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Svar på medborgarförslag om gång- och cykelväg från Gulf upp till
Ballasjön
Beslut
En gång-och cykelväg planeras inom detaljplanen för Prästgårdsgärdet till nya skolan. I en andra
etapp planeras gång- och cykelvägen att förlängas till infarten mot Ballasjön.
Samhällsbyggnadsnämnden anser därmed medborgarförslaget besvarat.
Ärendet
Elsa Lange har 2017-04-25 inkommit med ett medborgarförslag att en gång och cykelväg bör
byggas från Gulf upp till Ballasjön genom att man asfalterar och linjerar en väg som börjar vid
rondellen vid Gulf och slutar vid avfarten in till Ballajön. Hon föreslår att vägen blir dubbelriktad
så att två cyklar i hög fart inte behöver mötas för tätt och skadas. Om vägen är upplyst är det bra
för både bilväg och cykelväg.
Kommunfullmäktige har 2017-04-27 remitterat medborgarförslaget till
samhällsbyggnadsnämnden för handläggning och beslut.
Samhällsbyggnadsförvaltningen (dåvarande plan- och byggenheten) fick i samband med att
Energiplan med effektiviseringsstrategi togs fram 2011 i uppdrag att ta fram en cykelplan för
kommunen. Arbetet pågår. Avsikten med cykelplanen är att säkerställa ett väl sammanhållet och
användbart gång- och cykelnät som främjar cyklande. Trafikverket utkom med "Ny satsning på
utbyggnad av gång- och cykelvägar längs regionala vägar i Västra Götaland 2016-2020" avseende
medfinansiering av gång- och cykelvägar i regionen. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 201603-14 i ansökan om medfinansiering om sex prioriterade gång- och cykelvägar som bedömdes
särskilt viktiga ur tillgänglighets- och trafiksäkersynpunkt. Gc-väg Hindåsvägen, (väg 554) från
Bollebygdsskolan till infart Ballasjön prioriterades som nummer två. Denna sträcka
kostnadsberäknades till ca 6,6 miljoner kr. Bollebygds kommun erhöll inte medfinansiering för
någon av de föreslagna gc-vägarna som prioriterats. Det är för närvarande inte aktuellt att anlägga
en gång-och cykelväg på den aktuella sträckan. De närmaste åren finns inget utrymme i
kommunens investeringsbudget att starta upp fler anläggningsprojekt. Bollebygds kommun
bygger under året gång- och cykelbana utmed Övregårdsvägen.
I samband med detaljplanearbetet för Prästgårdsgärdet som förutom nya bostäder också
innehåller en ny 7-9 skola samt förskola och allaktivitetshall måste trygga och säkra skolvägar
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finnas. En gång och cykelväg planeras från Bollebygdsskolan upp till föreslagen skola norr om
Kullavägen med planskild passage med Rävlandavägen. Tidplanen är att utbyggnad ska kunna ske
under 2020-2021. I en andra etapp och eller när en ny medfinansieringsomgång kommer till
stånd. Trafikverket är väghållare för Hindåsvägen och en utbyggnad av gc-väg längs vägen
förutsätter vägplan vilket förutom stora kostnader även innebär en lång tidsprocess.
Samhällsbyggnadsavdelningen har regelbundna möten med Trafikverket avseende bland annat
trafiksäkerhet och har framfört en önskan om hastighetssänkning till 50 km/h längs Hindåsvägen
från infart Ballasjön till cirkulationsplatsen vid Gulf. Trafikverket har hittills dock inte velat gå
med på en hastighetssänkning.
Ekonomiska förutsättningar
En utbyggnad av gång- och cykelväg längs Hindåsvägen kostnadsberäknades 2016 till ca 6,6 milj
kr. En gång- och cykelväg genom föreslagen bebyggelse innebär med planskildhet, tunnel, under
Rävlandavägen avsevärt större kostnader men kan komma fler till del och innebär att
exploatörerna får vara med och bekosta utbyggnad av gc-vägar.
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
En gång-och cykelväg planeras inom detaljplanen för Prästgårdsgärdet till nya skolan. I en andra
etapp planeras gång- och cykelvägen att förlängas till infarten mot Ballasjön.
Samhällsbyggnadsnämnden anser därmed medborgarförslaget besvarat.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Beslutsunderlag
 Svar på medborgarförslag om gång- och cykelväg från Gulf upp till Ballasjön
 Medborgarförslag om cykel och gångväg från Gulf upp till Ballasjön
Skickas till
Elsa Lange
Ungdomsrådet
Kommunfullmäktige (meddelande)
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Folkhälsostrateg
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