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Lerums Naturskyddsförenings synpunkter på förslag till 
detaljplan för utökat trafikområde inom del av fastigheten 
Almekärr 6:1 m.fl. 
 
Lerums Naturskyddsförening (LNF) har tagit del av underrättelse 2021-06-13 med tillhörande 
handlingar avseende rubricerade förslag till detaljplan.  

LNF anser att den föreslagna ändringen av trafikflödet med ett extra körfält förbi rondellen är ett 
lämpligt sätt att minska köerna och LNF tillstyrker principen i planförslaget.  

LNF anser dock att förslaget behöver utvecklas för att säkerställa goda förutsättningar för gång- och 
cykeltrafik samt bra hållplatser för bussar i kollektivtrafik. LNF anser också att ett helhetsgrepp bör tas 
över trafiksituationen i ett utökat område. 

- Nya bostäder vid Aspen strand kommer leda till ökad gång och cykeltrafik i området samt ökat 
resande med kollektivtrafik. 
- GC-trafiken kommer att öka till hållplatser för kollektivtrafik samt till skolor, idrottsplatser och 
handel söder om motorvägen. 

För att underlätta för GC-trafiken behövs därför ytterligare åtgärder: 
- Övergångsställen och cykelpassager skall ges en placering som överensstämmer med behovet att 
korsa bilvägarna. För exempel på utformning, se bifogade skisser. 
- Busshållplatsen för trafik i östlig riktning bör utformas så att det finns plats för väntkur. (Idag finns 
väntkur bara vid hållplatsen på motsatta sidan.) 

I tillägg till expansionen vid Aspen strand sker utveckling på södra sidan av motorvägen. Nya bostäder 
vid den närbelägna BRF Söderåsen samt fortsatt utveckling av handeln i området kommer att påverka 
gång-, cykel-, bil- och kollektivtrafik. Inflyttning har nyligen skett i Brännås Park där trafiken liksom 
för BRF Söderåsen leds via Åsenvägen.  

För att säkerställa att den föreslagna trafikförändringen får avsedd effekt samt för att oskyddade 
trafikanter bekvämt och säkert skall kunna röra sig i området öster om det aktuella planområdet bör ett 
helhetsgrepp tas över trafiken i ett utökat område. 

Det är viktigt att det inte blir ett lappverk av lösningar. 
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Bilagor:  
1) Skiss på cirkulationen med övergångsställen i alla riktningar   
2) Förslagets ingrepp på tomtmark 


