot gående som gått
ut på eller just ska gå ut på
övergångsstället. Cyklister och
mopedister får använda
övergångsställen, men bilförarna
har ingen väjningsplikt mot dem.
När du cyklar på en gågata eller i
ett gångfartsområde är högsta
hastighet gångfart 6-7 km/tim och
du har väjningsplikt mot gående.

Cykel- och gångpassage anordnas för att
underlätta för cyklister och gående att passera en
gata eller väg, men det är inget övergångsställe.
Vid passager är det cyklisterna och de gående
som har väjningsplikt mot bilförarna. Undantag
är om bilföraren i samband med sväng eller utfart ur en cirkulationsplats
korsar en passage, då ska han släppa fram alla på cykelpassagen, även
cyklister och mopedister.

I lagens mening är din cykel ett fordon. Det betyder att de flesta
vägmärken som gäller för biltrafik också gäller för dig som cyklar.
Vägmärke

Stopp

Väjningsplikt

Vad gäller?
Du ska stanna vid stopplinjen och
får inte köra vidare förrän det kan
ske utan hinder eller fara för
korsande trafik.

Målet för allt trafiksäkerhetsarbete i Sverige är att ingen människa ska
dödas eller skadas allvarligt av trafikolyckor (Nollvisionen). Nollvisionen är
en moralisk ståndpunkt som slår fast att det inte är acceptabelt att några
människor dödas i trafiken för att de andra ska komma fortare fram.

Här har du väjningsplikt mot
korsande trafik. Du ska sänka
farten eller stanna och får inte
köra vidare förrän det kan ske
utan fara eller hinder för korsande
trafik.

Vägar, fordon och trafikregler måste anpassas till människans
förutsättningar, både som trafikant och vad gäller människokroppens
tålighet för krockvåld. Det betyder dels att trafiksystemet måste vara
enkelt och överskådligt, så att misstag undviks, dels att de misstag som
människor ändå begår inte ska medföra att människor dödas.

Här får du inte cykla in, men du får
leda cykeln.

Nollvisionen accepterar alltså att olyckor inträffar, men inte att de leder
till bestående hälsoförluster.

Förbud mot infart med fordon
Här får du inte cykla, men du får
leda cykeln.
Förbud mot fordonstrafik
Här får du inte cykla, men du får
leda cykeln.
Förbud mot cykel- och
mopedtrafik

TRAFIKSÄKERHETSARBETE

Ansvaret för att människor inte dödas eller invalidiseras i trafiken delas av
flera parter. Det yttersta ansvaret ligger på systemutformarna, d.v.s.
väghållarna, lagstiftarna och fordonstillverkarna. Trafikanter har givetvis
också ett stort ansvar, främst att följa de trafikregler som gäller.
Enligt Nollvisionens mening är kommunerna systemutformare och är
därmed ansvariga för trafiksäkerheten på kommunens gator och vägar.
SKL, Sveriges kommuner och landsting har tillsammans med Trafikverket,
identifierat fem tillstånd som är särskilt viktiga för att en kommunal gata
ska var trafiksäker:
1. Säkra korsningar för biltrafik inom huvudnätet för biltrafiken
2. Säkra passager för gcm-trafik tvärs huvudnätet för biltrafiken

3. Säkra gcm-stråk längs huvudnätet för biltrafiken
4. Vinterväghållning av huvudnätet för cykeltrafik
5. Barmarksunderhåll av huvudnätet för cykeltrafik

För närvarande finns ingen framtagen Trafiksäkerhetsplan för de gator
och vägar som kommunen är ansvarig huvudman för.

För att strukturera trafiksäkerhetsarbetet i Marks kommun behövs ett
flertal planer för att identifiera olika åtgärdsområden, för att få en bra
strategi, planering och prioritering samt för att synkronisera olika åtgärder
för den oskyddade trafikanten och för fordonstrafiken.

Under året 2015 har dock två större analyser, gällande hastigheter och
nätsanalyser gjorts för samtliga tättbebyggda områden i Marks kommun.
Dessa dokument är en god grund för framtagande av en plan för
trafiksäkerhet gällande gator och vägar.

Trafiksäkerhetsplan Gång-, cykel- och mopedvägar

Rätt fart i staden
Rätt fart i staden är en hastighetsanalys som baseras på trafiknätets
nuvarande funktion och syftar till att visa på lämpliga hastigheter som
tillgodoser kraven på trafiksäkerhet och tillgänglighet.

Trafiksäkerhetsplanen för Gång-, cykel- och mopedvägar fokuserar på den
oskyddade trafikanten, som ska kunna ta sig fram till sina målpunkter på
en trygg, säker och den närmsta vägen.

11

Trafiksäkerhetsplan Gator och vägar

Planering för utbyggnad av gcm-vägar påbörjades redan under tidigt
1980-tal. Versionen som antogs av kommunfullmäktige 1983-11-20 § 245,
innehöll bland annat prioriteringar av utbyggnadsordningen för där
upptagna projekt.
En andra version antogs av kommunfullmäktige 1990-08-28 § 140 och
kompletterade 1994-04-26 § 40.
En tredje version antogs av fullmäktige 2000-06-27 § 92 och denna har
reviderats vid två tillfällen, i januari 2005 och i november 2009.
Denna nya Trafiksäkerhetsplan för Gång-, cykel- och mopedvägar för
Marks kommun har utvecklats något och innehåller mer beaktanden och
information än tidigare dokument. Arbetet med den nya
Trafiksäkerhetsplan för Gång-, cykel- och mopedvägar utgår ifrån
Trafiknätsanalysen. Dessa två planer är sammanknutna även med
hastighetsanalysen Rätt fart i staden.

Under år 2015 gjorde konsultbolaget Reinertsen Sverige AB på uppdrag av
Teknik- och serviceförvaltningen hastighetsanalyser för kommunens
samtliga tätorter och tättbebyggda områden. De färdiga dokumenten ska
under år 2016 skickas på remiss till berörda instanser, varefter politiskt
beslut om vilka hastigheter som ska gälla kan fattas.
Trafiknätsanalyser
Trafiknätsanalyser är baserade på trafiknätets nuvarande funktion och
syftar till att analysera respektive trafikslags behov och brister samt
föreslå lämpliga åtgärder för att tillgodose krav på trafiksäkerhet och
tillgänglighet. Analyserna omfattar en översyn av trafiknäten för gång,
cykel, buss, tåg och bil.
Under år 2015 gjorde konsultbolaget Reinertsen Sverige AB på uppdrag av
Teknik- och serviceförvaltningen trafiknätsanalyser för kommunens
samtliga tättbebyggda områden.

Trafiksäkerhetsrevision
År 2008 gjordes en Trafiksäkerhetsrevision i Marks kommun, en analys av
kommunens trafiksäkerhetsarbete. Syftet med revisionen var att utgöra
en katalysator för kommunens trafiksäkerhetsarbete, att hitta de faktorer
som är viktiga för att uppnå ett bra resultat.
Trafiksäkerhetsplanen för Gång-, cykel- och mopedvägar är ett av många
dokument som ingår i kommunens trafiksäkerhetsarbete.
Trafiknätsanalyser, översiktsplan och fördjupade översiktsplan är andra
exempel på dokument där trafiksäkerhet ska beaktas.
Vid sammanfattningen av rapporten för revisionen utgick man från en
uppdelning i två faktorer som samverkar för god trafiksäkerhet,
trafiksäkerhetskultur och trafiksäkerhetsstandard. Med kultur avses hur
arbetet med bland annat hur trafiksäkerhet styrs och organiseras. Med
standard avses den faktiska säkerheten i bland annat den fysiska
vägmiljön. I båda delarna erhöll kommunen två av fem möjliga stjärnor.
Brister som påpekades var bland annat att det saknades tydlig
målsättning och en framåtriktad kommunomfattande strategi för
trafiksäkerhetsarbetet. Gällande trafiksäkerhetsstandarden påtalades att
trots hög säkerhetsnivå fanns det mycket kvar att göra för att förbättra

den fysiska vägmiljön. Det stora antalet icke hastighetssäkrade gång- och
cykelpassager över huvudvägnätet för biltrafik, avsaknad av inventering
av oeftergivliga föremål i vägområdet och det faktum att en mycket liten
del av invånarna bor i områden där lokalvägnätet är utformat för högst 30
km/tim.
Måluppfyllelse enligt ”Säker kommunal gata”
De fem tillstånd som anses särskilt viktiga för att en kommunal gata ska
vara trafiksäker bedömdes och utfallet blev enligt nedan:
Tillstånd
Säkra korsningar för
biltrafik inom huvudnätet
för biltrafik
Säkra passager för gcmtrafik tvärs huvudnätet för
biltrafik
Säkra gcm-stråk längs
huvudnätet för biltrafik
Vinterväghållning av
huvudnätet för cykeltrafik

Kriterier
Andel
hastighetssäkrade
till 50 km/tim
Andel
hastighetssäkrade
till 30 km/tim
Andel separerade
eller 30-gator
Prio, tid eller
snödjup

Barmarksunderhåll av
huvudnätet för cykeltrafik

Sopning, kontroll

Måluppfyllelse
25 %

5–10 %

50–75 %
Prio lika GC och väg.
Snödjupskriterier, ej
tidskriterium.
Sopning 2 v efter
barmark. Kontroll
slumpmässigt.

Måluppfyllelse enlig ”Säker kommunal gata”

Sedan revisionen genomfördes år 2008 har förändringar skett på bland
annat vinterväghållningen. År 2009 infördes jämställd vinterväghållning
vilket innebär att gcm-vägar fick högre prioritering, tidskriterium sattes
och snödjupet innan åtgärd startar minskades.

Gcm-nätet har byggts ut efter flera större vägar och ett flertal passager
för gcm-trafik tvärs huvudnätet har åtgärder utförts för att öka
framkomligheten.
Sedan år 2016 har investeringsbudgeten för gcm-vägar ökat från 3
miljoner kronor till 5 miljoner kronor per år.
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ANSVARIG VÄGHÅLLARE
Väghållare är den som sköter drift och underhåll, som kan vara
snöröjning, sopning på våren, lagning av potthål och beläggning av en väg
eller gång- och cykelväg. Det är också väghållaren som i huvudsak är
ansvarig för att investera i exempelvis nya gång- och cykelvägar.
I Marks kommun finns flera väghållare såsom Trafikverket, Marks
kommun, vägföreningar och vägsamfälligheter samt privata markägare.
Inom tätorterna och andra tättbebyggda områden är det i huvudsak
Trafikverket och Marks kommun, utom tätorterna kan det vara
Trafikverket, vägsamfälligheter och privata markägare.

Kommunen
Teknik- och serviceförvaltningen i Marks kommun ansvarar för offentliga
platser där kommunen är huvudman och ska ansvara för drift och
underhåll, ny- och om byggnad samt projektering, utredning och
planering av grön miljö, gator och vägar samt gatubelysning.
Kommunen är också ansvarig genom avtal för de gator och vägar som
finns är upptagna i vägföreningarna i Berghem, Björketorp, Brättingstorp,
Harpebo, Fotskäl, Fritsla, Horred, Hyssna, Rydal, Sätila, Torestorp, Örby
och Öxabäck.
Finansiering av objekt
Finansiering av åtgärder som beskrivs i denna plan, gällande objekt där
kommunen är ansvarig, sker oftast med investeringsmedel. Från och med
år 2016 har investeringsmedlen för gcm-vägar ökats med 2 miljoner
kronor till 5 miljoner kronor per år. Budget för trafiksäkerhetshöjande
åtgärder och trygghetsskapande åtgärder är vardera på 200 000 kronor
per år.

En investeringsutgift påverkar driftbudgeten med avskrivning och
internränta. En ändring av investeringsnivå får direkt påverkan på teknikoch servicenämndens driftbudget. Enligt lag får investeringsmedel enbart
användas på objekt där kommunen kommer vara huvudman för drift och
underhåll. För åtgärder utmed det statliga vägnätet måste finansiering ske
med tilldelad driftbudget på innevarande år om Trafikverket ska vara
huvudman efter byggnation.
Drift och underhåll
Drift och underhållsfrågor är särskilt viktiga när man pratar om säkerheten
för gång- och cykeltrafikanter. Löv, sand och grus, dålig beläggning eller
snö och is på vägbanan samt brunnslock med höga kanter kan förorsaka
olyckor.
Vinterväghållning
I Marks kommun är gcm-vägar prioriterade i vinterväghållningen.
Snöröjning ska starta när snödjupet är mellan 4–6 centimeter och på
prioriterade gator och vägar, gcm-vägar samt gångbanor som markerats i
snökartor.
Varje delområde ska vara öppet för trafik inom 8 timmar efter snöfallets
upphörande. Det innebär att det ska vara röjt på en bredd av minst 4,4
meter på gator, vägar, hela bredden på gcm-vägar och gångbanor.
Halkbekämpning ska utföras då halka uppkommit och vara klart inom 8
timmar, minsta bredd som ska sandas är 4,5 meter på gator/vägar, hela
bredden på gcm-vägar, gångbanor. Sandning ska genomföras så att god
friktion erhålls på samtliga ytor.

Barmarksväghållning
Sandupptagningen startar i full omfattningen först när all snö och is är
borta från gator och gcm-vägar, vilket brukar vara i månadsskiftet
mars/april.
Marks kommun arbetar efter ett schema som rullar på en period av fem
år, för att ingen tätort ska bli sist år efter år. Centralorten är dock först ut
varje år och den tar cirka 4 veckor att sopa, därefter fortsätter arbetet till
övriga orter som är brukar vara klart efter cirka 5 veckor.
Asfaltering och övrigt underhåll av kommunens gcm-vägar är eftersatt och
behöver prioriteras upp. Under hösten 2015 inventerades sammanlagt
närmare 5 mil gcm-väg och många sträckor är behov av åtgärder inom
mycket snar framtid.
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Trafikverket
Trafikverket (TRV) är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som inledde
sin verksamhet den 1 april 2010.

Gällande gcm-vägar krävs av Trafikverket en samhällsekonomisk nytta för
att en gcm-väg ska byggas. I en del fall där en kommun anser att åtgärden
är högst angelägen kan kommunen genom att helt eller delvis finansiera
åtgärden få den tidigare lagd än om Trafikverket ensam ska stå för
investeringen. Om Trafikverket efter åtgärden ska vara huvudman, det vill
säga ansvarig för drift och underhåll får de medel som kommunen
eventuellt står med inte vara investeringsmedel.
Både kommunen och Trafikverket har arbetsgångar och beslutsvägar som
ska följas, vilket kan göra att åtgärder dröjer trots positivt gensvar från
båda parter.
Medfinansiering för åtgärder
Kommuner kan hos Trafikverket ansöka om medfinansiering för
utbyggnad av gcm-objekt, som innebär att kostnader delas till viss del
mellan de olika aktörerna.

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för
vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar även för
byggande samt drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar.

Utbyggnad av gcm-vägar längs regionala vägar finns en bidragspott där
kommunen kan ansöka om statlig medfinansiering för de gcm-vägar som
löper längs Trafikverkets vägar om kommunen är angelägen om att de
byggs ut. Trafikverket beslutar om vilka objekt som kommer få
medfinansiering och planen spänner sig över en femårsperiod.

I Marks kommun finns statliga vägar inom samtliga tätorter utom Kinna
och Örby, där det statliga vägnätet ansluter i tätortsgränserna. Det
innebär att om åtgärder som behövs ligger inom vägområdet för den
statliga vägen så är Trafikverket ansvarig för att åtgärden, som till
exempel anläggande av nya gcm-vägar, framkomlighetsåtgärder tvärs
vägnätet och hastighetsdämpande åtgärder blir gjord.

Åtgärder för miljö och trafiksäkerhetsåtgärder på kommunala gator och
vägar är en annan bidragspott där kommunen kan ansöka om statlig
medfinansiering. Kommunen kan ansöka för bl.a. utbyggnad av gcmvägar, hastighetsdämpande åtgärder och andra trafiksäkerhetshöjande
åtgärder. Trafikverket beslutar om vilka objekt som kommer få
medfinansiering och planen spänner sig över en treårsperiod.

PLANERING AV REKOMMENDERADE ÅTGÄRDER
I denna plan ligger fokus på att få ett tryggt, attraktivt, säkert och
tillgängligt gcm-nät inom tätorterna och de tättbebyggda områdena i
Marks kommun.

varje objekt, föreslagen åtgärd, uppskattad preliminär kostnad och vilken
prioritering gcm-objektet har för utbyggnad.

Planering av objekt utom tätort och tättbebyggda
områden

Flera åtgärder behövs inom den befintliga infrastrukturen för att uppnå
kommunens mål. Det är en omöjlighet att göra allt på en gång, därför
måste en planering och prioritering mellan de olika objekten ske.

Utom tätort och tättbebyggda områden är det ansvarig väghållare som
har huvudansvaret för trafiksäkerheten, för både fordonstrafiken och den
oskyddade trafikanten.

I de slutliga rangordningslistorna, se bilaga 2 till 7, för de
rekommenderade åtgärderna skiljs åtgärder på det statliga och det
kommunala vägnätet, i huvudsak beroende på ansvarsfrågan men även på
grund av finansieringen.

Planering av objekt inom tätort och tättbebyggda
områden

I Marks kommun finns intentioner att ta fram planer som visar hur man
mellan orter och samhällen kan ta sig fram på ett säkert sätt med cykel.
En konsult har utrett frågan och resultatet kommer att användas som
vägledning för hur planering av objekt utom tätort och tättbebyggda
områden bör ske och vilka frågeställningar som kommunen måste beakta
vid sådan planläggning. En lista på önskemål om gcm-vägar utom
tättbebyggt område på Trafikverkets vägar redovisas i bilaga 12.

Trafiknätsanalyserna som gjordes under år 2015 har tillsammans med
medborgarförslag och motioner, se bilaga 8 och den tidigare
Trafiksäkerhetsplan legat till grund för de rekommenderade åtgärder, som
strävar efter att få en sammanhängande gcm-nät.

När konsultens utredning är klar och riktlinjer för planering av dessa
objekt är framtagna så ska de antingen lyftas in i denna plan alternativet
skrivas ned i ett eget planeringsdokument.

Gcm-nätet behöver inte bestå av enbart av gcm-vägar, på vissa avsnitt kan
man som fotgängare och cyklist behöva dela vägområdet med andra
fordonsslag. Analyserna har visat på ett flertal sträckor där anläggande av
gcm-väg inte är möjlig men där sträckan ingår i gcm-nätet och på dessa
länkar rekommenderas att hastighetsdämpande åtgärder utförs så att de
oskyddade trafikanterna kan färdas säkert.
De rekommenderade åtgärderna redovisas i kommande avsnitt för
respektive tätort och tättbebyggt område med en kort beskrivning av

Planering av tillkommande objekt under året
Objekt kan tillkomma under året genom en exploatering, ett
medborgarförslag och/eller en motion med politiskt beslut eller rent av en
förändring av befintlig infrastruktur som föranleder att en gcm-väg
alternativt hastighetsdämpande åtgärder måste planeras och på sikt
byggas ut.

Trafiksäkerhetsplanen ska uppdateras varje år i november månad och
tillkommande objekt under året ska då bedömas och prioriteras enligt i
denna plan gällande prioriteringsgrunder.
Inom befintlig vägmiljö vid exploatering eller samordning
Vid poängsättning ges mer poäng för de objekt som tillkommer och/eller
aktualiseras av ett exploateringsområde/ samordningsprojekt, för att
dessa objekt ska prioriteras högre i syfte att exploateringen/
samordningen ska bli så bra som möjligt, med fokus på tid och ekonomi.

Inom exploateringsområden
Ett exploateringsområde kan tillkomma genom initiativ av kommunen
eller av en privat exploatör, för att exempelvis skapa tomter för bostäder.
För att exploateringen ska kunna genomföras krävs att en detaljplan
upprättas och i det arbete ska den oskyddade trafikantens intresse
bevakas av Teknik- och serviceförvaltningen.
Om det finns behov av en kommunal gcm-väg inom området för
exploateringen ska detta planläggas och utbyggnaden ske i samband med
övrig byggnation. Då allmän plats vanligtvis finansieras genom
exploateringen innebär det att dessa eventuella objekt inte kommer att
påverka upptagna objekt i denna plan.

Rekommenderade åtgärder
Till varje tätort eller tättbebyggt område finns text och kartor som
beskriver och visar var rekommenderade åtgärder föreslås.
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I planen rekommenderas följande åtgärder:

Sigårdsgatan i Skene

Ovan kartbild illustrerar två möjliga exploateringsområden från den
Fördjupade översiktsplanen för Kinna, Skene och Örby. När och om dessa
blir av kan de rekommenderade gcm-vägar 9S och 9T ges mer poäng om
sträckorna är viktiga ur ett helhetsperspektiv.

•
•
•
•

GCM = Gång-, cykel- och mopedväg
HDÅ = Hastighetsdämpande åtgärder
GCM/HDÅ
FKÅ = Framkomlighetsåtgärder

Gång-, cykel- och mopedväg (GCM)
GCM innebär att rekommenderad åtgärd är
att anlägga en gcm-väg.
Se bilaga 9 och 10 för teknisk standard och normalsektion avseende
kommunens gång-, cykel- och mopedvägar. För gcm-vägar som föreslås

utmed Trafikverkets vägar är det deras grundvärden som gäller för
projektering och byggnation.
Uppskattad kostnad per löpmeter för de kommunala gator och vägarna är
4500 kronor. För Trafikverkets vägar används deras eget löpmeterpris på
5500 kronor.
Hastighetsdämpande åtgärder (HDÅ)
HDÅ innebär att rekommenderad åtgärd är att göra mindre ombyggnader
på vägen/gatan som resulterar i att bilisternas hastighet hålls låg.
Hastighetsdämpande åtgärder kan vara väggupp, minicirkulationsplats,
upphöjd korsning, chikaner, avsmalningar, vägkuddar och refuger. Vilken
åtgärd som blir aktuell för respektive objekt bestäms vid utredningen och
projekteringen av dem.
Uppskattad generell kostnad för denna åtgärd på kommunala gator och
vägar är 1500 kronor per löpmeter. För åtgärder på Trafikverkets vägar
görs ingen beräkning i detta dokument.
GCM/HDÅ
Under planeringen av de rekommenderade åtgärderna visade det sig att
det på vissa sträckor var svårt att ange exakt vilken åtgärd som bör göras.
Den rekommenderad åtgärd GCM/HDÅ betyder att det på vissa avsnitt av
en sträcka är möjligt att anlägga en gcm-väg och på andra avsnitt där en
gcm-väg inte är genomförbar så bör istället hastighetsdämpande åtgärder
planeras. När en rekommenderad åtgärd anges GCM/HDÅ är det också en
indikation på att hela sträckan bör planeras för att få en så bra
helhetslösning som möjligt, men att det är möjligt att bygga ut den
etappvis.

För att få en uppskattning om vad denna rekommenderade åtgärd skulle
kosta, används samma löpmeterpris som för GCM för respektive
väghållare.
Framkomlighetsåtgärder (FKÅ)
FKÅ innebär att rekommenderad åtgärd är att få en bättre framkomlighet
tvärs vägnätet och sekundärt erhålla en säkrare passage. I huvudsak
föreslås mittrefuger som åtgärd, men avsmalning kan också vara ett
alternativ.
Uppskattad kostnad för denna åtgärd på kommunala gator och vägar är
75 000 kronor per åtgärdspunkt. För åtgärder på Trafikverkets vägar görs
ingen beräkning i detta dokument

Markeringar i kartbilderna
För att kunna identifiera det mest heltäckande gcm-nätet inom varje
tätort och tättbebyggda områden ansågs det
Teckenförklaring
viktigt att se var målpunkterna är.

jk
kj
kj
kj
kj
kj
kj
"/

Räddningstjänst
Industri
Offentlig service
Sport & fritid
Skola
Handel
Kollektivtrafik
Rek FKÅ
Rek GCM
Rek HDÅ
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Rek GCM/HDÅ
Bef GCM
Bef GCM i körbana
Bef gångfartsområde

Räddningstjänst valdes in för att ha kontroll på att
rekommenderade åtgärder inte kommer försvåra
framkomligheten vid utryckning.
Industri är viktigt att ha med för att det till och
inom dessa områden i huvudsak är tung trafik.
Till de andra uppräknade målpunkterna och i dess
närhet rör sig mycket blandtrafik, det vill säga
både gångtrafikanter, cyklister och bilister.
Att nå sin målpunkt innebär att det behövs ett
välutbyggt, tryggt och säkert gcm-nät.

PRIORITERING AV
REKOMMENDERADE ÅTGÄRDER

Alla rekommenderade åtgärder kan inte utföras samtidigt, varför en
prioritering mellan dem måste ske.
Prioriteringsgrunder och poängsättning är framtagna för objekt inom
tättbebyggda områden. Poängen för varje grund summeras och därefter
delas objekten in i tre prioriteringsgrupper:
•
•
•

Prioriteringsgrupp 1 för åtgärder med 4 poäng eller högre
Prioriteringsgrupp 2 för åtgärder med 2 och 3 poäng
Prioriteringsgrupp 3 för åtgärder med lägre poäng än 2

Ambitionen är att de rekommenderade åtgärderna ska vara klara inom:
•
•
•

1 – 5 år för prioriteringsgrupp 1
5 – 10 år för prioriteringsgrupp 2
10 – 15 år för prioriteringsgrupp 3

I kommande kapitel redovisas alla rekommenderade åtgärder i respektive
tätort och tättbebyggda områden samt inom vilken prioriteringsgrupp
åtgärden hamnar i.
För fullständig redovisning av poängsättning och objekt inom de olika
prioriteringsgrupperna se bilagorna 1 till 7.

För denna Trafiksäkerhetsplan för Gång-, cykel- och mopedvägar gäller
följande prioriteringsgrunder och poängsättning.
•

•

•

•

•

•

•

Framkomlighetsåtgärder = 5p
- Åtgärden avser befintliga korsningspunkter där
framkomligheten för gcm-stråk måste säkras.
Huvudgata/uppsamlingsgata = 2p
- För huvudgata/uppsamlingsgata samt alla av Trafikverkets
vägar ges en poäng för trafikmängden.
Avsaknad av gångbana, helt = 1p, delvis = 0,5p
- För en sträcka, där rekommenderad åtgärd är föreslagen,
helt eller delvis saknar gångbana ges en respektive en
halv poäng.
Väg/gata vid grundskola = 2p
- En gata som är inom en radie av 100 meter till en
grundskola ges två poäng för att trafikmiljön vid skolor är
viktig att säkra.
Väg/gata vid knutpunkt kollektivtrafiken = 1p
- En gata som är inom en radie av 100 meter till en
knutpunkt för kollektivtrafiken ges en poäng då det är
vanligt att många oskyddade trafikanter rör sig i området.
Aktuell vid exploatering-/samordningsprojekt = 2p
- För att en sträcka som aktualiseras av en exploatering
eller samordningsprojekt ska prioriteras högre ges två
poäng.
Aktuell först efter byggnation av annat objekt=-1p

-

Om en rekommenderad åtgärd är aktuell först efter
byggnation av annat objekt så ges ett minus poäng.

SAMMANSTÄLLNING
För att nå kommunens mål och vision om att andel resor med cykel ska
öka och att det finns ett välutbyggt nät av trygga och säkra gcm-vägar som
ger god tillgänglighet, behöver åtgärder göras.
För att finna det mest kompletta gcm-nätet inom kommunens tätorter
och tättbebyggda områden har arbetet med revidering av gällande
Trafiksäkerhetsplan Gång-, cykel och mopedvägar inneburit inventering i
fält, genomgång av framtagna trafiknätsanalyser och andra handlingar
såsom medborgarförslag och motioner.
Det totala antalet rekommenderade åtgärder blev till sist 141 stycken,
varav 30 är på Trafikverkets vägar och de resterande 111 stycken är på
det kommunala gatu- och vägnätet.
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Eftersom ansvarsfrågan och finansieringen mellan åtgärder på
Trafikverkets vägar och kommunens eget gatu- och vägnät skiljer sig åt, så
är rangordningslistorna delade mellan väghållarna.

Kommunala gatu- och vägnätet
Marks kommun har från år 2016 en investeringsbudget för gcm-vägar på
5 miljoner kronor per år samt ytterligare 400 000 kronor för
trafiksäkerhets- och trygghetsskapande åtgärder.
Om inga andra objekt än de i denna plan rekommenderade åtgärder
byggs och samtliga ovan nämnda investeringsmedel används kommer det
ta i snitt 22,2 år att åtgärda hela gcm-nätet.
Prioriteringsgrupper 1 kommer vara möjligt att få klart inom satt tidsram,
men för prioriteringsgrupp 2 och 3 kommer det ta 12,8 respektive 5,3 år
innan alla rekommenderade åtgärder är klara.

Rekommenderade åtgärder för
Marks kommun
Prioritering 1
GCM
HDÅ
GCM/HDÅ
FKÅ

Antal
st.
22
5
7
3
7

Antal
Kostnad
meter
6 955
22 271 250
3 559
16 015 500
2 547
1 910 250
849
3 820 500
525 000

Prioritering 2
GCM
HDÅ
GCM/HDÅ

45
20
18
7

21 736
9 478
7 400
4 858

70 062 000
42 651 000
5 550 000
21 861 000

Prioritering 3
GCM
HDÅ
GCM/HDÅ

44
21
20
3

10 186
4 657
4 658
871

28 369 500
20 956 500
3 493 500
3 919 500

Summa:
GCM
HDÅ
GCM/HDÅ
FKÅ

111
46
45
13
7

38 877
17 694
14 605
6 578
-

120 702 750
79 623 000
10 953 750
29 601 000
525 000

Rätt fart i staden
Hastighetsutredningen Rätt fart i staden är på samråd med berörda
parter. Efter samrådet kommer en hastighetsplan att presenteras för
teknik- och servicenämnden. Hastighetsplan kan och bör samordnas med
Trafiksäkerhetsplanen Gång-, cykel- och mopedvägar 2017, framförallt
gällande de rekommenderade hastighetsdämpande åtgärderna i syfte att
få en god planering gällande utförande och ekonomi.

Trafikverkets vägar

Statistik om befintligt gcm-nät

Observera att på trafikverkets vägar redovisas bara kostnader för
anläggande av GCM-vägar och kombinationen av GCM och HDÅ.

I tabellen nedan finns uppgifter om hur många meter gcm-vägar och gcmlänkar Marks kommun respektive Trafikverket ansvarar för.

Andra åtgärder är inte möjliga för kommunen att beräkna.

Väghållare

Rekommenderade åtgärder för
Trafikverket
Prioritering 1
GCM
HDÅ
GCM/HDÅ
FKÅ

Antal
st.
21
6
4
4
7

Antal
Kostnad
meter
6092
24 189 000
2 340
12 870 000
1 694
2 058
11 319 000
-

Prioritering 2
GCM
HDÅ
GCM/HDÅ

6
3
2
1

4 618
1 946
1 276
1 396

18 381 000
10 703 000
7 678 000

Prioritering 3
GCM
HDÅ
GCM/HDÅ

3
2
1

2 547
1 055
1 492

14 008 500
5 802 500
8 206 000

Summa:
GCM
HDÅ
GCM/HDÅ
FKÅ

30
11
6
6
7

13 257
5 341
2 970
4 946
-

56 578 500
29 375 500
27 203 000
-

Marks kommun
Trafikverket
Totalt antal
oavsett
väghållare (m)

GCM-vägar (m)

GCM-länk i
Totalt antal (m)
gata (m)
56 838
3 989
60 827
10 305
10 305
67 143
3 989
71 132

BERGHEM

23

Läge för rekommenderade åtgärder

Berghem är en av kommunens mindre tätorter och är belägen cirka 4
kilometer söder om centralorten Kinna-Skene-Örby. Orten är i huvudsak
en boendeort med småföretag och med många pendlare till större orter.
Öster om samhället passerar väg 41 samt Viskadalsbanan som förbinder
Varberg med Borås och det är framförallt tågstationen i orten som är en
viktig målpunkt.

Nr
1A

Gata/väg
Älvängsvägen

1B

Solsätersvägen

1C

I Berghem finns idag ett lokalt gcm-nät som förbinder Grus-, Sten- och
Blockvägen genom ett grönområde med Movägen, Mjälavägen och
Stensätersvägen. I grönområdet är en kommunal lekplats lokaliserad.

1D

Varbergsvägen,
väg 1607
Mjälavägen

En trafiknätsanalys gjordes för orten år 2015 och den påvisar brister i
gcm-nätet framförallt utmed Varbergsvägen och Älvängsvägen som
förbinder större delen av samhället med tågstationen.
Det finns ett beslut taget på att en gcm-väg som förbinder Berghem och
Skene ska byggas ut ihop med VA-ledningar. För att få tillgång till den
mark som behövs beslutade Teknik- och servicenämnden 2014-10-23 §
117 att ge Bygg- och miljökontoret i uppdrag att ta fram en detaljplan
över berörd sträcka.
I nästa stycke listas rekommenderade åtgärder som bör utföras för att få
ett tryggt och säkert gcm-nät i Berghem.

1E
1F
1G

Bäckängsvägen,
väg 1606
Movägen
Varbergsvägen,
väg 1607

Läge
Mellan Varbergsvägen och Berghems
järnvägsstation.
Mellan Varbergsvägen och GCM vid slut av
Solsätersvägen.
Mellan Bäckängsvägen till Åkrabäcksvägen.
Mellan Varbergsvägen och Mjälavägen i
grönområde.
Mellan Varbergsvägen och Kungskullavägen.
Mellan Bäckängsvägen och Mjälavägen.
Framkomlighetsåtgärder vid korsningspunkter
med Solsätersvägen och Älvängsvägen.

Karta över Berghem med rekommenderade åtgärder

Rekommenderade åtgärder i Berghem, 1A-1G
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Nr

Gata/väg

Anteckningar

Väghållare

Åtgärd

1A

Älvängsvägen

Kommun

HDÅ

1B

Solsätersvägen

Kommun

HDÅ

293

219 750 3

1C

Varbergsvägen, väg
1607

TRV

GCM

379

2 084 500 1

1D

Mjälavägen

Kommun

GCM

100

450 000 3

1E

Bäckängsvägen, väg
1606

TRV

GCM

453

2 491 500 3

1F

Movägen

Kommun

GCM

201

904 500 3

1G

Varbergsvägen, väg
1607

Älvängsvägen är en viktig länk som sammanbinder samhället
med tågstationen. Vägområdet är för smalt för att anlägga en
separerad gcm-bana på, istället föreslås att mindre
ombyggnader med hastighetsdämpande åtgärder.
Solsätersvägen (nr 1–21) är en viktig länk till kollektivtrafikens
målpunkter. Hastighetsdämpande åtgärder bör utföras på
vägen.
Gcm-väg utmed Varbergsvägen bör byggas ut mellan
Bäckängsvägen och Åkrabäcksvägen. Trafikverket är
väghållare och bitvis är det vägområdet smalt.
Om och när en gcm-väg utmed Varbergsvägen är byggd (1c)
finns en naturlig koppling från Mjälavägen ner till
Varbergsvägen.
Om och när en gcm-väg utmed Varbergsvägen är byggd (1c)
bör en gcm-väg mellan Varbergsvägen och Kungskullavägen
anläggas. Trafikverket är förvisso väghållare, men Marks
kommun äger mark vid sidan av vägen där gcm-vägen skulle
kunna förläggas.
När en gcm-väg utmed Bäckängsvägen är byggd (1e) bör en
gcm-väg anläggas, från korsning med Bäckängsvägen och fram
till gcm vid Movägen 7 och befintlig gångbana breddas.
Kommunal mark finns i början av sträckan och där gångbanan
börjar kan vägbredden minskas.
Framkomlighetsåtgärder i form av mittrefuger behövs vid
korsningspunkter med Solsätersvägen och Älvängsvägen.

Längd
(m)
305

Kostnad* Prioritering
(kr)
228 750 3

TRV

FKÅ

-

1

Karta över Berghem med rekommenderade åtgärder

BJÖRKETORP
Björketorp är en av kommunens mindre tätorter och är belägen cirka 14
kilometer sydväst om Kinna. Väg 41 löper rakt genom samhället och strax
väster om vägen går Viskadalsbanan med förbindelse mot Varberg och
Borås. Viktiga målpunkter på orten är tågstationen med omgivande
handels- och restaurangverksamhet samt Björketorpskolan F-6.
I Björketorp finns idag ett övergripande gcm-nät som löper längs med väg
41 från Marknadsvägen till Lundavägen. En mindre gcm-väg återfinns på
norra delen av Österbyvägen som ansluts mot Varbergsvägen.

27

Trafiknätsanalysen som gjordes 2015 visar på stora brister gällande gcmnätet i Björketorp, framförallt utmed Varbergsvägen. En gcm-bana finns
mellan Marknadsvägen och Lundavägen. En gångbana finns på östra delen
av Varbergsvägen mellan Varbergsvägen 303 och 343, men med tanke på
den fordonsmängd som passerar dagligen genom samhället är den
otillräcklig.
Trafikverket är väghållare för Varbergsvägen och där gcm-väg bör finnas
är det utrymmesbrist som gör anläggande svårt att lösa.
I nästa stycke listas rekommenderade åtgärder som bör utföras för att få
ett tryggt och säkert gcm-nät i Björketorp.

Läge för rekommenderade åtgärder
Nr
2A

Gata/väg
Varbergsvägen

2B

Varbergsvägen

2C

Varbergsvägen

2D

Östragärdesvägen,
väg 1517
Österbyvägen
Stugvägen
Per Anders väg
Varbergsvägen,
väg 41

2E
2F
2G
2H

Läge
Mellan Lundavägen och Björketorps kiosk kan
befintlig gångbana breddas till gcm-väg.
Mellan Björketorps kiosk och Björketorps
tågstation.
Mellan pendelparkeringen fram till
Holmåkravägen.
Mellan Varbergsvägen och Österbyvägen.
Mellan Östragärdesvägen och Varbergsvägen.
Mellan Per-Anders väg och Österbyvägen.
Mellan Varbergsvägen och Byvägen.
Framkomlighetsåtgärder vid korsningspunkter
med Holmåkravägen/Österbyvägen.

Karta över Björketorp med rekommenderade åtgärder

Rekommenderade åtgärder i Björketorp, 2A-2E
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Nr

Gata/väg

Anteckningar

Väghållare

Åtgärd

2A

Varbergsvägen/
Lundavägen

Kommunen

GCM

2B

Varbergsvägen

Kommun

GCM

86

387 000 3

2C

Varbergsvägen

Kommun

GCM

202

909 000 2

2D

Östragärdesvägen,
väg 1517

TRV

HDÅ

133

- 1

2E

Österbyvägen

Befintlig gångbana från Björketorps kiosk till gcm-väg vid
Lundavägen bör breddas till gcm-väg. Utmed föreslagen
sträcka stannar bland annat bokbussen och många tunga
fordon och det är mycket trafik på denna korta sträcka, som
gör att det är osäker miljö för oskyddade trafikanter. En gcmväg kommer inte omöjliggöra den trafik som idag finns på
området.
Idag finns ingen sammanbindning med Björketorps tågstation
och Björketorps norra del. I området bakom Björketorps kiosk
finns upptrampade stigar som visar var man tar sig fram, man
bör undersöka möjligheten att iordningställa någon av dessa
till en gcm-väg. Det är kommunal mark, men berörd mark är
planlagd för bostäder.
Idag finns ingen sammankoppling för boende sydväst om
tågstationen, endast en mycket smal gångbana på
Holmåkravägens västra sida finns från Varbergsvägen fram till
järnvägsspåren. Föreslagen sträcka ligger på kommunal mark
och i samband med planering och projektering bör
pendelparkeringen storlek ses över samt säkra de oskyddade
trafikanterna vid passage av pendelparkeringen mot
tågstationen.
Östragärdesvägen är en viktig länk att förbinda flera
bostadsgator med viktiga målpunkter i Björketorp, bland
annat kollektivtrafikpunkter. Mellan Varbergsvägen och
Österbyvägen bör hastighetsdämpande åtgärder utföras.
Österbyvägen, mellan Östragärdesvägen och Varbergsvägen
är en länk i gcm-nätet där hastighetsdämpande åtgärder bör
utföras.

Längd
(m)
167

Kostnad* Prioritering
(kr)
751 500 3

Kommun

HDÅ

333

249 750 3

Karta över Björketorp med rekommenderade åtgärder

Rekommenderade åtgärder i Björketorp, 2F-2H
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Nr

Gata/väg

Anteckningar

Väghållare

Åtgärd

2F

Stugvägen

Kommun

HDÅ

2G

Per Anders väg

Kommun

HDÅ

281

2H

Varbergsvägen, väg
41

Stugvägen, mellan Per-Anders väg och Österbyvägen är en
länk i gcm-nätet där hastighetsdämpande åtgärder bör
utföras.
Per-Anders väg är en länk i gcm-nätet med vägområdet är för
smalt för att anlägga en separerad gcm-väg,
hastighetsdämpande åtgärder mellan Varbergsvägen och
Byvägen bör istället utföras.
Framkomlighetsåtgärder i form av mittrefuger behövs vid
korsningspunkt med Holmåkravägen/ Österbyvägen.

Längd
(m)
86

TRV

FKÅ

-

Kostnad* Prioritering
(kr)
64 500 2

210 750 2

- 1

Karta över Björketorp med rekommenderade åtgärder

FOTSKÄL
Fotskäl är belägen cirka 12 km väster om Skene. Länsväg 1602
Tostaredsvägen, löper genom samhället med bostäder koncentrerade
norr om vägen och industriverksamhet söder om vägen.
Med fullvärdig hockeyarena är Fotskäl centrum för all ishockey och
skridskoåkning i Marks kommun. Ishallen och idrottsplatsen är
lokaliserade i nära anslutning till Fotskälskolan som tillsammans med
äldreboendet Almäng är viktiga målpunkter för orten.
Den enda gcm-väg som finns i Fotskäl idag är den mellan Palmgrens väg
och Tistelvägen. Gcm-vägen sammanbinder två bostadsområden med
varandra och möjliggör till en genare och säkrare skolväg.
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En trafiknätsanalys som gjordes år 2015 för det tättbebyggda området
visar på ett behov av gcm-stråk utmed Tostaredsvägen för att tillgodose
behoven för trafiksäkerheten och tillgänglighet för fotgängare och
cyklister till bl.a. skola och busshållplatser. Vägen är dock smal och
utrymme för gcm-väg längs sträckan är begränsad.
I nästa stycke listas rekommenderade åtgärder som bör utföras för att få
ett tryggt och säkert gcm-nät i Fotskäl.

Läge för rekommenderade åtgärder
Nr
3A

Gata/väg
Tostaredsvägen,
väg 1602

Läge
Mellan Bönhultsvägen och Vikullavägen.

Karta över Fotskäl med rekommenderade åtgärder

Rekommenderade åtgärder i Fotskäl, 3A
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Nr

Gata/väg

Anteckningar

Väghållare

Åtgärd

3A

Tostaredsvägen, väg
1602

Tostaredsvägen har flera smala vägavsnitt som gör det svårt
att få en sammanhängande gcm-länk. För att förbättra
trafikmiljön för de oskyddade trafikanterna i Fotskäl föreslås
därför hastighetsdämpande åtgärder samt punktinsatser vid
ex. busshållplatser.

TRV

HDÅ

Längd
(m)
1218

Kostnad*
(kr)
-

Prioritering
1

Karta över Fotskäl med rekommenderade åtgärder

FRITSLA
Fritsla är en av Marks kommuns större tätorter, sett till både yta och
invånarantal. Samhället är belägen ca 5 kilometer norr om Kinna i
Häggåns dalgång. RV 41 passerar öster om Fritsla som sammanbinder
orterna Varberg och Borås. Avståndet till Borås är drygt 2 mil och till
Varberg cirka 7 mil. Viskadalsbanan passerar rakt genom tätorten och
stationen är belägen centralt.
Några målpunkter inom orten är Fritslaskolan, Kungabergs idrottsplats
och idrottshall samt en av kommunens utomhusbassänger som används
flitigt på sommarhalvåret. Andra målpunkter på orten är bland annat
järnvägsstationen och de två förskolorna, Bjällbo och Björsgården.
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Fritsla har ett par längre gcm-vägar inom olika områden, dessa saknar
dock sammankoppling med varandra som gör att gcm-nätet inte blir
heltäckande.
En trafiknätsanalys som gjordes år 2015 för tätorten visar på ett behov av
gcm-stråk utmed trafikverkets vägar, såsom Segloravägen,
Förläggarevägen och Aratorpsvägen. Men det behövs även en del gcmvägar på kommunala gator för att länka ihop gcm-nätet.
I nästa stycke listas rekommenderade åtgärder som bör utföras för att få
ett tryggt och säkert gcm-nät i Fritsla.

Läge för rekommenderade åtgärder
Nr
4A
4B

Gata/väg
Förläggarevägen,
väg 1634
Bergklintsvägen

Läge
Mellan Ekhamravägen och Getakärrsvägen

Mellan Månsagårdsvägen och
Vaddklintsvägen
4C Månsagårdsvägen
Mellan Förläggarevägen och GCM
Månsagårdsvägen
4D Vaddklintsvägen
Mellan Vaddklintsvägen och gcm-väg, i
grönområde.
4E Klockaregårdsvägen Mellan Förläggarevägen och
Kommunalhusvägen.
4F Kommunalhusvägen Mellan Klockaregårdsvägen och
Förläggarevägen.
4G Segloravägen, väg
Mellan Förläggarevägen och Klevliden.
1637
4H Getakärrsvägen
Mellan Förläggarevägen och
Gelbjutarevägen.
4I
Kronogärdesvägen
Mellan Järnvägsstationen och Danska vägen.
4J
Danska vägen
Mellan Kronogärdesvägen och Hultvägen.
4K Kungabergsvägen
Mellan Idrottsvägen och Danska vägen.
4L Idrottsvägen
Mellan Aratorpsvägen och
Kungabergsvägen.
4M Solgårdsvägen
Mellan Solgårdsvägen 1 och Idrottsvägen.
4N Aratorpsvägen, väg Mellan Skolvägen och Marsjöhultsvägen.
1651
4O Krusagårdsvägen
Mellan Krusagårdsvägen och
Svensgårdsvägen
4P Krusagårdsvägen
Mellan Aratorpsvägen och Länsmansvägen
4Q Förläggarevägen,
Framkomlighetsåtgärder vid korsningspunkt
väg 1634
med Gärdebovägen.

Karta över Fritsla med rekommenderade åtgärder
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Rekommenderade åtgärder i Fritsla, 4A-4F

41

Gata/väg

Anteckningar

Väghållare

Åtgärd

Längd
(m)
1396

Kostnad* Prioritering
(kr)
7 678 000 2

4A

Förläggarevägen,
väg 1634

TRV

GCM/
HDÅ

4B

Bergklintsvägen

Kommun

4C

Månsagårdsvägen

4D

Vaddklintsvägen

4E

Klockaregårdsvägen

4F

Kommunalhusvägen

Förläggarevägen är trafikintensiv och på vissa vägavsnitt är
vägområdet begränsat vilket gör den otrygg för oskyddade
trafikanterna. Bitvis finns gångbanor som kan breddas och
grönområden till att förlägga gcm-vägar, men sträckan är inte
helt lätt att lösa, möjligen kan en kombination av separerad
gcm-väg och hastighetsdämpande åtgärder vara ett alternativ.
Det är möjligt att dela upp sträckan i etapper för att på sikt få
ett sammanhängande stråk. Trafikverket är väghållare.
Det finns intresse att sammanbinda områdena Risma och
Gärdebo. Vid utbyggnad av gcm-väg utefter Bergklintsvägen
ska även en gcm-väg byggas ut mot Basteråsvägen och
korsningen mellan de två vägarna måste hastighetssäkras.
Månsagårdsvägen kommer att bli en länk av gcm-nätet då
gcm-väg utmed Bergklintvägen byggts (4B). Då vägområdet är
för smalt för att anlägga separerad gcm-väg på bör
hastighetsdämpande åtgärd utföras.
I området Risma finns en gcm-väg mellan Bergklintsvägen och
Finabovägen, som ansluter mot alla omgivande vägar med
anordnade gcm-vägar, utöver Vaddklintsvägen. I detaljplan
för området planlagt som park/ lekplats. Gcm-väg behövs
genom grönområdet.
Klockaregårdsvägen är lång, rak och har ett par smala
vägavsnitt samt bitvis smal gångbana. För att säkerställa den
oskyddade trafikantens färd utmed vägen bör
hastighetsdämpande åtgärder utföras mellan Förläggarevägen
och Kommunalhusvägen samt se över korsningen mellan
Kommunalhusvägen och Klockaregårdsvägen.
Utmed Kommunalhusvägen finns en smal gångbana men
möjligheten att bredda hela sträckan till gcm-väg är
begränsad. Hastighetsdämpande åtgärder bör utföras.

GCM

406

1 827 000 2

Kommun

HDÅ

74

55 500 3

Kommun

GCM

102

459 000 3

Kommun

HDÅ

235

176 250 3

Kommun

HDÅ

116

87 000 3
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Rekommenderade åtgärder i Fritsla, 4G-4J
Nr

Gata/väg

Anteckningar

4G

Segloravägen, väg
1637

4H

Getakärrsvägen

4I

Kronogärdesvägen

4J

Danska vägen

Segloravägen är trafikverkets väg och utmed denna väg,
TRV
GCM/
mellan Förläggarevägen och Klevliden, finns bitvis en mycket
HDÅ
smal gångbana. Behov finns av att säkerställa den oskyddade
trafikanten. Sträckan är inte helt enkel att lösa då vägområdet
bitvis är mycket smalt och berg finns utmed vägkanten. En
kombination mellan GCM och hastighetsdämpande åtgärder ä
r ett alternativ.
Getakärrsvägen är mellan Förläggarevägen och
Kommun
HDÅ
274
205 500 2
Gelbjutarevägen/ Hagalundsvägen en rak transportsträcka
fram till Vilda Västern. Optimalt vore om en gcm-väg kunde
anläggas men vägen är byggd på en bank genom området och
omges av branta släntlutningar vilka säkras med vägräcke
längs hela sträckan. Vägbredden är inte mer än cirka 6 meter
vilket omöjliggör en separerad gcm-väg på vägen, istället
föreslås hastighetsdämpande åtgärder.
Kronogärdesvägen mellan Järnvägsstationen och Danska
Kommun
HDÅ
101
75 750 3
vägen är smal med en del fastighetsutfarter. Det är en viktig
länk mot järnvägsstationen och sträckan trafikeras av många
oskyddade trafikanter och hastighetsdämpande åtgärder bör
utföras. Korsningen mellan Kronogärdesvägen och Danska
vägen måste ses över, frågetecken finns kring
väghållaransvaret.
Vägområdet på Danska vägen är smalt. Det finns inga
Kommun
HDÅ
918
688 500 2
möjligheter för en separerad gcm-väg. Mellan
Kronogärdesvägen och Hultvägen bör hastighetsdämpande
åtgärder utföras. Se punkt 4i, angående korsningen mellan
Kronogärdesvägen och Danska vägen.
Karta över Fritsla med rekommenderade åtgärder

45

Väghållare

Åtgärd

Längd
(m)
1492

Kostnad* Prioritering
(kr)
8 206 000 3

Rekommenderade åtgärder i Fritsla, 4K-4Q
Nr

Gata/väg

Anteckningar

Väghållare

Åtgärd

Längd
(m)

Kostnad*
(kr)

Prioritering

4K

Kungabergsvägen

Kommun

GCM

313

1 408 500

2

4L

Idrottsvägen

Kommun

GCM/
HDÅ

428

1 926 000

1

4M

Solgårdsvägen

Kommun

1 327 500

2

Aratorpsvägen, väg
1651

TRV

GCM/H
DÅ
HDÅ

295

4N

751

-

2

4O

Krusagårdsvägen

Kommun

HDÅ

106

79 500

3

4P

Krusagårdsvägen

Kommun

HDÅ

346

259 500

3

4Q

Förläggarevägen, väg
1634

Mellan Idrottsvägen och Danska vägen bör en gcm-väg anläggas,
vägområdet är smalt men kommunal mark finns vid sidan om vägen
som borde kunna nyttjas. Dialog med berörd förvaltare måste föras.
Mellan Aratorpsvägen och Kungabergsvägen bör en gcm-väg
anläggas, de sista cirka 100 meterna från korsningen Solhagavägen
och fram till Aratorpsvägen är vägområdet smalt och
hastighetsdämpande åtgärder bör utföras istället för anläggande av
GCM. Övergången mellan Fritsla skolan och Kungabergs idrottsplats
samt fram till badet måste hastighetssäkras.
Från Solgårdsvägen 1 och till Idrottsvägen bör åtgärder för de
oskyddade trafikanterna göras. Utredning pågår.
Vägområdet mellan Skolv. och Marsjöhultsv. är mycket begränsat
och svårlöst för att anlägga en separerad gcm-väg,
hastighetsdämpande åtgärder bör övervägas. Vägen är en länk mot
RV 41 och trafikeras av tung trafik samtidigt som den bitvis kan ses
som en bostadsgata med många bostadsinfarter. Det bör övervägas
om viss fordonstrafik på sträckan ska förbjudas. Anslutning över
Aratorpsv. till Bäckabov. undersöks.
Mellan Krusagårdsvägen och Svensgårdsvägen går en mindre
tillfartsväg till ett par fastigheter. Vägen bör rustas upp och säkras
för gcm-trafik.
Krusagårdsvägen är en länk i gcm-nätet, mellan Aratorpsvägen och
Länsmansvägen. Den är rak och har en del fastighetsinfarter som
gör att sträckan bör säkras med hastighetsdämpande åtgärder, då
vägområdet är för smalt för anläggande av separerad gcm-väg.
Framkomlighetsåtgärder i form av mittrefug vid korsningspunkt med
Gärdebovägen.

TRV

FKÅ

-

-

1

47
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HORRED

Läge för rekommenderade åtgärder

Horred, är en av Marks kommuns mellanstora tätorter sett till yta och
invånarantal. Samhället är belägen ca 2,5 mil söder om Kinna i Viskadalen,
Viskans dalgång. Avståndet till Borås är drygt 6 mil och till Varberg och
Kungsbacka cirka 3 mil. Viskadalsbanan passerar öster om tätorten och
stationsläget ligger centralt, men RV 41 som löper rakt genom samhället
utgör en barriär mot järnvägsstationen.

Nr
5A
5B
5C

Gata/väg
Vassevägen
Lunnaliden
Loftsgården

5D

Sjöby Norrväg

I Horred finns ett stort serviceutbud med allmänna inrättningar som
vårdcentral, tandläkare och bibliotek. På orten finns även livsmedelsaffär,
bensinstationer, frisörer och fotvård med flera andra lokala småföretag.

5E
5F
5G
5H
5I
5J
5K
5L

På orten finns också större välkända företag som Ekelund, Linneväveriet i
Horred AB som grundades redan år 1692, Horreds mattan och Horreds
möbler.
I Horred finns det många målpunkter såsom järnvägsstationen,
vårdcentralen, Sjöbyskolan och idrottsplatsen för att nämna några inom
orten, vilket gör att det måste finnas ett heltäckande gcm-nät med säkra
gångpassager.
En trafiknätsanalys som gjordes år 2015 för tätorten visar på ett rätt så
heltäckande gcm-nät, men behov finns av att komplettera vissa stråk som
vid Varbergsvägen och Lunnaliden samt att det finns felande länkar vid
Loftsgårdsvägen och Sjöby Norrväg.
I nästa stycke listas rekommenderade åtgärder som bör utföras för att få
ett tryggt och säkert gcm-nät i Horred.

Åsbergsgata
Siggavägen
Loftsgårdsvägen
Kantorns väg
Lunnaliden
Lunnaliden
Hultins gata
Varbergsvägen,
väg 41
5M Loftsgårdsvägen

5N
5O

Helsjövägen, väg
1596
Varbergsvägen,
väg 41

Läge
Mellan Varbergsvägen och Lunnaliden.
Mellan Lunnaliden 25 och Vassevägen.
Befintliga gångbanor mellan Marsvägen och
Augustivägen m.fl.
Mellan Lunnaliden och Björkhagavägen samt
Eksätersvägen.
Mellan Lunnaliden och Varbergsvägen.
Mellan Siggavägen och Varbergsvägen.
Mellan Söndagsvägen och Sandells väg.
Mellan Kantorns väg 13 och Tonavägen.
Mellan Kantorns väg och Loftsgårdsvägen.
Mellan Helsjövägen och Sjöbyskolan.
Mellan Varbergsvägen järnvägsstationen.
Mellan Stationsvägen och Varbergvägen 460
Framkomlighetsåtgärd och ev.
hastighetssäkring av korsning med gcm-väg
vid Loftsgårdsvägen 1 och 3.
Framkomlighetsåtgärd av korsning med gcmväg vid Lunnaliden och Helsjövägen 1.
Framkomlighetsåtgärd av korsning med gcmväg vid Hultins gata och Åsbergs gata.
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53

Nr

Gata/väg

Anteckningar

Väghållare

Åtgärd

Längd
(m)
711

Kostnad*
(kr)
3 199 500

Prioritering

5A

Vassevägen

Kommun

GCM/
HDÅ

5B

Lunnaliden

Kommun

HDÅ

76

5C

Loftsgården

Kommun

GCM

282

1 269 000

5D

Sjöby Norrväg

Kommun

GCM

376

1 692 000 2

5E

Åsbergsgata

Kommun

GCM/
HDÅ

295

1 327 500

1

5F

Siggavägen

Kommun

GCM

109

490 500

3

5G

Loftsgårdsvägen

Vägområdet är smalt, backigt och kurvigt. Den oskyddade
trafikanten delar ett litet utrymme med fordonstrafiken. På
ungefär halva sträckan finns kommunal mark där en gcm-väg
torde kunna byggas ut, i övrigt bör hastighetsdämpande
åtgärder utföras.
Mellan Lunnaliden 25 och Vassevägen. Vägsträckan är smal
och en skarp kurva som skymmer sikten. Hastighetsdämpande
åtgärder bör utföras då det inte är möjligt att få plats med
gcm-väg.
I Loftsgårdens område finns mycket smala gångbanor mellan
Marsvägen och Augustivägen m.fl. som går fram till en
kommunal lekplats, dessa bör breddas till gcm-väg.
Mellan Lunnaliden, Björkhagavägen och Eksätersvägen.
Sträckan strax öster om Sjöby Österväg och Björkhagavägen
är det idag gcm-väg men sträckan behöver rustas upp och
tydliggöras, vilket kan göras i samband utbyggnad av gcm-väg
mellan Sjöby Österbyväg och Lunnaliden samt en gcm-väg
mot Eksätersvägen.
Gatan varierar i bredd, den är brant och kurvig. Då vissa
sektioner är för smala för separerad gcm-väg bör en
kombination av hastighetsdämpande åtgärder och
anläggande av gcm-väg utföras.
Genom ett grönområde mellan Siggavägen och
Varbergsvägen finns en upptrampad stig som används för att
nå hållplatsläget Ekås. Stigen går över kommunal mark som är
planlagd för bostäder. En gcm-väg skulle förbättra
tillgängligheten till allmänna kommunikationsmedel.
Mellan Söndagsvägen och Sandells väg bör gcm-vägen
förlängas för att gcm-nätet ska bli sammanhängande.

Kommun

GCM

296

1 332 000 2

2

57 000 2

3

Rekommenderade åtgärder i Horred, 5A-5G
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Rekommenderade åtgärder i Horred, 5H-5O
Nr

Gata/väg

Anteckningar

Väghållare

Åtgärd

5H

Kantorns väg

Kommun

5I

Lunnaliden

5J

Lunnaliden

5K

Hultins gata

5L

Varbergsvägen, väg
41

5M

Loftsgårdsvägen

5N

Helsjövägen, väg
1596
Varbergsvägen, väg
41

På Kantorns väg mellan Kantorns väg 13 och till gatukorsning
med Tonavägen. Vägen är en länk i gcm-nätet och
hastighetsdämpande åtgärder bör utföras då vägområdet är
för smalt för en gcm-väg.
Mellan Kantorns väg och Loftsgårdsvägen bör det finnas en
gcm-väg men vägområdet för smalt. Sträckan är en viktig länk
och istället föreslås mindre ombyggnader med
hastighetsdämpande åtgärder samt att möjligheten att
förbjuda viss fordonstrafik på sträckan ses över.
Mellan Helsjövägen och Sjöbyskolan behövs en gcm-väg. På
ömse sidor av vägen finns smala gångbanor. Det skulle vara
möjligt att ta bort den västra gångbanan och bredda den östra
till gcm-väg, där flera målpunkter är lokaliserade såsom Sjöby
skolan, vårdcentralen m.fl. samt anslutning finns mot befintlig
gcm-väg utmed Helsjövägen.
Hastighetsdämpande åtgärder bör utföras på Hultins gata
samt del av Linnevägen då inget utrymme finns för separerad
gcm-väg. Sträckan är en viktig länk mot kollektivtrafiken.
En gcm-väg utmed Varbergsvägen i Horred slutar vid
Stationsvägen och övergår först till gångbana för att vid
Varbergsvägen 452 upphöra. Mellan Stationsvägen och
Varbergvägen 460 bör gcm-väg byggas ut.
Framkomlighetsåtgärd och ev. hastighetssäkring av korsning
med gcm-väg vid Loftsgårdsvägen 1 och 3.
Framkomlighetsåtgärd av korsning med gcm-väg vid
Lunnaliden och Helsjövägen 1.
Framkomlighetsåtgärd av korsning med gcm-väg vid Hultins
gata och Åsbergs gata.

55

5O

Kostnad*
(kr)
151 500

Prioritering

HDÅ

Längd
(m)
202

Kommun

HDÅ

143

107 250

1

Kommun

GCM

253

1 138 500

1

Kommun

HDÅ

188

141 000 3

TRV

GCM

300

1 650 000 2

Kommun

FKÅ

-

75 000 1

TRV

FKÅ

-

- 1

TRV

FKÅ

-

- 1

3
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HYSSNA
Hyssna är en av kommunens mindre tätorter i nordvästra delen av
kommunen. Samhället är belägen ca 15 kilometer norr om Kinna. LV 156
passerar sydost om samhället som har förbindelser mot Göteborg och RV
40 i norr samt Skene och RV 41 i söder. Avståndet till de två större
städerna Göteborg och Borås är 4,4 mil respektive 3,6 mil.
Några målpunkter inom tätorten är Hyssna skola med idrottshall och
förskolan som är centralt lokaliserade. Utanför orten drygt 1 kilometer
söderut, vid väg 156 finns affären, pendelparkering och busshållplats
Hyssna handel som är tre mycket viktiga målpunkter. Även
busshållplatsen vid Sandvad är en målpunkt för orten.
Hyssna har bra gcm-nät, med separerade gcm-vägar utmed de allra
största vägarna i orten.
Trafiknätsanalysen som gjordes år 2015 för tätorten visar framförallt på
behov av att hastighetssäkra gcm-passager.
I nästa stycke listas rekommenderade åtgärder som bör utföras för att få
ett tryggt och säkert gcm-nät i Hyssna.

Läge för rekommenderade åtgärder
Nr
6A

Gata/väg
Skogvallavägen

6B

Bollebygdsvägen,
väg 1626
Bollebygdsvägen,
väg 1626
Bollebygdsvägen,
väg 1626

6C
6D

Läge
Mellan Göteborgsvägen (Lv156) och gcm-väg
från Locköområdet.
Mellan Torsbovägen och Dalängsvägen.
Mellan Dalängsvägen och Göteborgsvägen
(Lv156).
Framkomlighetsåtgärd av korsningspunkt för
gcm-trafik mellan Lockövägen och
Torsbovägen.

Karta över Hyssna med rekommenderade åtgärder

59

Rekommenderade åtgärder i Hyssna, 6A-6D
Nr

Gata/väg

Anteckningar

Väghållare

Åtgärd
HDÅ

Längd
(m)
448

Kostnad* Prioritering
(kr)
336 000 3

6A

Skogvallavägen

Kommun

6B

Bollebygdsvägen,
väg 1626

6C

Bollebygdsvägen,
väg 1626

6D

Bollebygdsvägen,
väg 1626

Från Göteborgsvägen (Lv156) och fram till gcm-väg från
Locköområdet bör hastighetsdämpande åtgärder utföras.
Vägen är mycket smal och utrymmesbrist gör att ingen gcmväg kan anläggas. Skogvallavägen är en viktig länk för att nå
målpunkter som affären och busshållplatsen.
En gcm-väg mellan Torsbovägen och Dalängsvägen är viktig
för att knyta samman Dalängsvägen med Hyssna centrum och
Hyssna skola. Passage över bro vid Surtan kan bli svår att lösa
som föranleder alternativa lösningar mot gcm-väg.
Som alternativ kan lokalnätet vid kyrkan användas sommartid,
eftersom den gamla bron inte håller för snöröjningsfordon.
När gcm-väg fram till Dalängsvägen är utbyggd (6b) bör en
utbyggnad i riktning mot Sandvadskrysset (LV156) göras, då
busshållplatsen vid Sandvad är en målpunkt för
kollektivtrafiken.
Framkomlighetsåtgärder av korsningspunkt för gcm-trafik
mellan Lockövägen och Torsbovägen.

TRV

GCM

379

2 084 500 1

TRV

GCM

302

3 311 000 3

TRV

FKÅ

-

- 1
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KINNA
Kinna är kommunens största ort sett till både invånarantal och areal.
Orten är belägen i nordöstra delen av kommunen och utgör tillsammans
med orterna Skene och Örby centralorten. RV 41 passerar öster om
samhället, vilken sammanbinder orten med Borås i norr och Varberg i
söder, till vilka det är ca 3 mil respektive ca 6 mil.
Orten har många målpunkter, skolor och förskolor, äldreboenden samt
ett större handelscentrum, kommunhus, resecentrum och andra allmänna
inrättningar.
En stor ort som Kinna behöver ett stort sammanhängande gcm-nät för att
skydda de oskyddade trafikanterna. Varbergsvägen/ Boråsvägen som
sammanbinder orterna Skene och Kinna är de högst trafikerade vägarna
inom kommunens tätorter med ca 14 000 ådt (årsdygnstrafik).
Gcm-nätet är vältäckande i Kinna på de långa stora stråken, men det
saknas gcm-vägar inom flera områden såsom Harpebo, Kammarberg,
Vrågärde och Vallås.
Trafiknätsanalysen som gjordes år 2015 för tätorten visar på brister inom
flera områden och på felande länkar samt behov av att hastighetssäkra
gcm-passager.
I nästa stycke listas rekommenderade åtgärder som bör utföras för att få
ett tryggt och säkert gcm-nät i Kinna.

Läge för rekommenderade åtgärder
Nr
7A
7B
7C
7D
7E
7F
7G
7H
7I
7J
7K
7L
7M
7NQ
7R
7S
7T
7U
7V
7W
7X
7Y
7Z
7Å
7Ä
7Ö

Gata/väg
Harpebovägen
Botaskårsvägen
Fritslavägen
Fritslavägen
Kinnaborgsvägen
Grönområde
Kammarberg
Mariebergsvägen
Prästliden
Nedre
Kammarbergsvägen
Gamla Rydalsvägen
Gärdesvägen
Gärdesvägen
Boråsvägen
Kyrkogatan
Klockaregatan
Strömbacken
Mor Kerstins väg
Pruhultsvägen
Boråsv/ Varbergsv.
Näsgatan
Hedevägen
Risängsvägen
Lyddevägen
Stationsgatan
Nynäsgatan
Lyddevägen

Läge
Mellan Fritslavägen och Botaskårsvägen.
Mellan Harpebovägen och Gudsåsvägen.
Mellan Björnbärsvägen och Hallonvägen.
Mellan Hallonvägen och Kasthallsvägen.
Mellan Fritslavägen och Borgvägen.
Mellan Stjärngatan.-Knätofsstigen, TräskostigenMångatan.
Mellan Gamla Rydalsv. och Mariebergsparken
Mellan Mariebergsv. och Nedre Kammarbergsv.
Mellan Gamla Rydalsvägen och Enebergsvägen.
Mellan Mariebergsvägen och Gärdesvägen.
Mellan Boråsvägen och Nedre Kammarbergsv.
Mellan Gärdesvägen och gcm-väg Muraregatan.
Mellan Fritslavägen – Vrågatan, Gärdesvägen
Mellan Torgången och Strömbacken, flera
objekt.
Mellan Kyrkogatan och Prästgatan.
Mellan Kyrkogatan och Mor Kerstins väg.
Mellan Parkbacken och Kristinebergsvägen.
Mellan Mor Kerstins väg och gcm-väg
Mellan Bangatan och Örbyvägen – södra sidan.
Mellan Boråsvägen och Industrigatan.
Mellan Gamla Hedevägen och Lyddevägen.
Mellan Lyddevägen och Östra Strandängsvägen
Mellan Nya Kinnavägen och Hedevägen.
Mellan Boråsvägen och Nya Kinnavägen.
Framkomlighetsåtgärd av korsning med gcm.
Framkomlighetsåtgärd av korsning med gcmvägar.
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Rekommenderade åtgärder i Kinna, 7A-7E

65

Nr

Gata/väg

Anteckningar

Väghållare

Åtgärd

Längd
(m)
282

Kostnad* Prioritering
(kr)
1 269 000 3

7A

Harpebovägen

Kommun

GCM/
HDÅ

7B

Botaskårsvägen

Kommun

7C

Fritslavägen

7D

Fritslavägen

7E

Kinnaborgsvägen

Harpebovägen är lång, smal och rak och det är precis i början
vid korsning med Fritslavägen som det finns en gcm-väg och
busshållplats med förbindelse mot centrum. Harpebovägen
bör åtgärdas och för stora delar av sträckan är det åkermark
vid sidan av vägen, inte kommunal mark. Om en gcm-väg inte
går att lösa bör hastighetsdämpande åtgärder utföras, som
måste göras vid passage på bron över Häggån och järnvägen
där vägavsnitten är mycket smala.
Botaskårsvägen lång, smal och kurvig. När Harpebovägen
åtgärdats (7a) bör åtgärder utföras på Harpebovägen. På
merparten av sträckan är det åker vid sidan av vägen, inte
kommunal mark. Om en gcm-väg inte går att lösa bör
hastighetsdämpande åtgärder utföras.
Trafiksituationen för de oskyddade trafikanterna längs mellan
Björnbärsvägen och Hallonvägen är inte bra, tung trafik
passerar förbi och mycket växtlighet utmed vägen gör att
sikten blir begränsad ändå sänks inte hastigheten. Se över
möjligheten att knyta samman Hallonvägen med Björnvägen.
Så länge inga andra planer finns för området måste åtgärder
tas för den oskyddade trafikanten och då vägområdet är
begränsat bör hastighetsdämpande åtgärder utföras.
Denna sträcka avser fortsättningen från 7c, skillnaden här är
att en gcm-väg torde kunna byggas. Kommunal mark finns
mellan Hallonvägen och Kasthallsvägen, dock är ett område
på sträckan planlagt som lager och handel.
En gcm-väg bör anläggas mellan Fritslavägen och Borgvägen. I
början av Kinnaborgsvägen behöver befintlig gcm-väg flyttas
för att korsningen med vägen ska bli säkrare. Vid Borgvägen
finns en befintlig gcm-väg som behöver rustas upp.

GCM/
HDÅ

391

1 759 500 3

Kommun

HDÅ

170

127 500 2

Kommun

GCM

475

2 137 500 2

Kommun

GCM

430

1 935 000 3
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Rekommenderade åtgärder i Kinna, 7F-7K
Nr

Gata/väg

Anteckningar

Väghållare

Åtgärd

7F

Grönområde
Kammarberg

Kommun

GCM

7G

Mariebergsvägen

Kommun

HDÅ

772

579 000 2

7H

Prästliden

Kommun

HDÅ

568

426 000 1

7I

Nedre
Kammarbergsvägen

Kommun

GCM

609

2 740 500 2

7J

Gamla Rydalsvägen

Kommun

GCM

418

1 881 000 3

7K

Gärdesvägen

För att möjliggöra genare väg till centrum för vissa gator i
Kammarbergsområde bör gcm-vägar anordnas i grönområdet
mellan Stjärngatan, Knätofsstigen, delvis befintlig gångväg,
samt Träskostigen och Mångatan. I grönområdet finns även
en kommunal lekplats.
Mariebergsvägen är brant och kurvig samt den har många
fastighetsinfarter. I slutet av vägen finns målpunkter som
Mariebergsparken och kommunal förskola. En separerad gcmväg är svår att åstadkomma, så istället bör
hastighetsdämpande åtgärder utföras. Korsningen med
Prästliden bör ses över i samband med detta.
Prästliden är en smal gata samtidigt som den är en
uppsamlingsgata för området där många oskyddade
trafikanter rör sig. En separerad gcm-väg inte är möjlig att
anlägga, istället föreslås hastighetsdämpande åtgärder.
En gcm-väg bör anläggas inom vägområdet mellan Gamla
Rydalsvägen och Enebergsvägen, vägkorsningarna mellan
dessa och Nedre Kammarbergsvägen behöver förbättras.
Befintliga fartdämpande åtgärder mellan Prästliden och
Enebergsvägen tas bort eller förändras. Se över möjlighet att
stänga av gatan vid Gamla Rydalsvägen. Busstrafik finns.
Utmed Gamla Rydalsvägen fram till Nedre Kammarbergsvägen finns två smala gångbanor, den östra borde slopas för
att möjliggöra breddning av den västra. Vid lekplatsen bör
parkeringens utformning ses över. Efter Nedre
Kammarbergsvägen fortsätter sedan breddning av gångbana
fram till Mariebergsvägen.
Utmed Gärdesvägen finns två smala gångbanor, den norra
borde slopas för att möjliggöra breddning av den södra.

Längd
(m)
109

Kommun

GCM

419

1 885 500

67

Kostnad* Prioritering
(kr)
409 500 3

3
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Rekommenderade åtgärder i Kinna, 7L-7T
Nr

Gata/väg

Anteckningar

Väghållare

Åtgärd

7L

Gärdesvägen

Kommun

7M

Boråsvägen

Kommun

7N-Q

Kyrkogatan

Mellan Gärdesvägen och gcm-väg vid Muraregatan behöver
gcm-stråk sammankopplas.
Mellan Fritslavägen och Gärdesvägen bör båda gångbanor på
ömse sidor av vägen breddas till gcm-vägar. Ev ska gångbanan
på västra sidan fortsätta upp till Vrågatan. Trafiksäkerheten
för de oskyddade trafikanterna skulle avsevärt förbättras.
(522 m + 470 m)
Kyrkogatan är lång och kan indelas i etapper

7R

Klockaregatan

7S

Strömbacken

7T

Mor Kerstins väg

Mellan Kyrkogatan och Prästgatan bör hastighetsdämpande
åtgärder utföras för att säkra barns väg till skolan.
Mellan Kyrkogatan och Mor Kerstins väg bör en gcm-väg
anläggas. Vägkorsningarna mellan Strömbacken och
Kyrkogatan samt Mor Kerstins väg måste ses över och
förbättras.
Mellan Parkbacken och Kristinebergsvägen bör en gcm-väg
anläggas. Då vissa sträckor är smala bör andra åtgärder
utföras såsom hastighetsdämpande åtgärder.
Stabilitetsutredning behövs mot Viskan.

Kostnad* Prioritering
(kr)
657 000 3

GCM

993

4 468 500 2

1294

1 893 000

Kommun

N. Mellan Torggången och Prästgatan skulle de två
gångbanorna ömse sidor vägen slås ihop och ena
sidan breddas för att möjliggöra gcm-trafik.
O. Mellan Prästgatan och Klockaregatan bör
hastighetsdämpande åtgärder utföras.
P. Mellan Klockaregatan och gcm-väg vid Kyrkogatan 23
kan en gcm-väg anläggas på kommunalt grönområde.
Q. Mellan Kyrkogatan 23 och Strömbacken bör
hastighetsdämpande åtgärder utföras.

69

GCM

Längd
(m)
146

GCM

115

517 500 3

HDÅ

156

117 000 3

GCM

131

589 500 3

HDÅ

892

669 000 2

Kommun

HDÅ

193

144 750 2

Kommun

GCM

372

1 674 000 2

Kommun

GCM

399

1 795 500 3
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Nr

Gata/väg

Anteckningar

Väghållare

Åtgärd
HDÅ

Längd
(m)
761

Kostnad* Prioritering
(kr)
570 750 2

7U

Pruhultsvägen

Kommun

7V

Boråsvägen

7W

Näsgatan

7X

Hedevägen

7Y

Risängsvägen

7Z

Lyddevägen

7Å

Stationsgatan

7Ä
7Ö

Boråsvägen
Lyddevägen

Pruhultsvägen är en smal, backig och krokig väg med en hel
del fastighetsinfarter. Vägen trafikeras av många oskyddade
trafikanter och hastighetsdämpande åtgärder bör utföras
mellan Mor Kerstins väg och gcm-väg mot Velingstorpsvägen,
där separerad gcm-väg inte är möjlig att anlägga. Eventuellt
kan gcm-väg anläggas söder om bostäderna.
Befintlig gångbana mellan Bangatan i Kinna och Viskan på
Boråsvägen södra sida bör gångbana breddas och
iordningställas till gcm-väg. Det är möjligt att genomföras
etappvis. Hör ihop med objekt 9R.
Näsgatan bör förses med gcm-väg mellan Boråsvägen och
Industrigatan. Det är en av få tvärlänkar som sammanbinder
de två större gcm-stråken mellan Kinna-Skene, Skene-Örby.
Hedevägen är en viktig länk i gcm-nätet för centralorten.
Vägen är bitvis smal, det finns gångbanor och på en kortare
sträcka gcm-väg. Hela sträckan bör förses med gcm-väg och
där det inte är möjligt göra hastighetsdämpande åtgärder.
Befintlig gångbana på Risängsvägen behöver breddas till gcmväg. Då vägområdet är smalt i början av Risängsvägen från
Lyddevägen föreslås hastighetsdämpande åtgärder på en
kortare sträcka.
Det finns ett behov av gcm-väg över RV41 på Lyddevägen,
mellan Kinnamarksvägen och Lyddevägen 8. Sträckan är inte
enkel att lösa men det bör gå att få plats med en gcm-väg.
Mellan Boråsvägen och Nya Kinnavägen, sista etappen i Kinna
centrum projektet.
Hastighetssäkring av korsning med gcm-väg vid Nynäsgatan.
Hastighetssäkring av korsning med gcm-väg vid
Brättingstorpsvägen, Lyddevägen 13 och Kinnamarksvägen.

Kommun

GCM

1111

4 999 500 2

Kommun

GCM

681

3 064 500 2

Kommun

GCM/
HDÅ

920

4 140 000 2

Kommun

GCM/
HDÅ

198

891 000

Kommun

GCM

239

1 075 500 2

Kommun

GCM

171

769 500 3

Kommun
Kommun

FKÅ
FKÅ

-

75 000 1
225 000 1

2
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RYDAL
Rydal är en mindre tätort med ungefär 400 invånare som ligger ca 5 km
norr om Kinna. LV 1610 Boråsvägen passerar genom samhället som
breder ut sig på båda sidor om vägen och Viskan.
Rydal är en historisk ort. Här byggdes Sveriges första vattenkraftverk som
togs i drift år 1882 och det producerade elektrisk ström till belysningen i
textilfabriken som grundades redan år 1853. Orten har en väl bevarad
bruksmiljö och räknas som ett minnesmärke över industrialismens
genombrott.

73

Utmed Boråsvägen finns ett par gångbanor som gör det möjligt att nå
busshållplatserna vid vägen. Utöver dessa finns ett par gcm-vägar vid
Trastvägen, Enebacksvägen och Vännesliden som dock behöver
iståndsättas.
Trafiknätanalysen från år 2015 visar på det finns behov av att bredda de
befintliga gångbanorna vid Boråsvägen och i en förlängning en gcm-väg
mot Kinna.

Läge för rekommenderade åtgärder
Nr
8A
8B

Gata/väg
Boråsvägen, väg
1610
Forsvägen

8C

Strömvägen

Läge
Mellan Apelhultsvägen och Boråsvägen 210.
Mellan Apelhultsvägen och Idrottsplatsen vid
Forsvägen.
Mellan Forsvägen och Boråsvägen

Karta över Rydal med rekommenderade åtgärder

Rekommenderade åtgärder i Rydal, 8A-8C
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Nr

Gata/väg

Anteckningar

Väghållare

Åtgärd

8A

Boråsvägen, väg
1610

TRV

GCM

8B

Forsvägen

Kommun

HDÅ

943

707 250 2

8C

Strömvägen

Mellan Apelhultsvägen och Boråsvägen 210. En översyn av
befintliga gångbanor bör ses över och där det är möjligt
breddas till gcm-väg.
Mellan Apelhultsvägen och Idrottsplatsen. Vägområdet är för
smalt för separerad gcm-väg, hastighetsdämpande åtgärder
bör utföras.
Mellan Forsvägen och Boråsvägen. Vägområdet är för smalt
för separerad gcm-väg, hastighetsdämpande åtgärder bör
utföras.

Längd
(m)
1381

Kostnad* Prioritering
(kr)
7 595 500 2

Kommun

HDÅ

354

265 500 2

Kartbild över Rydal med rekommenderade åtgärder

SKENE

77

Läge för rekommenderade åtgärder

Skene har ett centralt läge i Marks kommun och utgör tillsammans med
Kinna och Örby centralorten i kommunen. Skene är tillsammans med
Fritsla de näst största orterna sett till arealen, men till invånarantalet har
Skene 2,5 gång fler invånare och är efter Kinna den näst folkrikaste orten.

Nr
9A

RV 41 passerar sydöst om samhället, vilken förbinder orten med Borås i
norr och Varberg i söder och till vilka det är cirka 3,5 mil respektive 5,5
mil. Till andra orter som Kinna är det cirka 4 km och till Göteborg cirka 5,5
mil. LV 156 som förbinder orten med Göteborg löper rakt genom
samhället som mycket påverkar närmiljön.

9C
9D

I Skene ligger Södra Älvsborgs sjukhus som erbjuder vård inom medicin,
ortopedi, kirurgi, hud, reumatologi, ögon- och öronsjukdomar liksom
laboratorium och röntgen. Marks Gymnasieskola är också etablerad i
Skene tillsammans med kommunens badhus. Orten har precis som Kinna
många målpunkter såsom skolor, förskolor, äldreboenden och andra
allmänna inrättningar.
GCM-nätet är vältäckande i Skene, men det saknas längre stråk inom
orten i bland annat området Assberg och i centrumdelarna.
Trafiknätsanalysen som gjordes år 2015 för Skene visar på behov av fler
gcm-vägar inom flera områden och på felande länkar samt behov av att
hastighetssäkra gcm-passager.
I nästa stycke listas rekommenderade åtgärder som bör utföras för att få
ett tryggt och säkert gcm-nät i Skene.

9B

Gata/väg
Habyvägen, väg
1524
Habyvägen

9E

Hedbovägen
Axel Berggrens
gata
Hedbovägen

9F
9G
9H
9I

Väftgatan
Gästgivaregatan
Tingsvägen
Hedgärdesvägen

9J
9K
9L
9M

Bergkullavägen
Krukmakaregatan
Varbergsvägen
Varbergsvägen,
väg 156
Örbyvägen, väg
156
Kronogatan
Kyrkåsgatan
Eriksdalsgatan
Varbergsvägen
Assbergsgatan
Sigårdsgatan
Velingstorpsvägen

9N
9O
9P
9Q
9R
9S
9T
9U

Läge
Mellan Slättgatan och Staffansväg
Mellan Nya Habyvägen och GCM vid
Örbyvägen
Mellan Hedbovägen 7 och Vävslagaregatan
Mellan Hedbovägen och GCM vid
Salängsgatan
Mellan Vävslagaregatan och GCM SkeneBerghem
Mellan Väftgatan och Ravingatan
Mellan Sjuhäradsgatan och Örbyvägen
Mellan Varbergsvägen och Kvarnvägen
Mellan Tingsvägen och GCM vid
Rådmansgatan
Mellan Tingsvägen och Krukmakaregatan
Mellan Varbergsvägen och Bergkullavägen
Mellan Krukmakaregatan och Örbyvägen
Mellan Örbyvägen och Sjuhäradsgatan
Mellan Industrigatan och Varbergsvägen
Mellan Varbergsvägen och Järnvägsgatan
Mellan Kronogatan och Mullskårsgatan
Mellan Varbergsvägen och Industrigatan
Mellan Viskan och Örbyvägen – södra sidan.
Mellan Sigårdsgatan och Varbergsvägen
Mellan GCM Assbergsgatan och Velingstorpsv.
Mellan Nynäsgatan och Velingstorpsvägen 34

9V

Klevagårdsgatan

9W Verktygsgatan

Framkomlighetsåtgärd av korsning med gcmväg vid Klevagårdsgatan.
Framkomlighetsåtgärd av korsning med gcmväg vid järnvägen.
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Rekommenderade åtgärder i Skene, 9A-9G
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Nr

Gata/väg

Anteckningar

Väghållare

Åtgärd

9A

Habyvägen, väg
1524

TRV

HDÅ

9B

Habyvägen

Kommun

HDÅ

205

153 750 3

9C

Hedbovägen

Kommun

GCM

440

1 980 000 2

9D

Axel Berggrens gata

Kommun

GCM

183

823 500 3

9E

Hedbovägen

Kommun

GCM/
HDÅ

1945

9F

Väftgatan

Kommun

GCM

215

967 500 3

9G

Gästgivaregatan

Bostadsområdet Haby har idag en gcm-väg fram till
ytterkanten av området. Men mellan Slättgatan och
Staffansväg där vägområdet är smalt, backigt och kurvigt
saknas en gcm-väg. Trafikverket är ansvarig väghållare och då
ingen separerad gcm-väg ryms inom vägområdet bör istället
hastighetsdämpande åtgärder utföras.
Mellan Nya Habyvägen och GCM vid Örbyvägen bör
hastighetsdämpande åtgärder utföras.
Den första sträckan mellan Hedbovägen 7 och
Vävslagaregatan finns två gångbanor ömse sidor av vägen.
Den södra bör breddas till att bli gcm-väg medan den norra
kan slopas.
En smal gångbana finns utmed östra sidan av gatan, mellan
Hedbovägen och GCM i riktning mot Salängsgatan. Denna bör
breddas för att möjliggöra gcm-trafik och koppla ihop gcmnätet.
Hedbovägen är, mellan Vävslagaregatan och kommande GCM
mellan Skene-Berghem, rak, lång och smal. Inom vägområdet
ryms inte en separerad gcm-väg. Utmed vägen finns mark
som skulle kunna användas, men Marks kommun äger bara en
del områden. Hastighetsdämpande åtgärder utföras på
sträckor där gcm-väg ej kan förläggas.
Området Heden är idag sammanbundet med centrala Skene
med en gångbana genom ett grönområde. Gångbanan
behöver upprustas till att bli en gcm-väg mellan Väftgatan och
Ravingatan.
Gästgivaregatan är ett viktigt gcm-stråk mellan
Sjuhäradsgatan och Örbyvägen. Planerad och projekterad
sedan länge, men ej genomförd. Samordning med VA!

Längd
(m)
525

Kostnad*
(kr)
-

Prioritering

Kommun

GCM

725

3 262 500 1

2

8 752 500 2
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Rekommenderade åtgärder i Skene, 9H-9N
Nr

Gata/väg

Anteckningar

Väghållare

Åtgärd

9H

Tingsvägen

Kommun

GCM/
HDÅ

9I

Hedgärdesvägen

Kommun

HDÅ

276

207 000 2

9J

Bergkullavägen

Kommun

HDÅ

511

383 250 2

9K

Krukmakaregatan

Kommun

GCM

269

1 210 500 3

9L

Varbergsvägen

Kommun

GCM

298

1 341 000 2

9M

Varbergsvägen, väg
156

TRV

GCM

649

3 569 500 1

9N

Örbyvägen, väg 156

Utmed Tingsvägen bör det finnas en gcm-väg. Om utredning
visar att vägområdet inte är tillräckligt bör
hastighetsdämpande åtgärder utföras.
Mellan Tingsvägen och GCM vid Rådmansgatan är
vägområdet för smalt för separerad gcm-väg.
Hastighetsdämpande åtgärder bör utföras, befintliga bör
bytas ut.
På Bergkullavägen mellan Tingsvägen och Krukmakaregatan
bör trafikmiljön säkras upp med hastighetsdämpande
åtgärder för gcm-trafiken.
Mellan Varbergsvägen och Bergkullavägen på
Krukmakaregatan saknas en gcm-väg. Befintlig trottoar kan
breddas och kommunen är markägare. På en sträcka krävs en
mindre bergsprängning för breddningen.
Mellan Krukmakaregatan och Örbyvägen finns på vägens
norra del en smal gångbana, som behöver breddas för att
kunna möjliggöra säker gcm-trafik utmed vägen.
Mellan Örbyvägen och Sjuhäradsgatan finns en smal
gångbana på vägens norra del, som behöver breddas för att
möjliggöra säker gcm-trafik utmed vägen. Vägens karaktär
möjliggör att dela in åtgärden i etapper.
Enligt NVDB finns en gcm-väg utmed Örbyvägens västra sida.
Det finns ingen dokumentation om den östra sidan mellan
Industrigatan och Varbergsvägen, där det finns behov av en
gcm-väg. Mellan Vallgatan och Kullagårdsgatan är ”gångytan”
sammanhängande med angränsande fastigheter som
använder ytan för parkering, vilket bidrar till en otrygg miljö
för den oskyddade trafikanten. Hela sträckan bör ses över vad
gäller drift och underhåll samt klassificering av sträckan.

TRV

GCM

511

2 810 500

81

Längd
(m)
200

Kostnad*
(kr)
900 000

Prioritering
2

1
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Rekommenderade åtgärder i Skene, 9O-9T
Nr

Gata/väg

Anteckningar

Väghållare

Åtgärd

9O

Kronogatan

Kommun

GCM

9P

Kyrkåsgatan

Kommun

HDÅ

284

213 000 2

9Q

Eriksdalsgatan

Kommun

GCM/
HDÅ

318

1 431 000 2

9R

Boråsvägen/
Varbergsvägen

Kommun

GCM

2074

9 333 000 1

9S

Assbergsgatan

Kommun

GCM

694

3 123 000

2

9T

Sigårdsgatan

Utmed Kronogatan finns gångbanor på ömse sidor av gatan.
En av dessa bör byggas ut till gcm-väg och om vägområdet
efter detta blir för smalt kan den andra gångbanan slopas.
Kyrkåsgatan är smal och möjligheten att anlägga separerad
gcm-väg är liten utan att göra intrång i flera fastigheter. Gatan
är en viktig länk i gcm-nätet och sträckan bör säkras för de
oskyddade trafikanterna som rör sig i vägområdet, därför bör
hastighetsdämpande åtgärder utföras.
Eriksdalsgatan har med start i Industrigatan till en början inga
gångbanor, efter korsning med Trumpetgatan finns en
gångbana på västra sidan och efter korsningen med
Kornettgatan finns gångbanor på ömse sidor om gatan. Det
finns behov av en gcm-väg mellan Industrigatan och
Varbergsvägen. Där vägområdets bredd omöjliggör en gcmväg bör hastighetsdämpande åtgärder utföras.
Befintlig gångbana mellan Bangatan i Kinna och Viskan på
Boråsvägen och Varbergsvägens södra sida bör gångbana
breddas och iordningställas till gcm-väg. Det är möjligt att
genomföras etappvis. Hör ihop med objekt 7V.
Vägområdet för Assbergsgatan är brett, rakt och långt. Behov
finns av att anlägga en gcm-väg utmed gatan då Assberg är ett
mycket stort bostadsområde.
Mellan GCM Assbergsgatan och Velingstorpsvägen. Planer
finns att exploatera inom området och en eventuell
utbyggnad bör ske i samband med detta eller tidigare om
exploateringen ej blir av. Ängahagen är ett bostadsområde
som saknar gcm-väg mot samhället.

Längd
(m)
349

Kommun

GCM

449

2 020 500

2

83

Kostnad*
(kr)
1 570 500

Prioritering
2

Karta över Skene med rekommenderade åtgärder

Rekommenderade åtgärder i Skene, 9U-9W
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Nr

Gata/väg

Anteckningar

Väghållare

Åtgärd

9U

Velingstorpsvägen

Kommun

HDÅ

9V

Klevagårdsgatan

Kommun

FKÅ

-

75 000 1

9W

Verktygsgatan

Velingstorpsvägen är smal och det finns inga möjligheter att
anlägga separerad gcm-väg. För att säkerställa en bra
trafikmiljö för de oskyddade trafikanterna bör
hastighetsdämpande åtgärder utföras mellan Nynäsgatan och
Velingstorpsvägen 34.
Framkomlighetsåtgärder av korsning med gcm-väg vid
Klevagårdsgatan.
Framkomlighetsåtgärder av korsning med gcm-väg vid
järnvägen.

Längd
(m)
431

Kostnad* Prioritering
(kr)
323 250 3

Kommun

FKÅ

-

75 000 1

Karta över Skene med rekommenderade åtgärder

SÄTILA

Sätila har ett aktivt centrum med målpunkter som handel och restaurang,
allmänna inrättningar som vårdcentral och tandläkare, andra målpunkter
är skola, badplats och idrottsplats för att nämna några.

Nr
10A
10B
10C
10D
10E
10F
10G
10H
10I

Sätila har ett bra gcm-nät, med separerade gcm-vägar utmed de allra
största vägarna i orten, Björlandavägen och Hyssnavägen.

10J
10K

Sätila är en av Marks kommuns mellanstora tätorter avseende
invånarantal och areal. Orten är belägen i kommunens nordvästra del
cirka 2 mil från Kinna. LV 156 passerar sydväst om samhället som har
förbindelser mot Göteborg och RV 40 i norr samt Skene och RV 41 i söder.
Avståndet till de två större städerna Göteborg och Borås är 4 mil
respektive 5,2 mil.
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Läge för rekommenderade åtgärder

Trafiknätsanalysen som gjordes år 2015 för tätorten visar framförallt på
kortare avsnitt för att få ett sammanhängande gcm-nät och behov av att
hastighetssäkra gcm-passager.
I nästa stycke listas rekommenderade åtgärder som bör utföras för att få
ett tryggt och säkert gcm-nät i Sätila.

Gata/väg
Lisakullavägen
Lisakullavägen
Strandvägen
Strandvägen
Strandvägen
Alfsgårdsvägen
Sethelius väg
Knoppelidsvägen
Fjäråsvägen, väg
1609
Fänagatan
Hyssnavägen, väg
1612

Läge
Mellan Hyssnavägen och Linblommevägen
Mellan Linblommevägen och Strandvägen
Mellan Lisakullavägen och vid Strandvägen 16
Mellan Lisakullavägen och Strandvägen 7
Mellan Strandvägen 7 och Alfsgårdsvägen
Mellan Strandvägen och Hyssnavägen
Mellan Fjäråsvägen och Hyssnavägen
Mellan Knoppelidsvägen och Sethelius väg
Mellan Knoppelidsvägen och Björlandavägen
Mellan Fänagatan och Ramdalsvägen
Framkomlighetsåtgärder av korsning med
gcm-väg vid Hedlundsväg, Fänagatan, Sätila
Kyrka, Sethelius väg-Klockaregården,
Fjäråsvägen mot vårdcentralen

Karta över Sätila med rekommenderade åtgärder

Rekommenderade åtgärder i Sätila, 10A-10G
Nr

Gata/väg

Anteckningar

Väghållare

Åtgärd

10A

Lisakullavägen

Kommun

GCM/
HDÅ

10B

Lisakullavägen

Kommun

HDÅ

126

94 500 2

10C

Strandvägen

Kommun

HDÅ

159

119 250 3

10D

Strandvägen

Kommun

GCM

233

1 048 500 3

10E

Strandvägen

Kommun

HDÅ

260

195 000 3

10F

Alfsgårdsvägen

Kommun

HDÅ

419

314 250 1

10G

Sethelius väg

Mellan Hyssnavägen och Linblommevägen behövs åtgärder
för att säkra trafikmiljön för de oskyddade trafikanterna.
Lisakullavägens vägområde varierar på flera avsnitt, dels i
bredd och även i höjd mot omgivande marker vilket gör
sträckan svårlöst. Rekommenderad åtgärd blir att göra en
kombination mellan gcm och hastighetsdämpande åtgärder.
Vid en utbyggnad måste korsningen med Hyssnavägen noga
studeras och hastighetssäkras.
Mellan Linblommevägen och Strandvägen, i slutet av
Lisakullavägen är vägområdet så smalt att
hastighetsdämpande åtgärder är ända alternativet.
Mellan Lisakullavägen och gcm-vägen som ansluter från
Skogshöjdsområdet strax bortanför Strandvägen 16 bör
trafikmiljön ses över så att det är säker för oskyddade
trafikanter.
Mellan Lisakullavägen och Strandvägen 7 föreslås att vägen
stängs för fordonstrafik och görs om till en gcm-väg. I
samband med stängning av vägen behövs vändplatser ordnas.
Mellan Strandvägen 7 och Alfsgårdsvägen bör
hastighetsdämpande åtgärder utföras för att få ett tryggt och
säkert gcm-stråk utmed vägen.
Mellan Strandvägen och Hyssnavägen bör
hastighetsdämpande åtgärder utföras för att få ett tryggt och
säkert gcm-stråk utmed vägen.
Mellan Fjäråsvägen och Hyssnavägen bör en gcm-väg
anläggas, då det är en viktig länk mot Sätila skolan. Från
Hyssnavägen och ner för backen till skolan finns idag en
gångbana som kan breddas, på andra delen mot Fjäråsvägen
finns plats på kommunal mark.

Kommun

GCM

412

1 854 000 1
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Längd
(m)
469

Kostnad* Prioritering
(kr)
2 110 500 2

Karta över rekommenderade åtgärder i Sätila

Rekommenderade åtgärder i Sätila, 10H-10K
Nr

Gata/väg

Anteckningar

Väghållare

Åtgärd

10H

Knoppelidsvägen

Kommun

GCM

10I

Fjäråsvägen, väg
1609

TRV

GCM

72

10J

Fänagatan

Kommun

GCM

464

10K

Hyssnavägen, väg
1612

Ifrån vändplanen på Knoppelidsvägen och genom ett
kommunalt grönområde finns en upptrampad stig ner till
Sethelius väg. Stigen bör iordningställas till gcm-väg då den
används flitigt som genare väg till skolan.
Det saknas en gcm-koppling mellan Knoppelidsvägen och
Björlandavägen. Det är utmed Trafikverkets väg och Marks
kommun är markägare till ett område som borde kunna tas i
anspråk. Dialog med näringsidkare bör dock föras då
föreslagen gcm-väg passerar infart till deras verksamhet.
Ifrån Ramdalsvägen till Tvärdalsvägen finns en grusad gcmväg. Vidare ner till Fänagatan är det en äldre skogsväg som
behövs iordningställas till en gcm-väg och i samband med
detta görs upprustningsåtgärder på först nämnda gcm-vägen.
Beslut finns att åtgärden ska göras 2016.
Framkomlighetsåtgärder av korsning med gcm-väg vid
Hedlundsväg, Fänagatan, Sätila Kyrka, Sethelius vägKlockaregården, Fjäråsvägen mot vårdcentralen

Längd
(m)
73

TRV

HDÅ

-

91

Kostnad* Prioritering
(kr)
328 500 2

396 000 1

2 088 000

3

- 1

Karta över rekommenderade åtgärder i Sätila

TORESTORP
Torestorp är en av kommunens mindre tätorter, belägen i kommunens
södra del cirka 18 km ifrån Kinna. Samhället delas av LV 1526
Öresjövägen/ Älvseredsvägen och LV 1530 Öxabäcksvägen. Till större som
Borås och Göteborg är det cirka 5 mil respektive 7,5 mil. Varberg ligger
sydväst om Torestorp cirka 5 mil bort.
Torestorps målpunkter är spridda i samhället, med skola och idrottsplats i
väst, förskola och äldreboende i öst och industriverksamhet i mitten av
samhället.
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Torestorp har några gcm-vägar som förbinder vissa områden med en del
målpunkter, men gcm-nät är långt ifrån komplett. Separerade gcm-vägar
saknas framförallt utefter länsvägarna i orten, vilket även
trafiknätsanalysen som gjordes år 2015 för tätorten belyser.
I nästa stycke listas rekommenderade åtgärder som bör utföras för att få
ett tryggt och säkert gcm-nät i Torestorp.

Läge för rekommenderade åtgärder
Nr
Gata/väg
11A Öresjövägen, väg
1526
11B Älvseredsvägen,
väg 1526
11C Ekstigen
11D Svaneforsvägen
11E Skolbacken
11F Sportvägen

Läge
Mellan Skolbacken och Öxabäcksvägen
Mellan Öxabäcksvägen och Blomstervägen
Mellan Öresjövägen och gcm i slutet av
Ekstigen
Mellan GCM över Torestorpsån till Ekstigen
Mellan Öresjövägen och Sportvägen
Mellan Skolbacken och Svansjövallen

Karta över rekommenderade åtgärder i Torestorp
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Rekommenderade åtgärder i Torestorp, 11A-11F
Nr

Gata/väg

Anteckningar

Väghållare

Åtgärd

Längd
(m)
350

Kostnad* Prioritering
(kr)
1 925 000 1

11A

Öresjövägen, väg
1526

TRV

GCM

11B

Älvseredsvägen, väg
1526

TRV

11C

Ekstigen

11D

Svaneforsvägen

11E

Skolbacken

11F

Sportvägen

Utmed Öresjövägen, mellan Skolbacken och Öxabäcksvägen
behövs en gcm-väg för att säkra tillgängligheten till
kollektivtrafiken och en genare väg till Torestorpsskolan.
Trafikverket är ansvarig väghållare.
Utmed Älvseredsvägen, mellan Öxabäcksvägen och
Blomstervägen behövs en gcm-väg för att bland annat säkra
tillgängligheten till kollektivtrafiken. Trafikverket är ansvarig
väghållare.
Utmed Ekstigen finns ett identifierat gcm-stråk. Vägområdet
är brett och då dess yta till stora delar är sammanhängande
med angränsande fastigheter finns behov av
hastighetsdämpande åtgärder alternativt gcm-väg. I området
finns bland annat brandstationen och framkomligheten för
denna måste säkerställas.
En gcm-väg med anslutning från Öresjövägen över
Torestorpsån finns mot Svaneforsvägen. GCM-stråket
fortsätter sedan i vägen fram till Ekstigen. Vägområdet är
mycket smalt och stråket bör därför säkerställas med
hastighetsdämpande åtgärder, vidare behövs en översyn av
vägens utformning vid planering av föreslagna åtgärder.
Skolvägen är lång och rak och i början av vägen är
Torestorpsskolan lokaliserad. För säkra trafikmiljön i detta
område bör hastighetsdämpande åtgärder utföras mellan
Öresjövägen och Sportvägen.
Sportvägen leder fram till Svansjövallen och har identifierat
gcm-stråk. På detta bör hastighetsdämpande åtgärder
utföras. Korsningen med Skolvägen bör särskilt studeras.

GCM/
HDÅ

876

4 818 000 1

Kommun

GCM/
HDÅ

168

756 000 1

Kommun

HDÅ

106

79 500 3

Kommun

HDÅ

208

156 000 1

Kommun

HDÅ

168

126 000 3

Karta över rekommenderade åtgärder i Torestorp
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UBBHULT - Hägnen
Ubbhult är Marks kommuns nordligaste tättbebyggda område och är
belägen på Ubbhultsdrumlinen, som är en av fem långsträckta
moränryggar. Landskapet har mycket stort geovetenskapligt värde och
området utgör riksintresse för naturvården.
Ubbhult, är en by med anor från tidigt 1300-tal och har idag en gles
bebyggelse bestående av villor, gårdar, torp och fritidshus längs LV 1614
samt en mer sammanhållen bebyggelse vid Backäckra-Källäng, där även
kommunens skola och förskola är lokaliserad.
Hägnen är ett pågående omvandlingsområde från fritidsboende till åretrunt boende och ligger cirka 2 km norr om Ubbhult vid stranden av Östra
Ingsjön.
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Hägnen förbinds med Ubbhult via LV 1619 och via LV 1614 vidare med
Kungsbacka i väst, avstånd cirka 2 mil. Till Göteborg är det cirka 4 mil som
nås via LV 156 och RV40. Avstånd till centralorten via LV 156 i sydöst är
cirka 3,5 mil.
Ubbhults målpunkter utgörs bland annat av skola, förskola och
idrottsplats Ekåsvallen men även ett flertal arbetsplatser som Hällingsjö
hus och byggvaror, Ubbhults snickerifabrik, Interiörhuset i Väst och
klädaffären Stjärnboden.
Några gcm-vägar inom orten finns inte mer än en mycket kort sträcka
utmed LV 1619. I nästa stycke listas rekommenderade åtgärder som bör
utföras för att få ett tryggt och säkert gcm-nät i Ubbhult och Hägnen.

Läge för rekommenderade åtgärder
Nr
12A
12B
12C

Gata/väg
Väg 1614
Väg 1619
Väg 503

Läge
Mellan Ubbhultsskolan och Ubbhult Kråkered
Mellan LV1614 och Anne Majas väg
Mellan Stamvägen och Bäckvägen

Karta över rekommenderade åtgärder i Ubbhult

Rekommenderade åtgärder i Ubbhult, 12a-12c
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Nr

Gata/väg

Anteckningar

Väghållare

12A

Väg 1614

12B

Väg 1619

12C

Väg 503

Länsväg 1614 sammanbinder orten med Kungsbacka i sydväst, TRV
156:an, Rävlanda och Bollebygd i nordöst. Vägområdet genom
Ubbhult är smalt och oskyddade trafikanter är utsatta.
Hastighetsdämpande åtgärder eller eventuellt gcm-väg
föreslås mellan Ubbhultskolan och Kråkered. En
detaljplaneläggning av området pågår och om åtgärder
utföras innan plan antas ska dessa synkroniseras.
Länsväg 1619 vägområde är mycket smalt och de oskyddade
TRV
trafikanterna är utsatta. En gcm-väg bör ordnas mellan
LV1614 och Anne Majas väg.
Utmed länsväg 503 vid området Hägnen bör
TRV
hastighetsdämpande åtgärder utföras.

Åtgärd

Längd
(m)
605

Kostnad* Prioritering
(kr)
3 327 500 1

GCM

265

1 457 500 2

HDÅ

94

GCM/
HDÅ

- 1

Karta över rekommenderade åtgärder i Ubbhult

ÄLEKULLA
Älekulla är ett litet, lantligt samhälle som ligger i den södra delen av
Marks kommun, ca 25 km från Kinna. Det största evenemanget under ett
år är Skållared Marten vår och höst, en traditionell marknad med knallar
från hela Sverige, tivoli och annat.
Avstånd till andra orter och städer som till Kinna är det 2,5 mil, Borås 5,5
mil, Göteborg 8,1 mil, Varberg 6 mil.
Några gcm-vägar inom orten finns inte mer än en mycket kort sträcka som
förbinder Gunnarsjövägen och Älvseredsvägen. Några målpunkter inom
samhället är framförallt livsmedelsbutiken och hållplatserna för
kollektivtrafiken.
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I trafiknätsanalysen som gjordes för orten visar på att ett behov kan
finnas utmed Gunnarsjövägen.
I nästa stycke listas rekommenderade åtgärder som bör utföras för att få
ett tryggt och säkert gcm-nät i Älekulla.

Läge för rekommenderade åtgärder
Nr
Gata/väg
13A Gunnarsjövägen,
väg 1520
13B Gunnarsjövägen

Läge
Mellan Gunnarsjövägen 5 och
Gunnarsjövägen 15
Mellan Ekebacken och Älvseredsvägen

Karta för rekommenderade åtgärder i Älekulla

Rekommenderade åtgärder i Älekulla, 13A-13B
Nr

Gata/väg

Anteckningar

Väghållare

Åtgärd

13A

Gunnarsjövägen,
väg 1520
Gunnarsjövägen

Hastighetsdämpande åtgärder bör utföras mellan
Gunnarsjövägen 5 och Gunnarsjövägen 15.
Vid omläggning av Gunnarsjövägen med ny infart till Älekulla,
stängdes denna del Gunnarsjövägen. Skyltning påvisar att det
är en gcm-väg mellan Ekebacken och Älvseredsvägen. Det är
dock uppenbart att vägen även används för biltrafik. För att
säkerställa denna del som gcm-väg behöver den förbättras.

TRV

HDÅ

Längd
(m)
249

Kommun

GCM

79

13B

105

Kostnad* Prioritering
(kr)
- 1
355 500 3

Karta över rekommenderade åtgärder i Älekulla

ÖRBY
Örby har ett centralt läge i Marks kommun och utgör tillsammans med
Kinna och Skene centralorten i kommunen. Örby som tillhör de större
orterna avseende invånare och areal är i huvudsakligen en bostadsort
med många fristående villor i ett kuperat landskap.

Nr
14A
14B
14C

LV 156 passerar söder om orten och RV 41 norr om. De båda vägarna
förbinder Örby med Göteborg i nordväst, avstånd ca 5,6 mil och Varberg i
sydöst, avstånd ca 6,5 mil samt Borås i nordöst, avstånd cirka 2,5 mil.

14D Karlshedsvägen

Sommartid är Hanatorp den stora badplatsen för Örbyborna, förutom att
det här finns en camping. Vid Skutesjön mellan Örby och Kinna finns också
fina vandringsleder.
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Läge för rekommenderade åtgärder

Målpunkter i Örby är bland annat skolan och förskolor, Örby hallen och
idrottsplatsen, mindre affärs och industriverksamheter samt sommartid
den stora badplatsen vid Hanatorp.
GCM-nätet är vältäckande i Örby. Det som saknas är framförallt en gcmväg utmed Skenevägen samt hastighetsdämpande åtgärder i gatumiljö på
en del gator och vägar, vilket även trafiknätsanalysen som gjordes år 2015
för Örby påvisar.
I nästa stycke listas rekommenderade åtgärder som bör utföras för att få
ett tryggt och säkert gcm-nät i Örby.

Gata/väg
Skenevägen
Smedsgårdsvägen
Brättingstorpsvägen

14E Bergsbovägen
14F Ängsvägen
14G Ängsvägen
14H Boakullavägen

Läge
Mellan Kinnavägen och Kungslid
Mellan Skenevägen och GCM vid Hagavägen
Mellan Kinnavägen och GCM vid
Karlshedsvägen
Mellan Brättingstorpsvägen och
Månsavägen
Mellan GCM Jutevägen och Ängsvägen
Mellan Kinnavägen och Bergsbovägen
Mellan Bergsbovägen och GCM vid slutet av
Ängsvägen
Mellan Ängsvägen och GCM vid Rönnvägen

Karta för rekommenderade åtgärder i Örby

Rekommenderade åtgärder i Örby, 14A-14H
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Nr

Gata/väg

Anteckningar

Väghållare

Åtgärd

14A

Skenevägen

Kommun

GCM

14B

Smedsgårdsvägen

Kommun

HDÅ

426

319 500 3

14C

Brättingstorpsvägen

Kommun

HDÅ

223

167 250 2

14D

Karlshedsvägen

Kommun

HDÅ

260

195 000 2

14E

Bergsbovägen

Kommun

HDÅ

526

394 500 1

14F

Ängsvägen

Kommun

GCM

53

238 500 1

14G

Ängsvägen

Kommun

HDÅ

258

193 500 1

14H

Boakullavägen

Det saknas en länk i gcm-nätet i Örby som förbinder orten
med Haby och vidare med Skene, mellan Kinnavägen och
Kungslid. En befintlig gångbana finns från Kinnavägen till
Hallsgårdsvägen kan breddas till gcm.
En längre sammanhängande gcm-väg som förbinder Örby
med Kinna slutar vid Smedsgårdsvägen. För att förbinda detta
nät med gcm-nätet mot Haby och Skene bör
hastighetsdämpande åtgärder utföras mellan Skenevägen och
GCM vid Hagavägen.
Mellan Kinnavägen och GCM vid Karlshedsvägen bör
hastighetsdämpande åtgärder utföras på ett vägavsnitt då en
separerad gcm-väg inte är möjlig att anlägga.
Mellan Brättingstorpsvägen och Månsavägen behövs
hastighetsdämpandeåtgärder utföras för att säkra trafikmiljön
för den oskyddade trafikanten.
På Bergsbovägen, mellan GCM Jutevägen och Ängsvägen rör
sig många oskyddade trafikanter. För att säkerställa deras
trafikmiljö bör hastighetsdämpande åtgärder utföras.
Mellan Kinnavägen och Bergsbovägen bör en gcm-väg
anläggas för att förbinda gcm-stråket på Bergsbovägen.
Ängsvägen mellan Bergsbovägen och GCM vid slutet av vägen
är en viktig länk mellan två gcm-vägar och därför bör
hastighetsdämpande åtgärder utföras för att säkra
trafikmiljön för den oskyddade trafikanten.
På Boakullavägen, mellan Ängsvägen och GCM vid Rönnvägen
rör sig många oskyddade trafikanter. För att säkerställa deras
trafikmiljö bör hastighetsdämpande åtgärder utföras.

Längd
(m)
937

Kostnad* Prioritering
(kr)
4 216 500 2

Kommun

HDÅ

425

318 750

1

Karta över rekommenderade åtgärder i Örby

ÖXABÄCK
Öxabäck ligger cirka 17 km söder om Kinna och är en av Marks kommuns
mindre tätorter. Samhället breder sig ut sig i huvudsak norr om
Överlidavägen och öster om Brokvarnsvägen. Avstånd till andra orter och
städer, som till Kinna är det 1,7 mil, Borås 4,7 mil, Göteborg 7,3 mil och
Varberg 6,3 mil.
Målpunkter i Öxabäck är framförallt skola, förskola och idrottshall som är
samlade vid en punkt samt busshållplatser och andra idrottsplatser norr
om Sävsjövägen och på sommaren kommunens badplats vid Öxasjön.
Det finns en längre gcm-väg utmed Överlidavägen mellan Brokvarnsvägen
och Överlidavägen 20. En mindre gcm-väg i slutet av Hallabrovägen
ansluter mot Börshultsvägen.
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I nästa stycke listas rekommenderade åtgärder som bör utföras för att få
ett tryggt och säkert gcm-nät i Öxabäck.

Läge för rekommenderade åtgärder
Nr
15A
15B

Gata/väg
Läge
Brokvarnsvägen, Mellan Börshultsvägen och Överlidavägen
väg 1532
Mjöbäcksvägen, Mellan Överlidavägen och badplatsen
väg 1532
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Nr

Gata/väg

Anteckningar

Väghållare

Åtgärd

15A

Brokvarnsvägen, väg
1532

TRV

GCM/
HDÅ

15B

Mjöbäcksvägen, väg
1532

Mellan Börshultsvägen och Överlidavägen behövs antingen en
gcm-väg eller hastighetsdämpande åtgärder utföras för att
säkra trafikmiljön för den oskyddade trafikanten.
Mellan Överlidavägen och badplatsen behövs en gcm-väg
eller hastighetsdämpande åtgärder utföras för att säkra
trafikmiljön för den oskyddade trafikanten. Vägområdet är på
vissa avsnitt smalt, vilket påverkar val av åtgärd.

TRV

GCM/
HDÅ

Längd
(m)
371

Kostnad*
(kr)
2 040 500

Prioritering

206

1 133 000

1

1
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BILAGOR
TILLHÖRANDE TRAFIKSÄKERHETSPLAN GÅNG-, CYKEL OCH MOPEDVÄGAR
Nr

Namn

Sidor

Bilaga 1

Poängsammanställning

1(4)

Bilaga 2

Prioritering 1 Kommunen

1(1)

Bilaga 3

Prioritering 2 Kommunen

1(2)

Bilaga 4

Prioritering 3 Kommunen

1(2)

Bilaga 5

Prioritering 1 Trafikverket

1(1)

Bilaga 6

Prioritering 2 Trafikverket

1(1)

Bilaga 7

Prioritering 3 Trafikverket

1(1)

Bilaga 8

Sammanställning
Medborgarförslag och motioner
Kvarvarande objekt från GCMplan 2000, senast rev 2009
Teknisk standard för gång-,
cykel- och mopedvägar
TSN140918
Normalsektion för gata samt
gång- och cykelväg TSN090514
Oprioriterad lista Trafikverket

1(3)

Bilaga 9
Bilaga 10

Bilaga 11
Bilaga 12

1(5)
1(3)

1(1)
1(1)

