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Kommunstyrelsen

Infartsskyltar
Ärendebeskrivning
Ärendet om digitala infartsskyltar togs redan 2011 upp och i 2012 års budget avsattes medel
för ändamålet. Då var det fråga om två infarskyltar av större modell vid infarterna på E20,
samt tre mindre digitala skyltar vid infarterna längs de mindre vägarna vid Kungälvsvägen,
Vänersborgsvägen och Boråsvägen. Eftersom det är många tillstånd och myndigheter
involverade i ärenden som rör byggnation vid vägar har ärendet pågått en längre tid.
Alingsås kommun fick avslag på ansökan av båda skyltarna 2019 både hos Länsstyrelsen
och Trafikverket. Länsstyrelsen avslog ärendet på grund av strandskyddsbestämmelser och
hos Trafikverket på grund av förutsättningarna i trafikmiljön på platsen.
Ärendet om digitala infartsskyltar har återigen aktualiserats. Om ärendet ska fortsätta
beredas finns det ett behov av att ge kommunledningskontoret ett förnyat uppdrag.
Förvaltningens yttrande
Kommunledningskontoret ser fortfarande stora möjligheter med kommunikation som når det
stora antal resenärer som passerar Alingsås varje dag. Alingsås kvaliteter i form av
exempelvis den pittoreska stadskärnan och vackra naturupplevelser ses inte av
förbipasserande, men kan förmedlas på olika sätt med rätt budskap på skärmar i anslutning
till vägbana.
Typer av information som kan vara aktuella:
- Varumärkesbyggande välkomstmeddelanden
- Information om aktuella evenemang
- Krisinformation
Kommunledningskontoret föreslår att uppdraget ska revideras till två digitala skyltar längs
E20, samt 3 mindre analoga skyltar längs de mindre vägarna. Lokaliseringen av skyltarna
bör göras i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen. Där finns expertis som innebär
att kommunledningskontoret redan från början får stöd i att kunna identifiera platser för
placering av skyltarna som kan accepteras av berörda myndigheter (till exempel
Trafikverket).
Kommunledningskontoret ser behov av att göra en förstudie för de digitala skyltarna
tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen. Förstudien ska kunna identifiera två
platser längs E20 som kan vara lämpliga. Förstudien ska även innehålla utformning och
ekonomisk bedömning av investerings- och driftskostnad.
De tre analoga skyltarna ser kommunledningskontoret inget behov av en förstudie, men det
behövs tas fram ett förslag till lokalisering även för de analoga skyltarna.

Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser utöver administrativ tid. Kostnad för de
analoga skyltarna bedöms kunna finansieras inom befintlig ram.

Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Kommunledningskontoret får i fortsatt uppdrag att ta fram förslag till lokalisering för
tre analoga skyltar vid Kungälvsvägen, Vänersborgsvägen och Boråsvägen och att
iordningsställa de analoga skyltarna.
2. Kommunledningskontoret får i uppdrag att genomföra en förstudie för två digitala
infartskyltar till E20.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen, kommunikationsenheten
Samhällsbyggnadsförvaltningen, avdelningen för samhällsplanering och offentlig utemiljö
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