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Förord
Lerums kommun är en fantastisk plats att leva och bo på. Nära skog och sjö med tillgång till service i flera tätorter och den större stadens utbud inom räckhåll. 
Hit vill allt fler flytta och kommunen planerar för en stark, balanserad befolkningstillväxt där byggandet ska möta invånarnas behov. Våra olika centrum ska 
utvecklas med fler lägenheter, stärkt handel och trevliga miljöer. Vi ser även positivt på byggnation utanför tätorterna. Det ska vara möjligt att bygga bostäder i 
hela kommunen. Vi vill ha ett samhälle där alla åldrar kan bo och trivas. Både nu och i framtiden. Det ställer krav på ett ändamålsenligt trafiksystem som bidrar 
till att uppnå kommunens mål och möter de utmaningar som kommunen står inför. 

Arbetet med att ta fram en trafikstrategi har pågått i flera år. Kommunfullmäktige beslutade att ta fram en trafikstrategi redan 2017. Den politiska majorite
ten ändrades vid valet 2018 vilket medförde att trafikstrategins inriktning till viss del ändrades. Trafikstrategins syfte är att se till att invånare och näringsliv har 
tillgång till varor, tjänster, målpunkter och service med så små negativa effekter och så stora positiva effekter som möjligt. Olika delar av kommunen har olika 
karaktär, vilket medför att centrumområden, övriga tätortsområden och landsbygd behöver olika ställningstaganden och strategier. I princip ska alla platser ska 
vara tillgängliga med alla trafikslag, men olika trafikslag prioriteras olika på olika platser i kommunen. Trafikstrategin är vägledande för hur trafiksystemet ska 
utvecklas och användas och ger därmed inriktning för kommunens prioritering av investeringar i trafiksystemet, avvägningar vid målkonflikter, samt utformning 
av allmän plats i detaljplaner och vid andra beslut om markanvändning.

-

Alexander Abenius 

kommunalråd (M)
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Trafikstrategin har tagits fram av en arbetsgrupp inom kommunens sektor 
Samhällsbyggnad med stöd av Norconsult AB. Arbetet har löpande stämts av 
med politiska företrädare från Alliansen (M, C, L och Kd).

Foton: 

Mattias Jansson, Lerums kommun  
sida 6, 16 (om valfrihet), 17, 19, 20, 22, 23 och 26

Carolin Folkeson, Norconsult  
sida 16 (cykelparkering), 18, 21, 22, 24, 25 och 27

Anna Jägemalm, Lerums kommun  
sida 29
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Läsanvisning 

Trafikstrategin ersätter Trafikplan från 2002 och kompletterar kommunens parkeringspolicy från 2010/2011/2021. Trafikstrategin och parkeringspolicyn visar 
tillsammans kommunens syn på trafiksystemets utveckling och användning. 

I kapitel 1 finns en sammanfattande redogörelse för vilka utgångspunkter som ligger till grund för trafikstrategin, samt en beskrivning av dagens trafiksystem 
och kommunens styrkor och utmaningar. 

I kapitel två beskrivs kommunens ställningstaganden och strategier avseende trafiksystemet. Ett ställningstagande är ett beslut om vad som ska åstadkommas till 
år 2040, dvs en beskrivning av vad som behöver uppnås för att få ett väl fungerande trafiksystem. En strategi är hur vi uppnår våra ställningstagande, dvs på vil
ket sätt vi ska utforma trafiksystemet så att utvecklingen går i den riktning som ställningstagandena peka ut. Vissa strategier beskriver vilken sorts åtgärder som 
kommunen avser att göra för att uppnå ställningstagandet. Ställningstaganden och strategier omfattar tre delar:

-

• Lerums kommun – mer än du tror

• God tillgång till regionen

• Effektiva och hållbara transporter för näringslivet

I kapitel 3 beskrivs huruvida trafikstrategins ställningstaganden samverkar och förstärker varandra eller tvärtom är motstridiga i någon mån. Vissa ställningsta
ganden kan antingen samverka eller motverka varandra beroende på efterföljande åtgärder och mer detaljerad planering.

-

I kapitel 4 redogörs för hur trafikstrategin avses att följas upp. 

Begrepp och fackuttryck förklaras i en begreppslista längst bak. 



Innehåll
Förord 1.....................................................................................................

1. Om trafikstrategin 5..............................................................................

 Vad är en trafikstrategi? 6..................................................................
 Utgångspunkter 6...............................................................................
 Lerums trafiksystem idag 8................................................................
 Styrkor och utmaningar 10...................................................................
 

2. Ställningstaganden och strategier 12....................................................
 Lerums kommun - mer än du tror 14....................................................
 God tillgång till regionen 23..................................................................
 Effektiva och hållbara transporter för näringslivet 27...........................

3. Samverkande och motverkande mål 30...............................................

4. Uppföljning 32........................................................................................

Referenslista 34...........................................................................................
Begreppslista 35..........................................................................................



5

1
Om trafikstrategin



6

Vad är en trafikstrategi?
Trafikstrategin är vägledande för hur trafiksystemet 
i Lerums kommun ska utvecklas och användas för 
att uppnå fastslagna mål  och möta de utmaningar 
som kommunen står inför. Den ger därmed inrikt
ning för kommunens prioritering av investeringar i 
trafiksystemet, avvägningar vid målkonflikter, samt 
utformning av allmän plats i detaljplaner och vid 
andra beslut om markanvändning. 

-

Trafikstrategin ersätter Trafikplan från 2002 och 
kompletterar kommunens parkeringspolicy från 
2011 (reviderad 2021 avseende zonindelning och 
parkeringsnormer för bostäder).  

Trafikstrategin och parkeringspolicyn visar tillsam
mans kommunens syn på trafiksystemets utveck
ling och kan användas av kommunens tjänsteper
soner i dialogen med såväl regionala och statliga 
myndigheter som grannkommuner, invånare och 
konsulter. 

-
-
-

Trafikstrategins syfte är att se till att invånare och 
näringsliv har tillgång till varor, tjänster, målpunk
ter och service med så små negativa effekter och så 
stora positiva effekter som möjligt.

-

Utgångspunkter
Kommunen avgör vilka utgångspunkter som ska 
ligga till grund för trafikstrategin som en del av 
den kommunala självstyrelsen. Självstyrelseprinci
pen har djupa historiska rötter och regleras i såväl 
regeringsformen som kommunallagen. Den inne
bär att kommunerna sköter lokala och regionala an
gelägenheter av allmänt intresse. Beslutanderätten 
utövas av valda församlingar. Kommunen beaktar  
regionala, nationella och globala mål utifrån kom
munens förutsättningar och med medborgarens 
bästa för ögonen.

Monvägen i Gråbo

-

-
-

-

Trafikstrategin ersätter Trafikplan från 2002 och 
kompletterar kommunens parkeringspolicy från 
2010/2011 (reviderad 2021 avseende zonindel
ning och parkeringsnormer för bostäder). Trafik
strategin och parkeringspolicyn visar tillsammans 
kommunens syn på trafiksystemets utveckling och 
användning. 

-
-

1. Om trafikstrategin

Kommunens översiktsplan 
Kommunens översiktsplan, Lerums framtidsplan 
ÖP2008, antogs 2008. Översiktsplanen visar kom
munens inriktning för hur mark- och vattenområ
den ska användas i ett längre tidsperspektiv. 2015 
beslutade kommunfullmäktige att ta fram en ny 
översiktsplan. 

-
-

Trafikstrategin utgår ifrån alliansens ”Politisk 
instruktion i det fortsatta arbetet med ny över
siktsplan för Lerums kommun” kommunstyrelsen 
2020-01-15, arbetsmöten med representanter från 
alliansen, samt inriktning för parkeringspolicy, 
kommunstyrelsen 2021-09-15 §380. 

-



7

Politisk inriktning till ny översiktsplan
Nedan anges de politiska ställningstaganden som ligger till grund för ny 
översiktsplan och som berör trafikstrategin (Politisk instruktion i det fort
satta arbetet med ny översiktsplan för Lerums kommun, politisk skrivelse, 
Alliansen i Lerums kommun, kommunstyrelsen 2020-01-15). 

-

• En långsiktigt hållbar befolkningstillväxt om 1-1,5 % per år.

• Byggnation ska i stor och i dominerande utsträckning ske i våra centra
lorter och längs kommunikationsstråk. 

• Peka ut framtida områden som knyter samman tätorter och skapar för
bättrade och möjliga kommunikationsstråk och strukturer i samhället.

• Möjliggör initiativ till byggnation på annan plats eller med större av
stånd från kommunikationsstråk eller kollektivtrafik. 

• Utveckla verksamhetsområden i hela kommunen, men inte så att cen
trumhandeln konkurreras ut eller så att barriärer skapas. 

• Skapa en väl fungerande blandtrafik med samexistens och valfrihet 
mellan alla trafikslag.

• Förbättra och utöka infrastruktur för alla trafikslag.

• Gör centrum tillgängligt med bil, kollektivtrafik, gång och cykel.

• Beakta möjligheter för elektrifiering.

-

-

-

-

1. Om trafikstrategin

• Skapa fler cykelvägar i syfte att bygga ihop våra kommundelar samt för 
att transportera sig enklare mellan Lerums kommun och våra grannkom
muner. 

• En ny tvärförbindelse mellan Rv40, E20 och väg 190, samt på sikt mot 
E6 i båda riktningar. Utbyggnad av Västra Stambanan med två spår norr 
om Aspen i en tunnel.

• Skapa två nya avfarter/trafikmot på E20. Ett mellan Kastenhof och Hulan 
(prioriteras) samt ett mellan Floda och Kastenhof på längre sikt.

• Reservera strategisk mark för framtida infrastruktursatsningar förutom 
ovan utpekade objekt.

-
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Lerums trafiksystem idag
Lerums kommun har drygt 43 000 invånare. Floda, 
Gråbo och Lerum är centralorter. Andra större 
tätorter är Stenkullen, Tollered och Sjövik. Kom
munens befolkning har under en dryg tioårsperiod 
växt med cirka 1 % per år.  

-

E20 och Västra stambanan mellan Göteborg och 
Stockholm går genom tätorterna Lerum, Sten
kullen och Floda och förbinder kommunen med 
Alingsås och Partille. Östadvägen (väg 190) för
binder kommunen med Göteborg och Alingsås 
och passerar Gråbo, Björboholm och Sjövik på 
vägen. Gråbovägen och Olofstorpsvägen förbin
der E20 med Östadvägen och kopplar därmed 
mot Göteborg. Söderut förbinder Härskogsvägen 
kommunen med Härryda kommun och Landvetter 
flygplats. Ale kommun är sammanbundet med Le
rums kommun via ett mindre vägnät västerut från 
Björboholm eller Sjövik.

-

-

-

-

Resvanor i Lerums kommun
För att öka förståelsen för transportsystemet och 
hur det bidrar till att skapa ett bättre samhälle är 
det viktigt att mäta hur resandet sker och hur det 
förändras över tid. Resvanorna speglar hur befolk
ningen reser, när, varifrån, till vilken destination 
och varför. I Lerums kommun är bil är det huvud
sakliga färdsättet för majoriteten av invånarna i 
kommunen, följt av pendeltåg (RVU, 2017). 

-

-

In och utpendling
Lerums kommun är en småföretagarkommun som 
arbetar för att ha ett attraktivt näringslivsklimat 
som främjar nyföretagande, utveckling och till
växt. I kommunen är Lerums kommun den största 
arbetsgivaren med nästan 3000 anställda. Mer än 
hälften av kommuninvånarna pendlar till sitt arbete 
eller studier, främst till Göteborg. Det bekväma 
pendlingsavståndet till regionkärnan är en given 
grund för kommunens attraktivitet.

-

Majoriteten av kommunens invånare har 10-40 km 
till sitt arbete eller skola. 43% av kommuninvånar
na arbetar eller studerar i Göteborg, 36% arbetar/
studerar i kommunen och 22% arbetar/studerar i 
någon annan kommun (eller land). (RVU, 2017)

-

• Antal påstigningar i kollektivtrafiken per invå
nare 2019: 68,0 (Västtrafik + egen mätning)

-

• Färdmedelsfördelning enligt RVU, 2017 (se 
tabell)

• Fossiloberoende fordon i kommunens fordons
flotta: 58 % (Egen mätning, Verksamhetsservi
ce, 2019)

-
-

Färdmedelsfördelning i procent Lerums kommun, RVU 
2017

Förutsättningar för resor och trans
porter

-

Resor och transporter förutsätter en säker trafik
miljö, god tillgång och närhet till kollektivtrafik 
samt välplanerad infrastruktur för alla trafikslag. 
Transportinfrastrukturen styr tillsammans med 
lokalisering av bostäder, verksamheter och service 
de resmönster som uppstår. Några mätbara förut
sättningar för resor och transporter inom Lerums 
kommun redovisas nedan. Utöver dem genomförs 
årligen åtgärder för att öka tillgänglighet och trafik
säkerhet i trafikrummet.

-

-

-

1. Om trafikstrategin
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• I kommunen finns 10,6 mil kommunal cykelväg
(www.kolada.se, år 2020)

• Medborgarnas upplevelse av tillgång till gång- 
och cykelväg fick betyget 6,9 på en 10-gradig
skala (SCB medborgarundersökning, år 2020)

• 90% av det kommunala gång- och cykelvägnä
tet snöröjs och halkbekämpas. (www.kolada.se,
år 2020)

-

• Andelen av befolkningen som bor i kollektiv
trafiknära läge (inom 500m från busshållplats/
tågstation) med minst en avgång per timma
under vardagar kl 06-20 är 79,5% (www.kolada.
se, 2109).

-

• Det finns 91 ladduttag inom Lerums kommun
som kan nyttjas av allmänheten. Utöver dessa
finns också 74 ladduttag för kommunens verk
samhetsbilar. (Lerums kommun, september
2021)

-

• I Lerums kommun finns 21,1 mil kommunala
bilvägar (www.kolada.se, år 2020)

• Företagare i Lerums kommun ger ett högre
betyg på hur vägnätet, tåg- och flygförbindel
ser fungerar i Svenskt Näringslivs enkät, än
företagare i Sverige som helhet (betyg 4,0 på
en 6-gradig skala där 1=dåligt och 6=utmärkt.)
Betyget har stigit de senaste åren. (www.fore-
tagsklimat.se, år 2020).

-

Utdrag ur Svenskt Näringslivs enkät om företagsklimat, 
2020. Upplevelse av hur infrastrukturen fungerar (vägnät, 
tåg- och flygförbindelser).

Effekter av resor och transporter
Alla former av resor och transporter påverkar på 
något sätt närmiljö, hälsa och säkerhet. Nedan 
redovisas några av de effekter som resor och trans
porter ger upphov till i Lerums kommun.

-

• Trafikolyckor som innebar räddningsinsats
uppgick till 1,69 per 1000 invånare år 2019.
(www.kolada.se, år 2019).

• 3800 bostäder i Lerums kommun har buller
nivåer som överskrider 55 dB(A) vid fasad.
(Lerums åtgärdsplan 2020, Norconsult, 2020-
12-22)

-

• Miljökvalitetsnormen överskrids inte inom
Lerums kommun. Indikationer finns dock på
att miljökvalitetsmålen för timmedelvärde för
kvävedioxid överskrids längs ett 1-1,3 km brett
stråk utmed E20. (Beräkning av kväve- dioxid
i Lerums kommun 2015, Luftvårdsförbundet,
2017)

• Driftkostnaden för det kommunala cykel- 
vägnätet är 95kr/m (www.kolada.se, år 2020)

• Driftkostnaden för det kommunala bilväg- nä
tet är 112 kr/m (www.kolada.se, år 2020)

-

1. Om trafikstrategin

http://www.kolada.se
http://www.kolada.se
http://www.kolada.se
http://www.kolada.se
http://www.kolada.se
http://www.fore-tagsklimat.se
http://www.fore-tagsklimat.se
http://www.kolada.se
http://www.kolada.se
http://www.kolada.se
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Styrkor och utmaningar
Kommunens styrkor och utmaningar identifiera
des under workshops med tjänstepersoner från de 
sektorer och enheter som i första hand kommer att 
beröras av trafikstrategin, 2017-03-31 och 2017
09-28. Resultatet stämdes av med kommunstyrel
sen och kommunfullmäktiges presidium under en 
workshop 2017-11-09. Informationen om kommu
nens styrkor och utmaningar har sedan uppdaterats 
för att vara så aktuella som möjligt.

-

-
-

-

Styrkor
Kommunens särprägel ligger i närhet till såväl en 
stor arbetsmarknad som vacker natur och lantliga 
miljöer med sjöar, åar, skogar och ängar. Lerums 
kommun är flerkärnig vilket ger goda förutsätt
ningar för närhet till service. Kommunen är små
skalig även inne i tätorterna och de flesta vägar är 
relativt smala med så begränsade flöden att  kon
takten över vägen kan fungera. 

-
-

-

I Lerums kommun finns det goda förutsättningar 
för valfrihet vad gäller resande med gång, kollek
tivtrafik, cykel och bil. Flerkärnigheten ger förut
sättningar för gångtrafik men stor utpendling och 
många barriärer (såsom större vägar, järnväg, men 
också sjöar och Säveån) försvårar ofta i praktiken. 
Kommunens sex pendeltågsstationer, Gråbo buss
station, som hanteras lite som en pendeltågsstation, 
flera expressbusslinjer samt viss lokalbusstrafik 
ger förutsättningar till kollektivtrafikresande. En 

-
-

-

1. Om trafikstrategin

allt bättre cykelinfrastruktur binder ihop de olika 
orterna i kommunen även om kopplingarna till 
grannkommunerna på flera håll saknas. God fram
komlighet och gott om parkeringsmöjligheter gör 
det enkelt att köra bil. 

-

Sedan Lerums Trafikplan antogs 2002 har kom
munen aktivt arbetat med trafiksäkerhet vilket gett 
goda resultat med en nedgång av antalet allvarliga 
olyckor i kommunen. 

-

Inom ramen för kommunens vision om att bli 
ledande miljökommun har kommunens verksam
heter i hög utsträckning en fossilfri fordonsflotta. 
Laddinfrastrukturen för allmänheten har även 
byggts ut. 

-

Utmaningar 
Lerums kommun växer vilket gör att fler behöver 
samsas om infrastruktur och transportmöjligheter. 
Användningen av trafiksystemet behöver optimeras 
om man ska undvika trängsel i trafiksystemet när 
befolkningen i regionen och i Lerums kommun 
ökar. Det är angeläget att infrastrukturen räcker 
till för näringslivets och boendes behov och att 
infrastrukturen bidrar till en hållbar utveckling 
utifrån både ekologiska, ekonomiska och sociala 
aspekter. Den framtida infrastrukturen kommer till 
övervägande del att bestå av den infrastruktur som 
redan finns idag. Tillskotten i form av nya länkar 

eller stråk kommer visserligen vara betydelsefulla, 
men är ändå en liten del jämfört med befintliga 
strukturer. En utmaning är alltså att prioritera hur 
infrastrukturen används för bästa möjliga nytta för 
samhället, näringslivet och den enskilde. 

Det finns många barriärer i kommunen i form av 
större vägar, järnväg och kraftledningar men också 
sjöar och Säveån. Detta, ihop med topografi och 
bebyggelsestruktur, gör att gång- och cykelnätet på 
många ställen medför omvägar och att konnektivi
teten mellan kvarter och platser många gånger är 
låg. 

-

Topografin, med stora höjdskillnader på många 
håll påverkar främst gående och cyklande. Befint
lig infrastruktur har många smala lokalvägar vilket 
både ger en karaktäristisk småskalig atmosfär men 
också innebär en utmaning då gående barn, vuxna 
och äldre, cyklande och motorfordon ska samsas 
på samma ytor. Vid förtätning, då anspråken på 
dessa vägar ökar, krävs därmed en optimering av 
hur gaturummet används. Västra stambanan är 
överbelastad vilket gör att turtätheten begränsas. 
Hulanmotet och det kommunala vägnätet på Hu
lanmotets södra sida börjar nå sin kapacitetsgräns. 

-

-

Topografi, barriärer samt gles villabebyggelse med
för utmaningar för ett effektivt hela-resan-koncept 
dvs för kollektivtrafik från pendeltågsstationer/ 
expressbusstationer och ut till bostadsområdena.

-
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I Lerums kommun finns dokumenterade negativa 
hälsoeffekter från trafikbuller. De stora trafikleder
na E20 och Västra Stambanan går igenom flera av 
kommunens tätorter och tillsammans med kommu
nala vägar och flygtrafik till och från Landvetters 
flygplats blir det höga ljudnivåer på ett stort antal 
fastigheter och i samhället i stort. Trafiklederna 
bidrar också med luftföroreningar och beräkningar 
indikerar att miljökvalitetsnormer för kvävedioxid i 
luft riskerar att överskridas vid Aspedalen även om 
en senare mätning vid Tingshuset visade på halter 
med god marginal till gränsvärdena.

-

-

Det är en utmaning att planera för ett samhälle där 
alla boende kan få en god ljudmiljö och samtidigt 
upprätthålla god luftkvalitet.  

Många Lerumsbor lägger mycket tid på arbets
pendling och att skjutsa barn till fritidsaktiviteter. 
Det ger ett vardagsliv med små marginaler där 
resornas tidsåtgång blir viktiga. 

-

Utsnitt av vägnätet i södra Lerum (t.v.) och Hallsås (t.h.) 
som illustrerar olika grad av konnektivitet. Området i 
södra Lerum har låg konnektivitet där vägnätet inte hänger 
sämman och E20 bildar barriär, vilket ger längre resvägar 
och omvägar mellan angränsande områden och kvarter. 

ter genom att gator och gång- och cykelvägar tillsammans 
Hallsås har hög konnektivitet för fotgängare och cyklis

skapar ett sammanhängande nät. Det ger gena stråk mellan 
angränsande områden och kvarter.

-

Faktaruta 

Enligt resvaneundersökningen för västsvenska 
paketet 2017 är Lerum en av de kommuner i 
Göteborgsregionen som har störst andel resor 
med mål i annan kommun (cirka 45%). Lerum 
är dessutom den kommun i Göteborgsregionen 
som har flest genomsnittligt antal resor per 
person på vardagar (3,2) samt högst andel av 
befolkningen som reste på vardagar (87 %). 



2
Ställningstaganden och strategier
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2 Det övergripande syftet med trafikstrategin är att 
de som bor, verkar och vistas i Lerums kommun 
ska ha god tillgång till varor, tjänster, service och 
andra målpunkter. Lerums kommun har idag en 
gles bebyggelsestruktur där bilen har en fram
trädande roll. Med det som utgångspunkt, och 
valfrihet som ledord, ska kommunen arbeta mot 
hållbarhet.

-

Lerums kommun - mer än du tror

2. Ställningstaganden och strategier

I trafikstrategin används begreppen ställningstagan
den och strategier. Ett ställningstagande är ett beslut 
om vad som ska åstadkommas till år 2040, dvs 
en beskrivning av vad vi vill uppnå för att få ett 
väl fungerande trafiksystem. En strategi är hur vi 
uppnår våra ställningstagande, dvs på vilket sätt vi 
ska utforma trafiksystemet så att utvecklingen går 
i den riktning som ställningstagandena peka ut. 
Vissa strategier beskriver vilken sorts åtgärder som 
kommunen avser att göra för att uppnå ställnings
tagandet. 

God tillgång till regionen

-

-

Ställningstaganden och strategier omfattar tre delar:

• Lerums kommun – mer än du tror

• God tillgång till regionen

• Effektiva och hållbara transporter för  
näringslivet

Effektiva och hållbara transporter 
för näringslivet
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Lerums kommun - mer än du tror 

”Lerums kommun - mer än du tror” rymmer 
ställningstaganden om att trafiksystemet ska bidra 
till att Lerums kommun fortsätter utvecklas till en 
bra plats att vistas, bo och verka i under livets alla 
skeden. Det innebär såväl närhet i det lokala med 
starka lokalsamhällen som snabba och bekväma 
regionala transporter. Det innebär också att ligga i 
framkant av teknikutvecklingen. 

Närhet i det lokala ger god tillgång till det utbud 
som finns i den närmaste centralorten och kom
munen. Starka lokalsamhällen med en blandning av 
funktioner skapar närhet och ökar attraktiviteten 
både dagtid och kvällstid. Det möjliggör för cen
trumutveckling och gynnar det lokala näringslivet 
samtidigt som fler kan klara större del av vardagen 
genom att gå, cykla och åka kollektivt.  

-

-

Olika delar av kommunen har olika karaktär, vilket 
medför att centrumområden, övriga tätortsom
råden och landsbygd får olika ställningstaganden 
och strategier. I stort sett ska alla platser ska vara 
tillgängliga med alla trafikslag, men olika trafikslag 
prioriteras olika på olika platser i kommunen. 

-

Inom ”Lerums kommun - mer än du tror” finns 
sju ställningstaganden som beskriver vad vi vill 
uppnå:

• Tillgängligt och tryggt för alla

• Valfrihet mellan trafikslagen

• Trafiksystem för god folkhälsa

• Gångvänliga centrumområden

• Tätortsområden med människan i fokus

• Tillgänglig landsbygd 

Framkant av teknikutvecklingen 

2. Ställningstaganden och strategier
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2. Ställningstaganden och strategier

Tillgängligt och tryggt för alla
Ställningstagandet ”Tillgängligt och tryggt för alla” 
innebär att trafiksystemet ska utformas så att det 
fungerar för alla, utifrån varje plats förutsättning
ar, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättningar eller 
tillgång till bil. Barn ska kunna ta sig på egen hand 
till skolan och andra målpunkter i sitt närområde 
på ett tryggt och trafiksäkert sätt. Det innebär att 
skolvägar måste vara gena, trygga och trafiksäkra 
och att korsningar med större vägar utformas ut
ifrån barnens förutsättningar. För barn på lands
bygden är det särskilt angeläget att anslutningen till 

-

-
-

busshållplatser utformas utifrån fotgängares och 
cyklisters perspektiv. 

När vi bygger ett tillgängligt och tryggt trafiksys
tem för de med större behov gynnar det alla. 

-

     Strategier 

• Överbrygga barriäreffekter som exempelvis 
järnväg, andra transportleder samt vattendrag 
vid de viktigaste målpunkterna så att det blir 
sammanhängande lokala nät för alla trafikslag. 
Även mentala barriärer bör överbryggas så att 
omvägar minimeras för fotgängare och cyklis
ter.

• Vägar till skolor, fritidsaktiviteter och centrum 
ska planeras för barns självständiga resande. 
Barns trygghet och säkerhet prioriteras över 
biltrafikens anspråk vid barnens målpunkter. 

• Utforma ett gångvänligt nät så att det är 
tillgängligt även för barn, äldre och personer 
med funktionsnedsättningar enligt Boverkets 
tillgänglighetsföreskrifter.

-

• Skapa ett finmaskigt och sammanhängande 
nät för fotgängare. Fokusera på detaljutform
ning och drift för att uppnå trygghet, gångvän
lighet och tillgänglighet för alla. Exempelvis 
hastighetssäkra korsningspunkter vid mål
punkter och längs stråk till samhällsservice. 
Ett annat exempel kan vara att eftersträva 
möjlighet att passera genom samfällda områ
den med målpunkter på båda sidor.

• Skapa ett sammanhängande och säkert nät 
för cyklister med extra fokus i korsningspunk
terna. Det övergripande cykelnätet ska ha god 
standard året runt.

-
-

-

-

-

Faktaruta
När man anlägger allmänna platser eller områ
den för andra anläggningar än byggnader ska de 
göras tillgängliga och användbara för personer 
med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, 
Boverkets föreskrift ALM - BFS 2011:5.

Frågor som kommunen 
inte råder över

Annan aktör

Åtgärder på det statliga 
vägnätet

Trafikverket och 
Länsstyrelsen

-
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Valfrihet mellan trafikslagen
Ställningstagandet ”Valfrihet mellan trafikslagen” 
innebär att alla platser ska vara tillgängliga med 
alla trafikslag. Idag är i princip hela det kommunala 
vägnätet tillgängligt med bil. Denna tillgänglighet 
ska bibehållas, men övriga trafikslag som gående, 
cykel och kollektivtrafik behöver satsningar i större 
utsträckning för att uppnå motsvarande tillgänglig
het.

-

-

-

     Strategier
• Främja gång och cykel genom att prioritera 

åtgärder längs viktiga gång- och cykelstråk.

• Främja initiativ för hållbart resande till be
söksmål.

-

• Skapa attraktiva bytespunkter mellan och till 
hållbara transportslag. Det ska vara enkelt att 
resa hållbart vid nya bostads- och verksam
hetsområden.

-

• Verka för högre turtäthet för kollektivtrafik till 
pendeltågsstationer, busstationer och lokala 
målpunkter exempelvis idrotts- och fritidsan
läggningar. 

-

Transportsystemet ska underlätta för människor 
att välja så hållbara resor som möjligt. Bilpooler, 
samåkning, elfordon mm kan vara steg på vägen.  
Förutsättningarna för hållbara resor skiljer sig åt 
inom kommunen. Resandet på landsbygden kom
mer även fortsättningsvis i första hand vara baserat 
på bilen tills det finns andra alternativ. I tätortscen
trum däremot bör samhällsplaneringen i större 
utsträckning utgå ifrån den som går och cyklar. 

2. Ställningstaganden och strategier

Exempel på destinationer där det går 
att välja hållbara transporter
Många av Lerums natur- och kulturmiljöer finns 
inom gångavstånd från någon av kommunens 
pendeltågsstationer. ”Rälsen till reservatet” är 
ett Leader-projekt som syftar till att öka känne
domen om storstadsnära natur- och kulturupp
levelser som nås med pendeltåg från Göteborg. 
Omvänt kan Lerumsborna nå en stor del av 
Göteborgs utbud via pendeltåg, spårvagnar och 
bussar. 

-
-

Gotaleden är en vandringsled mellan Göteborg 
och Alingsås. Den erbjuder en varierande natur
upplevelse i nio etapper. 

-

Valfrihet mellan trafikslag. Gråbo busstation.

Valfrihet mellan trafikslag. Cykelparkering Lerum station.

Frågor som kommunen 
inte råder över

Annan aktör

Högre turtäthet för kollek
tivtrafiken

- Västtrafik

Maximera gång och cykel

 

Trafikverket på 
statligt vägnät
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Trafiksystem för god folkhälsa
Ställningstagandet ”Trafiksystem för god folkhäl
sa” innebär att människors hälsa och säkerhet ska 
värnas. Kommunen ska arbeta utifrån nollvisionen 
vad gäller trafiksäkerhet; att ingen ska dö eller 
skadas allvarligt i trafiken. Kommunen ska också 
sträva efter att minska antalet personer som på
verkas negativt av buller och luftföroreningar från 
transportsystemet. För att främja folkhälsan - såväl 
fysisk som psykisk hälsa - ska transportsystemet 
inspirera till fysisk aktivitet och uppmuntra till att 
gå och cykla.

-

-

Genomfartstrafik ska i möjligaste mån styras till 
huvudvägnätet. Befintlig infrastruktur ska användas 
effektivt.

Cyklister på Lillies väg, Lerum.

     Strategier
• Verka för trafikrelaterade åtgärder som bidrar 

till förbättrad folkhälsa.

• Beakta luftkvalitet och bullerfrågan tidigt i 
planeringen och bullerskydda ändamålsenligt 
där planeringen inte är tillräcklig. 

• Öka trafiksäkerheten och minska barriäreffek
ten då högtrafikerade huvudvägar går genom 
centrumområden och bostadsområden. Ex
empelvis genom att begränsa hastigheten.

-

-

• Separera cykeltrafik från övriga fordon och 
fotgängare i det regionala cykelnätet och övri
ga viktiga cykelstråk.

-

• Skapa förutsättningar att korsa vägen och att 
gå och cykla längs med vägen vid byggnation 
längs kommunikationsleder.

2. Ställningstaganden och strategier

Faktaruta
Buller påverkar människors hälsa genom att akti
vera det autonoma nervsystemet och det hormo
nella systemet. En rad kroppsliga funktioner som 
blodtryck, ämnesomsättning och immunförsvar 
påverkas. Bland annat störs sömnen, kognitiva 
förmågor minskar och risken för hjärt-/kärlsjukdo
mar ökar. 

-
-

-

Fysisk aktivitet kan förebygga ohälsa såsom 
hjärt-/kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, fetma och 
psykisk ohälsa. 

Frågor som kommunen 
inte råder över

Annan aktör

Luftkvalitet och bullerfrå
gan samt att separera  
cykeltrafik från övriga for
don och fotgängare.

-

-

Enskilda väghål
lare eller trafikver
ket där staten är 
väghållare. Lerums 
kommun har mot
svarande ansvar 
där kommunen är 
väghållare.

-
-

-
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Gångvänliga centrumområden 
Ställningstagandet ”Gångvänliga centrumområden” 
innebär att fotgängarnas perspektiv särskilt ska 
beaktas i centrumområdena. Områdena ska vara 
tillgängliga med alla trafikslag, men biltrafik och 
annan tyngre trafik ska anpassas efter fotgängares 
villkor. Särskilt i de delar av centrum som rymmer 
handel och andra målpunkter dit många vill kunna 
röra sig till fots. 

Centrumområdena ska rymma trygga mötesplatser 
och miljöer för att främja gående och vistelse på 
allmänna platser. Det ska vara enkelt att röra sig 
både längs och tvärs vägen. Vägarnas utformning 
ska bidra till en attraktiv stadsmiljö. Med centrum
område avses de områden som anges som centru
mområde i förslaget till ny översiktsplan.  

-
-

Gång- och cykelanslutningar till centrum ska vara 
gena utan omvägar, kollektivtrafikens knutpunkt 
ses som en självklar del av centrum, parkering för 
korta ärenden prioriteras centralt medan parkering 
för yrkesverksamma kan ligga i utkanten av cen
trum.

Centrumhandel, Lerums centrum.

-

2. Ställningstaganden och strategier

Strategier
Begreppen om olika gaturum nedan kommer från 
livsrumsmodellen som beskrivs på nästa sida. 

• Utforma torg som frirum eller integrerat frirum. I 
vissa fall bör torgen även fredas från cyklister.

• Utforma lokalvägar i centrum som integrerat 
frirum där människor lätt kan röra sig både 
längs och tvärs vägen. Lokalvägar ska vara 
trygga, enkla att förstå och orientera sig efter. 
De ska också erbjuda goda mötesplatser och 
vistelseytor för alla. 

• Eftersträva att huvudvägar som korsar de delar 
av centrumområden som rymmer centrumhan
del och andra målpunkter där fotgängare har 
stora anspråk på att korsa gatorna, utformas 
som mjuktrafikrum.

-

• Säkerställa att lastning och lossning av varor 
kan utföras på ett säkert sätt samtidigt som det 
blir attraktiv stadsmiljö.

Faktaruta 
En definition av gångvänlighet från Trafikverkets 
”Vägledning för gångplanering”.

”Gångvänlighet är den grad till vilken den bygg
da miljön stödjer och uppmuntrar till att gå ge
nom att vara bekväm och säker för gående och 
göra det möjligt att till fots nå olika målpunkter 
inom rimlig tid och med en rimlig ansträngning i 
en visuellt attraktiv omgivning.”

-
-

Det finns sex kriterier för ett gångvänligt nät:

1. Ett sammanhängande gångnät, både lokalt 
och i staden som helhet

2. Koppling till andra transportslag: buss spår
vagn, tunnelbana, tåg

-

3. Varierad markanvändning och småskalig 
bebyggelse, särskilt för lokal användning 

4. Trygghet och trafiksäkerhet i förhållande till 
såväl trafik som sociala risker

5. God standard hos trottoarer och gångvägar 
vad gäller bredd, beläggning, vägmärken 
och belysning

6. Omgivande faktorer som gatuutformning, in
tressant byggd miljö, överblickbarhet, rums
lig avgränsning, god gestaltning av grönska 
samt allmänt utforskningsbar miljö

-
-
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Livsrumsmodellen
Livsrumsmodellen handlar om att anpassa tra
fiksystemet till stadens förutsättningar. Hastig
heten ska anpassas till stadsrummets stads
byggnadskvaliteter och transportpolitiska mål. 
Livsrumsmodellen beskrivs i Rätt fart i staden, 
som Sveriges kommuner och landsting (SKL) 
tog fram tillsammans med dåvarande Vägver
ket, 2008 och TRAST, Trafik för en attraktiv 
stad, Sveriges kommuner och landsting (SKL) 
2007. I Livsrumsmodellen delas trafikrum in i 
frirum, integrerade frirum, mjuktrafikrum, inte
grerade transportrum och transportrum. Olika 
trafikantgrupper prioriteras olika i respektive 
rum. 

-
-

-

-

-

Frirum
Bilfria områden för cyklister, fotgängare och 
lekande barn till exempel torg, parker, lek- och 
fritidsområden, avstängda vägar, separata 
gång- och cykelvägar. Mopedtrafik är inte 
lämpligt i frirum.

Integrerat frirum
Rum där fotgängare och cyklister är priorite
rade. Motorfordon har möjlighet till begränsad 
tillgänglighet, men alltid med  hänsyn till de 
oskyddade trafikanterna. Låg fart och prioritet 
för fotgängare och cyklister är en förutsättning. 
Omgivningen består ofta av hus med entré mot 
rummet. Ytorna har delad funktion. Rummen 
finns i de finaste delarna av stadens nät, i torg
bildningar, i entréområde, centrala offentliga 
stadsrum med mera.

-

-

2. Ställningstaganden och strategier

Livsrumsmodellens trappa. Illustration Norconsult

Frirum, Spindelparken i Floda Integrerat frirum, Mjörnbotorget i Gråbo
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Mjuktrafikrum
Omfattar större delen av tätorternas gaturum. 
Väggarna i rummen uttrycker ett anspråk på 
kontakt och närvaro. Rummet bör tillmötesgå 
människors anspråk att lätt röra sig i rummets 
längs- och tvärsriktning. Bilister och oskyddade 
trafikanter ska kunna samspela. Biltrafikens ytor 
begränsas så långt det går med hänsyn till vägar
nas funktion. 

-

Mjuktrafikrum, Monvägen i Gråbo.

2. Ställningstaganden och strategier

Integrerat transportrum
Oskyddade trafikanter kan färdas i rummet men 
har endast anspråk på att korsa det anslutning till 
korsningar. Oskyddade trafikanter behöver känna 
trygghet i form av andra trafikanters närvaro, men 
utan att samspela med dem. Gaturummet har 
som regel en transportfunktion.

Integrerat transportrum, Stenkullen.

Transportrum
Rum för enbart motorfordonstrafik, där gång- och 
cykelpassager på ett bekvämt och tryggt sätt är 
separerade. Transportrummet omgärdas av barri
ärer, synliga eller osynliga. Transportrummet har 
en renodlad trafikuppgift.

-

Transportrum, E20 vid Nääs. 
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Tätortsområden med människan i 
fokus 
Ställningstagandet ”Tätortsområden med människ
an i fokus” innebär att tätortsområden utanför cen
trumzonerna framförallt ska utformas utifrån de 
som bor och arbetar i området. Här ska genomfart
strafik undvikas så långt det är möjligt. Hastigheten 
ska hållas låg för att möjliggöra blandtrafik och för 
att vägarna även ska kunna fungera som mötesplats 
och vistelseyta. 

-
-

-

Med tätortsområde avses de områden som anges 
som tätortsområde i förslaget till ny översiktsplan.

     Strategier
• Utforma lokalvägar som mjuktrafikrum eller in

tegrerat frirum, där människor lätt kan röra sig 
både längs och tvärs vägen. Lokalvägar ska 
vara trygga, enkla att förstå och orientera sig 
efter. De ska också, i mån av plats, erbjuda 
goda mötesplatser och vistelseytor för alla. 

-

• Utforma huvudvägar som mjuktrafikrum eller 
integrerade transportrum där olika trafikslag 
kan samspela. Prioritera framkomplighet för 
fordon där det kan ske på ett säkert sätt. 

• Ge fotgängare och cyklister gena vägar inom 
bostadsområdena samt till kollektivtrafik, cen
trum och andra målpunkter. 

-

2. Ställningstaganden och strategier

Tillgänglig landsbygd 
Ställningstagandet ”Tillgänglig landsbygd” inne
bär att, så långt möjligt utifrån tillgängliga medel, 
säkerställa god tillgänglighet på landsbygden med 
alla trafikslag.

-

Trafiksäkerheten för fotgängare och cyklister ska 
prioriteras i anslutning till busshållplatser, skolor 
och målpunkter som riktar sig till barn och unga. 
En trafiksäker miljö för alla trafikslag är även ange
lägen i korsningar och cirkulationsplatser.  

-

Pendelparkeringsplatser för både bil och cykel på 
väl valda platser gör att kollektivtrafiken kan bli ett 
fungerande alternativ för fler som bor på landsbyg
den. Exempelvis vid busshållplatser vid korsningar  
mellan landsvägar.

-

     Strategier
• Skapa trygga och säkra gångvägar i anslut

ning till busshållplatser på landsbygden. 
-

• Utforma busshållplatser på landsbygden så 
att väntplatsen blir trafiksäker och trygg, ex
empelvis med belysning.

-

• Skapa pendelparkering och samåkningspar
kering för både bil och cykel vid strategiska 
platser på landsbygden. 

-

• Uppmuntra samåkande och lokala initiativ för 
fossilfritt resande och tillgänglighet med olika 
trafikslag.

• Bygg om korsningar för ökad trafiksäkerhet 
för alla trafikslag. 

Busshållplats vid Olofstorpsvägen.

Frågor som kommunen 
inte råder över

Annan aktör

Utformning av enskilda 
och statliga vägar

Enskild väghållare 
resp. Trafikverket

Möblering av busshåll
platser vid regionala vägar

Västtrafik och Trafik
verket

- 

...vid statliga vägar Trafikverket

Åtgärder på statligt vägnät

- 

Trafikverket
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Framkant av teknikutvecklingen 
Ställningstagandet ”Framkant av teknikutveckling
en” innebär att Lerums kommun ska vara öppen 
för teknikutveckling. 

-

Kommunen ska sträva mot en fossilfri fordonsflot
ta och ett fossilfritt trafiksystem för såväl invånare, 
besökande, verksamma och förbipasserande. 

-

God tillgång till laddningsställen för elfordon 
och drivmedelsstationer med förnybara bränslen 
underlättar omställningen till en fossilfri fordons
flotta. Laddningsställen för elfordon bör finnas vid 
såväl allmänt tillgängliga parkeringsplatser som vid 
parkeringsplatser på kvartersmark.

-

Laddstation i Gråbo... ...och vid Lerums station.

     Strategier
• Vara uppdaterade kring utveckling och krav 

från ny teknik och nya transportslag. Bygga in 
en flexibilitet för utvecklingen som går i sam
klang med kommunens mål.

-

• Ställa krav på leverantörer enligt trafikstrate
gins ställningstaganden vid upphandlingar av 
kommunala transporter och fordon.

-

• Verka för utbyggnad av laddstationer för 
elfordon i såväl nya som befintliga parkerings
anläggningar. 

-

• Allmänna parkeringar ska successivt förses 
med laddstationer för såväl kraftfull snabb
laddning som mer reguljär laddning.

-

• Verka för en god tillgång till drivmedelsstatio
ner med förnybara bränslen.

-

    

2. Ställningstaganden och strategier

Frågor som kommunen 
inte råder över

Annan aktör

Laddstationer för elfor
don

- Fastighetsägare (på 
kvartersmark) och 
elbolag 
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God tillgång till regionen 
”God tillgång till regionen” rymmer ställningsta
ganden om att trafiksystemet ska ge förutsättningar 
för god tillgång till handel, service, arbetsplatser, 
skolor, rekreationsområden och annat som behövs 
för att lösa vardagens behov. Det handlar om att 
det ska vara lätt att ta sig såväl mellan kommunens 
centralorter som till resten av arbetsmarknadsregio
nen med alla färdmedel. 

-

-

Kommunen strävar efter ökad valfrihet för re
sor samtidigt som det ska vara attraktivt att göra 
hållbara resval. Utbyggnad av nationell och regional 
infrastruktur är viktig för kommunens utveckling. 

-

Lerums station. 

2. Ställningstaganden och strategier

Inom ”God tillgång till regionen” finns tre ställnings
tagande som beskriver vad vi vill uppnå:

-

• Det ska vara attraktivt att göra hållbara val

• En robust infrastruktur för en föränderlig fram
tid.

-

• Pendelparkering för kollektivtrafikresenärer.
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Det ska vara attraktivt att göra håll
bara val

-

Ställningstagandet ”Det ska vara attraktivt att göra 
hållbara val” innebär att byggnation i dominerande 
utsträckning ska ske i kommunens centralorter och 
längs kommunikationsstråk där det finns förutsätt
ningar för att bygga ut kollektivtrafiken. 

-

Det behövs en attraktiv kollektivtrafik för att pend
ling inom arbetsmarknadsregionen ska ske på ett 
hållbart sätt. Ökad turtäthet för pendeltågen och 
snabbussarna är en förutsättning. 

-

     Strategier
• Förtäta med en blandning av funktioner såsom 

arbetsplatser, bostäder, handel, skolor, försko
lor, fritidsaktiviteter i centralorterna och längs 
kommunikationsstråk. 

-

• Verka för utbyggnad av det regionala cykelnätet 
med kopplingar i första hand till Partille, Göte
borg samt Alingsås och i andra hand även till 
Härryda.

-

• Verka för en utbyggnad av Västra stambanan 
med nytt dubbelspår, i tunnel norr om Aspen 
och utanför befintliga tätorter.

• Verka för högre turtäthet, minst 10 minuterstra
fik större delen av dagen, för pendeltåg och 
expressbussar till Göteborg och Alingsås.

-

• Verka för en trafiksäker koppling till Landvetter 
flygplats som trafikeras av kollektivtrafik.

En annan förutsättning är att hela resan från dörr 
till dörr fungerar. Cykelinfrastrukturen som binder 
ihop tätorterna i Lerums kommun med grannkom
munerna behöver komma på plats för att det ska 
bli trafiksäkert och attraktivt för den som vill cykla.

Pendeltåg vid Lerums station. 

-

2. Ställningstaganden och strategier

Frågor som kommunen inte råder över Annan aktör

Högre turtäthet för kollektivtrafik Västtrafik

Utveckling av pendeltågsstationer, resecentrum och 
pendelparkering

Trafikverket och VGR

Utbyggnad av västra stambanan VGR samt Regeringen/Trafikverket via nationell 
plan 

Utbyggnad av regionalt cykelnät VGR/GR via regional plan samt Regeringen/Tra
fikverket via nationell plan

 

Trafiksäker koppling till Landvetter flygplats

 

-

VGR/GR via regional plan och Trafikverket
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En robust infrastruktur för en förän
derlig framtid

-

Ställningstagandet ”En robust infrastruktur för en 
föränderlig framtid” innebär att transportsystemet 
tål förändringar och störningar utan att funktionen 
påverkas allvarligt. Trafiksystemet ska kunna fung
era i ett mer extremt klimat och vara anpassat för 
såväl skyfall som värmeböljor. 

-

För att minska sårbarheten bör vägnätet erbjuda 
alternativa vägar för alla trafikslag. Vägnätet ska 
också kunna ändras i sin utformning vid framti-
da ändrade anspråk. Det medför att detaljplaner 
bör hållas så flexibla som möjligt avseende gators 
utformning. 

     Strategier
• Verka för en kapacitetsstark tvärförbindelse 

mellan riksväg 40, E20 och väg 190. I förläng
ningen bör tvärförbindelsen även binda ihop 
E6 i såväl norr som söder.

-

• Verka för två nya trafikmot på E20. Ett mellan 
Kastenhof och Hulan samt ett mellan Floda 
och Kastenhof.

• Skapa sammanhängande gång- och cykelnät 
och fler länkar där alternativa vägar för fot
gängare och cyklister saknas.

-

• Ha generella planbestämmelser för allmän 
plats, gata i detaljplaner. 

Ny cirkulationsplats vid Härskogsvägen.

Vad menas med robust infrastruktur?
En robust infrastruktur ska kunna klara förändringar 
och störningar av olika slag. Förändringar kan till 
exempel handla om tillväxt av nya bostadsområden  
eller verksamheter som belastar infrastrukturen. 
Det kan också handla om framtida nya trafikslag, 
som vi idag inte kan förutse. Störningar kan handla 
om olyckor eller kriser som påverkar infrastruktu
ren. Exempelvis på grund av ett förändrat klimat 
eller andra oförutsedda händelser.

-

2. Ställningstaganden och strategier

Frågor som kommunen 
inte råder över

Annan aktör

Utbyggnad av nya tvärför
bindelser och trafikplatser 
på E20

- VGR samt Reger
ingen/Trafikverket 
via nationell plan

-
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Pendelparkering för  
kollektivtrafikresenärer
Ställningstagandet ”Pendelparkering för kollek
tivtrafikresenärer” innebär att det ska vara god 
tillgång på pendelparkering för bil och cykel för att 
underlätta och uppmuntra pendling med kollektiv
trafik. Pendelparkeringarna bör så långt möjligt re
serveras för personer som reser med kollektivtrafik. 

-

-
-

Det är sannolikt inte möjligt att tillgodose efter
frågan på pendelparkeringar fullt ut ända till 2040 
utan åtgärder som säkerställer att pendelparkering
ar endast används av kollektivtrafikresenärer så 
länge de är avgiftsfria. På sikt är det därför lämpligt 
att främja ändamålsenlig pendelparkering genom 
att uppmuntra att gå eller cykla för de som har 
möjlighet till det och därigenom säkerställa att det 
finns lediga platser för de som bor längre bort.

Pendelparkering i Floda.

-

-

    Strategier
• Anlägga parkeringar för samåkning både i 

tätorterna och på landsbygden. 

• Anlägga nya pendelparkeringar vid större kol
lektivtrafikhållplatser samt utmed busslinjer. 

-

• På sikt verka för olika metoder som främjar 
ändamålsenlig pendelparkering.

Frågor som kommunen 
inte råder över

Annan aktör

Pendelparkering som 
endast är till för kollektiv
trafikresenärer

Västtrafik 
-

Avgiftsbelägga pendelpar
kering som finansierats 
med statlig medfinans

-

 

Trafikverket eller 
VGR

2. Ställningstaganden och strategier
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Effektiva och hållbara transporter för näringslivet
”Effektiva och hållbara transporter för näringsli
vet” rymmer ställningstaganden om att trafiksys
temet ska tillgodose näringslivets behov samtidigt 
som kommunen ska sträva efter hållbar mobilitet 
och verka för hållbart resande och hållbara trans
porter. Det är angeläget att beakta både hur de som 
arbetar i Lerums näringsliv kan ta sig till jobbet 
och hur företagens godstransporter kan fungera. 
Näringslivets transporter avgörs i hög utsträckning 
av var verksamheterna lokaliseras.

Varuleverans, Lerums centrum.

-
-

-

Inom ”Effektiva och hållbara transporter för nä
ringslivet” finns tre ställningstaganden som beskri
ver vad vi vill uppnå:

-
-

• Klok lokalisering av verksamheter

• Gods på huvudvägnätet

• Minska energianvändningen för näringslivets 
transporter 

2. Ställningstaganden och strategier



28

Klok lokalisering av verksamheter
Ställningstagandet ”Klok lokalisering av verksam
heter” innebär att nya verksamheter bör i största 
möjliga mån lokaliseras så att befintlig infrastruktur 
med tillräcklig bärighet kan nyttjas, så att personal 
kan ta sig till arbetet på ett enkelt sätt och så att 
störning för boende begränsas. I samband med 
framtida nya områden för verksamheter kan nya 
trafikplatser komma att behövas.

-

Inom verksamhetsområden/industriområden 
ska framkomlighet för större fordon prioriteras. 
Områdena ska ha enkel angöring till övergripande 
vägnät.

2. Ställningstaganden och strategier

     Strategier
• Samverka med företagare för att ta reda på 

deras behov av mobilitet och infrastruktur.

• Lokalisera personintensiva verksamheter till 
lägen med god kollektivtrafik och transportin
tensiva verksamheter i anslutning till de större 
transportlederna.

-

Gods på huvudvägnätet
Ställningstagandet ”Gods på huvudvägnätet” inne
bär att huvudvägar så långt möjligt ska utformas så 
att de fungerar väl för kommunens näringsliv.   

-

Huvudvägnätet består av funktionellt prioriterat 
vägnät och övriga vägar som kopplar samman 
orter och stadsdelar i kommunen. Befintligt huvud
vägnät visas på kartor i bilaga längst bak i rappor
ten.

-
-

Näringslivets transporter ska i första hand hänvi
sas till funktionellt prioriterat vägnät samt järnväg. 
Järnvägen måste därför ha tillräcklig kapacitet för 
att rymma både godstransporter och persontåg, 
framförallt pendeltåg och regiontåg. I andra hand 
ska transporter hänvisas till det övriga huvudvägnä
tet i kommunen. Huvudvägarna går ibland igenom 
centrumområdena. Om möjligt bör huvudvägarna 
ledas förbi centrum på annan sträckning. Annars 
måste intresset av framkomlighet på huvudvägnätet 

avvägas mot intresset av en attraktiv och gångvän
lig stadsmiljö i centrum. 

-

-

-

-

     Strategier
• Utforma huvudvägar inom verksamhetsområ

den med transportintensiva verksamheter som 
integrerade transportrum.

-

• Tillräcklig standard och bärighetsklass på 
huvudvägar och vägar på landsbygden.

Varuleveranser till handel i centrumområden be
höver utföras på ett sätt som både är effektivt för 
handeln, trafiksäkert och förenligt med attraktiv 
stadsmiljö. Huvudvägar och vägar på landsbygden 
ska ha tillräcklig bärighet och utformning för att 
tillgodose behov från areella näringar.

Faktaruta 
Funktionellt prioriterat vägnät utgörs av de vägar 
som Trafikverket har pekat ut som viktigast för na
tionell och regional tillgänglighet. Vägens funktion 
för godstransporter, långväga personresor, dagliga 
personresor och kollektivtrafik har beaktats.

-

I Lerums kommun är E20, väg 190, Gråbovägen 
och Härskogsvägen utpekade som funktionellt 
priotiterat vägnät.

Frågor som kommunen 
inte råder över

Annan aktör

Standard och bärighets
klass på vägar där Tra
fikverket är väghållare

-
-

Trafikverket
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Minska energianvändningen 
för näringslivets transporter

 

Ställningstagandet ”Minska enerigianvändningen 
för näringslivets transporter” innebär att kommu
nen ska verka för minskad energianvändning för 
näringslivets transporter genom att stödja framta
gandet av gröna resplaner.

-

-

Kommunens egna transporter ska så långt möjligt 
ske med effektiva och hållbara val såsom gång, 
cykel eller med fossilfria fordon med hög fyllnads
grad. Kommunen är själv den största arbetsgivaren 
i Lerums kommun, varför det är en ansenlig mängd 
transporter som kommunen kan påverka. Genom 
att agera som föregångare kan andra aktörer följa 
efter. 

-

    Strategier
• Öka andelen hållbara resor och transporter 

för kommunens egna verksamheter genom att 
uppmuntra och skapa förutsättningar att välja 
hållbara färdmedel vid resor i tjänsten. Efter 
hand verka för detsamma även inom andra 
verksamheter.  

• Ställa krav på effektiva och hållbara transpor
ter såsom fossilfria fordon och hög fyllnads
grad vid upphandling av kommunens trans
porter. 

-
-
-

Kommunens fordon går på el.

2. Ställningstaganden och strategier



3
Samverkande och motverkande mål
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3 Samverkande eller motverkande mål
Detta avsnitt beskriver hur trafikstrategins ställ
ningstaganden samverkar eller motverkar varan
dra, samt om trafikstrategin bidrar till att nå andra 
kommunala mål. 

-
-

Trafikstrategins ställningstaganden
De flesta av trafikstrategins ställningstaganden 
samverkar och förstärker varandra. Inga ställnings
taganden är direkt motstridiga mot varandra. Några 
kan antingen samverka eller motverka varandra be
roende på efterföljande åtgärder och mer detaljerad 
planering, där det kan uppstå målkonflikter.

-

-

’Valfrihet mellan trafikslagen’ kan ge målkonflikter 
med ställningstaganden som rör gång- och cykel
trafikens tillgänglighet, trygghet och attraktivitet 
samt folkhälsan, eftersom det troligen leder till att 
biltrafiken ökar. Det kan exempelvis medföra stör
re barriäreffekter, att antalet trafikolyckor ökar och 
att buller och luftmiljö påverkas. ”Valfrihet mellan 
trafikslagen” kan även ge målkonflikter utifrån 
markanvändning.

-

-

”Gods på huvudvägnätet” ger målkonflikter med 
”Gångvänliga centrumområden” där huvudvägar 
korsar centrumområden. Det kan även vara ge 
målkonflikter mot ”Trafiksystem för god folkhälsa” 
där huvudvägar går genom tätbebyggda områden. 

”Framkant av teknikutvecklingen” kan antingen 
samverka eller motverka övriga ställningstaganden 
beroende på vad teknikutvecklingen ger. Exempel
vis skulle nya system kunna minska antalet olycker 
och därmed samverka med ”Trafiksystem för god 
folkhälsa”. Samtidigt skulle införandet av autono
ma fordon kunna leda till en minskning av gående 
och cyklande och därmed motverka god folkhälsa.

-

-

Andra kommunala mål
Utsläppen av klimatpåverkande gaser i Lerum 
minskar för långsamt för att nå målen i kommu
nens klimatstrategi (Visionsrapport, 2018).  En 
viktig förutsättning för att minska utsläppen är att 
fler väljer andra sätt att resa än att åka i egen bil. 
Trafikstrategins ställningstagande ”Valfrihet mellan 
trafikslagen” bidrar inte i tillräcklig utsträckning till 
att nå målen i klimatstrategin. 

-

Det pågår ett arbete med att byta ut kommunens 
fordonsflotta för att göra den fri från fossila bräns
len. Detta samverkar med ”Framkant av teknikut
vecklingen” och ”Minska energianvändningen av 
näringslivets transporter”.

-
-

3. Samverkande eller motverkande mål
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Uppföljning

4
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4 Uppföljning
Trafikstrategin bör följas upp vartannat år för att 
identifiera om utvecklingen går i önskvärd riktning 
eller om ytterligare åtgärder behövs. En jämförelse 
görs mot det nuläge som beskrivs i kapitel 1 om 
resvanor, förutsättningar för resande och trans
porter samt effekter av resande. Vissa av indika
torerna ingår även i den löpande uppföljningen av 
kommunens verksamhet (sektorsplanen för sektor 
samhällsbyggnad).

-
-

Resvanor
• Färdmedelsfördelning (RVU)

• Antal påstigande i kollektivtrafiken per invåna
re. (Västtrafik samt egen mätning).

• Andel fossiloberoende fordon i kommunens 
fordonsflotta (indikator i sektorplan 2021, sek
tor samhällsbyggnad)

-

-

4. Uppföljning

Förutsättningar för resor och trans
porter

-

• Antal km gång- och cykelvägar 

• Antal km kommunala vägar

• Upplevelse av tillgång till gång- och cykelvägar, 
(SCB:s medborgarundersökning, indikator i 
strukturplanen)

• Andel av gång- och cykelnätet som snöröjs och 
halkbekämpas (www.kolada.se).

• Andel av befolkningen som bor i kollektiv
trafiknära läge (inom 500 meter från busshåll
plats/tågstation).

• Svenskt näringslivs enkät om företagsklimat. 
Frågan om synen på infrastruktur (väg, järnväg, 
flyg).

• Antal laddstationer för el vid allmänna parke
ringar.

-
-

-

Effekter av resor och transporter 

• Antal trafikolyckor med räddningsinsats per 
1000 invånare (www.kolada.se)

• Antal bostäder med bullernivåer som överskri
der riktvärde 55 dBA ekv. nivå vid fasad 

• Driftskostnad för kommunala vägar och gång
och cykelvägar (www.kolada.se) 

-

- 

http://www.kolada.se
http://www.kolada.se
http://www.kolada.se
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Begreppslista
I begreppslistan förklaras fackuttryck och begrepp 
som används i trafikstrategin. 

AI
Artificiell intelligens. Förmågan hos datorprogram 
och robotar att efterlikna människors och andra 
djurs naturliga intelligens, främst kognitiva funk
tioner såsom förmåga att lära sig saker av tidigare 
erfarenheter, förstå naturligt språk etc.

-

Automatiseringsgrad
Till hur stor andel som fordonsflottan är automati
serad.

-

Areell näring
Ett samlingsbegrepp för näringar som använder 
biologiska och naturgeografiska resurser på land 
och i vatten. Hit räknas således jordbruk, skogs
bruk, fiskerinäringen, jakten och rennäringen.

-

Allmän platsmark
En gata, väg, park, torg eller ett annat område som 
enligt en detaljplan är avsett för ett gemensamt 
behov.

Barriär 
Fysiskt eller mentalt hinder som ger upphov till 
begränsad framkomlighet och tillgänglighet.

BRT
Bus Rapid Transit - är bussystem med hög medel
hastighet, turtäthet, komfort och attraktivitet.

-

BTA
Bruttoarea, summan av alla våningsplans area, be
gränsas av de omslutande byggnadsdelarnas utsida

-

Buller
Allt oönskat ljud och ett mått på ljudnivå.

dBA
Decibel A-vägning. A-vägningen är framtagen för 
att efterlikna hörselns varierande känslighet, där 
känsligheten för låga frekvenser är betydligt lägre 
än känsligheten för högre frekvenser. A-vägningen 
används normalt för trafikbuller och uttrycks som 
dBA.

Ekvivalent ljudnivå
För att beskriva bullerexponering under en läng
re tidsperiod används måttet ekvivalent ljudnivå, 
LAeq24h, vilket beskriver trafikbullret under ett 
genomsnittligt dygn (årsmedeldygn).

-

Exploatör
Vanligen en byggherre eller fastighetsägare som 
ansvarar för att utveckla (exploatera) mark eller 
fastighet.

Framkomlighet
Framkomlighet syftar till hur lätt det är att ta sig 
fram i trafiksystemet. Uttrycks i hastighet, restid 
och kapacitet. 

Flerbostadshus
Bostadsbyggnader med minst tre lägenheter inklu
sive loftgångshus.

-

Fyllnadsgrad
Hur stor del av ett utrymme som är fyllt.

Funktionellt prioriterat vägnät
De vägar som Trafikverket har pekat ut som vikti
gast för nationell och regional tillgänglighet utifrån 
vägens funktion för godstransporter, långväga per
sonresor, dagliga personresor och kollektivtrafik. 

-

-

Fyrstegsprincipen 
Metod som används i syfte att hushålla med resur
ser och minska transportsystemets miljöpåverkan. 

-

Färdmedelsfördelning 
Förklarar på vilket sätt som människor reser. Kan 
vara med bil, kollektivtrafik, till fots eller cykel.

Gaturum 
Stadsgata sedd som ett ’uterum’ öppet för allmän
heten.

-
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Genhet 
Ett mått som kan påminna om närhet men som 
egentligen fångar något annat. Kan mätas på flera 
sätt där ett är att jämföra det faktiska gång- eller 
cykelavståndet med fågelavståndet och på så vis 
beräkna en genhetskvot.

Grönområden 
Ett grönområde är ett allmänt begrepp för alla ty
per av mark i bebyggelse som inte täcks av byggna
der eller hård beläggning.

-
-

Grön resplan 
En grön resplan, hållbar resplan eller mobilitets
plan som det ibland kallas, är en handlingsplan för 
mer hållbara och effektiva tjänsteresor och pend
lingsresor i en verksamhet.

-

-

Huvudvägnät 
Vägar som kopplar samman orter och stadsdelar i 
kommunen. Består både av statliga och kommunala 
vägar.

Hållbarhet 
En hållbar utveckling är enligt den så kallade 
Brundtlandrapporten ”en utveckling som tillfreds
ställer dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillfredsställa sina 
behov”.

-

Informations- och mobilitetsåtgärder 
Åtgärder som informerar och får människor att 
testa nya resvanor.

ITS-lösningar 
Intelligenta transportsystem (ITS) är ett samlings
namn för informationsteknik som används för att 
skapa ett förbättrat transportsystem.

-

Kollektivtrafiknoder 
Platser med närhet till viss handel, kollektivtrafik 
och service. Lerum, Floda, Gråbo och till viss del 
Stenkullen klassas som kollektivtrafiknod.

Konnektivitet 
Hur väl två olika objekt är sammanlänkade.

Livsrumsmodellen 
En modell för att beskriva olika vägars funktion 
och karaktär.

Mobilitet 
Rörligheten, möjlighet att förflytta sig från en plats 
till en annan.

Mobilitetsåtgärder 
Åtgärder som ökar boende eller andras mobilitet 
men minskar behovet av att äga och använda bil.

Mobility management 
En term för åtgärder som syftar till att påverka 
efterfrågan på resor och styra över dem till mer 
hållbara färdmedel.

Nollvisionen 
Är ett nationellt etiskt ställningstagande som utgår 
ifrån att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i 
trafiken.

Parkeringstal 
Kommunens bedömning av lämpligt utrymme för 
parkering av bil och cykel i samband med detaljpla
ner och bygglov.

-

Parkeringsköp 
Istället för att anordna parkering bidrar byggherren 
ekonomiskt till en befintlig eller ny parkeringsan
läggning. Anläggningen kan vara antingen i kom
munal eller privat regi.

-
-

Resa 
En resa är en förflyttning som slutar med ett 
ärende. En resa kan bestå av flera reselement och 
innehålla flera olika färdmedel. 

Robust infrastruktur 
En robust infrastruktur ska kunna klara föränd
ringar och störningar av olika slag. Förändringar 
kan till exempel handla om en plötslig stark tillväxt 
av nya bostadsområden som behöver hanteras av 
infrastrukturen.

-

Rälsen till reservatet 
Ett projekt som Lerums kommun driver som syftar 
till att förfina, förstärka och förmedla kommuni
kationen kring storstadsnära natur- och kulturupp

-
-
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levelser som nås från pendeln. Dessutom syftar 
projektet till att medialt väcka uppmärksamhet om 
ett konkurrenskraftigt och intressant insjörike som 
en del av hela destinationen Göteborg.

Service 
Dagligvaruhandel, förskolor, grundskolor, öppen 
hälsosjukvård, tandvård mm.

Signalprioritering 
Hur olika trafikslag prioriteras i trafiksignaler.

Stigningsfält 
Ett stigningsfält är extra körfält i uppförsbacke till 
vänster om ordinarie körfält i stigningens riktning, 
avsett att underlätta omkörning på väg som från
sett stigningsfältssträckor endast har ett körfält per 
riktning.

-

Strada 
Swedish traffic accident data acquisition – Natio
nell databas där trafikolyckor registreras av polisen 
och akutsjukhusen. 

-

Tillgänglighet 
Beskriver möjligheterna för medborgare och nä
ringsliv att nå olika aktiviteter i samhället. För att 
något ska vara tillgängligt måste alla inklusive barn, 
äldre och funktionsnedsatta kunna få tillgång till 
det utan att detta upplevs som svårt eller otryggt. 

-

Trafik 
Trafik syftar till människor, gods och information 
som är i rörelse. Trafik omfattar allt från person
och godstågstrafik till gångtrafik. 

- 

Trafiksystem 
Syftar till den infrastruktur som används för att 
förflytta trafik men även fordonsflottan och trafi
kanterna är en del av trafiksystemet. 

-

Trafiksäkerhet 
Begreppet trafiksäkerhet syftar till skillnad mot 
trygghet till faktiska olyckor och skadade. Alla 
olyckor som sker i trafikmiljö och som orsakar per
son- eller egendomsskador är trafikolyckor.

-

Transportförsörjning 
Beskriver hur olika behov av transporter ska tillgo
doses.

-

Trygghet 
Trygghet handlar om människors upplevda käns
la. Begreppet är alltså subjektivt och kan variera 
mellan personer.

-

Verksamheter 
är den benämning under vilken en näringsidkare 
bedriver sin verksamhet.

Väghållare 
Väghållning handlar om byggande och drift av väg. 
Beroende på vilken typ av väg det är finns det olika 
väghållare som ansvarar för vägen och flera lagstift
ningar som reglerar byggande och drift.

-
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