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§ 109 KS 261/2021-310 

Trafikutredning i anslutning till Vasagymnasiet och 
Kastanjen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. 

Sammanfattning 

Den 29 mars fick kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att utreda 

möjligheten till en alternativ matarväg till Vasagymnasiet, Kastanjen 

och Syrenen. Utredningen ska innehålla förslag på alternativa 

lösningar med en kostnadsuppskattning.  

I uppdraget som gavs har samhällsbyggnadsenheten tillsammans 

med Arboga Kommunalteknik AB utrett två olika alternativa 

infartsvägar från Skandiagatan till Vasagymnasiet.  

Det södra alternativet innebär en infartsväg söder om Crugen via 

parkeringen för Vasahallen. Det norra alternativet innebär en 

infartsväg norr om Vasahallen och Crugen. För att få en bra 

helhetslösning längs med Skandiagatan vid en ny infartsväg har 

också en cirkulationsplats tagits med i beräkningarna.  

Cirkulationsplatsen är tänkt att fungera som infart till både 

Vasahallen och Vasagymnasiet, samt Ladubacksskolan. Kostnaden 

för en sådan cirkulationsplats är uppskattad till 4,5 Mkr.  

Norra alternativet:   

Ny gatusträckning på cirka 220 m, kostnad: cirka 4,5 Mkr inklusive 

ny skolparkering. Kräver ny detaljplan som möjliggör 

gatustreckningen, kostnad som tillkommer. 

Södra alternativet: 

Ny gatusträckning på cirka 175 m parallellt med gång- och cykelväg, 

kostnad: cirka 4 Mkr, inklusive ny skolparkering. Kräver ingen ny 

detaljplan, infarten kan anläggas på kvartersmark.  

Det norra och södra alternativet bör utöver att vägas mot varandra 

också vägas mot ett nollalternativ som innebär att ingen ny infart till 
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Vasagymnasiet byggs i dagsläget. Alternativa lösningar finns som 

kan genomföras inom nollalternativet. Exempel på sådana åtgärder 

är att flytta delar av skolparkeringen till Vasahallens parkering. 

Bland annat skulle en flytt av elevparkeringen innebära en 

förändring av trafiksituationen på Östra Ladubacksgatan och Norra 

Långgatan. 

Samhällsbyggnadsenhetens och AKTABs bedömning 

Den sammanlagda bedömningen är att det i dagsläget inte bör 

anläggas en ny infart till Vasagymnasiet från Skandiagatan. På sikt 

ser vi att en utveckling på Crugen är trolig och de befintliga 

detaljplanerna möjliggör för besöksanläggning och skola.  

Till dess finns det olika åtgärder delvis upptagna i 

planbeskrivningen för den nyligen antagna detaljplanen för 

Vasagymnasiet samt inom ramen för trafikåtgärder som är möjliga 

att utföra för kommunala gator. Dessa åtgärder är förenliga med 

nollalternativet.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Arboga Kommunalteknik AB får i uppdrag att arbeta vidare 

med trafiklösningar inom ramen för nollalternativet, vilket 

innebär att ingen ny infart till Vasagymnasiet byggs i 

dagsläget. 

Yrkande 

Samhällsbyggnadsenheten får formulera förslag till fortsatt 

hantering enligt diskussioner vid sammanträdet och ärendet går 

därför vidare till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 


