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Svar på medborgarförslag om utredning om att
genomföra byggandet av en gång/cykelväg mellan
Mauritzberg och Sandåker, längs väg 1978
Ärendet
Lars Kopp har inkommit med ett medborgarförslag där han föreslår att
kommunen inleder en utredning om att tillsammans med Trafikverket, Regionen
och med ev. EU-stöd som ekonomisk delaktighet bygga en gång- och cykelväg
mellan Mauritzberg och Sandåker, samt att breddning utförs på busshållplatser
där bussen inte idag kan lämna vägbanan vid av- och påstigningar.
Väg 1978 mellan Mauritzberg och Sandåker är en statlig väg som Trafikverket
ansvarar och är väghållare för.
Ale kommun har tillsammans med Trafikverket arbetar fram en åtgärdsvalsstudie.
En åtgärdsvalsstudie är en metod som används i tidigt planeringsskede där man
belyser vilka typer av åtgärder som är möjliga för att lösa ett transportproblem.
Åtgärdsvalsstudier tar hänsyn till alla trafikslag, alla typer av åtgärder och
kombinationer av dessa. Val av åtgärder handlar om att lösa problem och
tillgodose behov. Valen ska bidra till en hållbar samhällsutveckling genom
kostnadseffektiva åtgärder och tänkbara lösningar.
En byggnation av en gång- och cykelväg utefter sträckan som beräknas var ca 5
kilometer, skulle innebära en ungefärlig kostnad på 25 miljoner kronor. Behöver
man dessutom bygga gång- och cykelväg över en eller flera broar kommer
kostnaden ytterligare att fördyras avsevärt.
Sektor samhällsbyggnad har också genomfört en kartläggning av hur fler säkra
busshållplatser ska byggas på landsbygden. Och just nu pågår ett
inventeringsarbete för att se över alla busshållplatsers status. Därefter kommer
beslut tas om åtgärder behöver genomföras på någon eller fler busshållplatser.
Målet är att ha likadan busshållplatsstandard utefter samma typ av väg, där
hastighet, årsmedeldygnstrafik och påstigande är avgörande faktorer.
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·
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Samhällsbyggnadsnämndens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå
medborgarförslaget.
Yrkande
Paula Örn (S) yrkar bifall till samhällsbyggnadsnämndens beslutsförslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på samhällsbyggnadsnämndens beslutsförslag och
finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå
medborgarförslaget.
Protokollsanteckning
Paula Örn (S), Dennis Ljunggren (S), Christina Oskarsson (S), Klas Karlsson (S),
Sonny Landerberg (MP), Johnny Sundling (-), Mikael Berglund (M),
Dan Björk (M), Erik Karlsson (M), Rose-Marie Fihn (L), Åke Niklasson (C),
Ingela Nordhall (AD) och Robert Jansson (SD) lämnar följande
protokollsanteckning:
Vi delar Lars Kopps oro kring trafiksituationen för oskyddade trafikanter ut med
väg 1978. Att bygga med trafikverkets standard är inte ekonomiskt möjligt, vi
måste därför söka motsvarande lösning som tex Kungälv och Vårgårda med
grusvägar med mindre belysning utanför trafikverkets vägområde, gärna i
samverkan med en lokal förening.
___
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