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§40

KS2016/217

Med trafikverket medfinansierad gång- och cykelväg i Olsfors
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige anslår 3,5 mnkr till investeringsprojekt 9772 (GC-väg utmed väg 1759
Gesebolsvägen) för medfinansiering av statlig gång- och cykelväg under innevarande år, genom
justering i investeringsbudget för 2016.

Ärendet
Bollebygds kommun har tidigare tecknat ett genomförandeavtal med Trafikverket angående att
anlägga gång- och cykelväg längs Gesebolsvägen, sträckningen Skolvägen och Örlidsvägen.
Genomförandeavtalet undertecknades år 2012 (GC-vägen var då kostnadsberäknad till 2,4 mnkr).
Därefter tecknades ett tilläggsavtal år 2013 på grund av nya kostnadsberäkningar (då
kostnadsberäknad till 4,2 mnkr) .
Trafikverket har under 2016 inkommit med ytterligare ett tillägg till genomförandeavtal för
projektet efter ny kostnadsbedömning (kostnadsberäknad under 2014 till 6,35 mnkr men inget
genomförandeavtal skrev då, kostnadsnivån har dock inte ändrats sedan 2014).
Medfinansieringen till den statliga anläggningen beräknas därmed upp gå till ca 3,175 mnkr (dvs
50% av den av Trafikverket beräknade kostnaden). Trafikverket kommer att ta tillkommande
kostnader för breddning av väg. Att i detta skede avbryta projektet skulle bli kostsamt då
entreprenör redan påbörjat arbetet. Genomförandeavtal hade vid uppstarten av entreprenaden
inte skickats från Trafikverket till kommunen, dvs avtal saknades, men kommunen har genom
tidigare beslut framfört att man anser det angeläget att projektet genomförs trots de ökade
kostnaderna.
Under år 2015 fanns medel avsatt för denna investering, dock saknas investeringsmedel för 2016.
Utfall i projektet fram till slutet av juni uppgick, enligt Trafikverket, till totalt 2,4 mnkr. Genom
ett ordförandebeslut (Samhällsbyggnadsnämnden), 2016-06-27, godkändes genomförandeavtalet
samt investeringskostnaderna för 2016. Beslutet samt godkännandeavtalet har skickats till
Trafikverket.
Beslutsunderlag
 Med Trafikverket medfinansierad GC-väg (Olsfors)
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Tilläggsavtal undertecknat av ordföranden SBN
Delegationsbeslut- ordföranden SBN
Utdrag ur vägplan- sträckning
Med Trafikverket medfinansierade GC-vägar Norra Erikstorp-Brandshed och SkolvägenÖrelidsvägen i Olsfors
 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen §49- yttrande
Skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomichef
Samhällsbyggnadsförvaltningen, planenheten
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