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Svar på medborgarförslag om cykelväg mellan Mölnlycke 
fabriker och Landvetter Södra längs södra sidan av 
Landvettersjön 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 

Sammanfattning av ärendet  
Kommunfullmäktige beslutade den 3 mars 2022 § 10 att remittera 
medborgarförslaget om att bygga en cykelväg mellan Mölnlycke fabriker 
och Landvetter Södra till kommunstyrelsen och uppdrog åt 
kommunstyrelsen att besluta i ärendet. I medborgarförslaget föreslås att 
kommunen bygger en cykelväg mellan Mölnlycke fabriker och Landvetter 
längs södra sidan av Landvettersjön, förslagsvis på kust till kustbanans 
banvall. 

Det genomförs fortlöpande investeringar i gång- och cykelvägar inom 
kommunen. Den första etappen som föreslås i medborgarförslaget, från 
Mölnlycke Fabriker till Frökens Udde, har redan beviljats startbesked av 
kommunstyrelsen och kommer att byggas ut.   

Kust till kustbanan är en statlig järnväg som förvaltas av Trafikverket och 
kommer att ha fortsatt betydelse för gods- och persontransporter även efter 
att en eventuell ny stambana är i drift. Att bygga cykelväg längs banvallen 
söder om Landvettersjön är därför inte möjligt. Utifrån de komplicerade 
förhållanden som tidigare utredningar uppmärksammat pågår inget 
planeringsarbete hos Trafikverket eller kommunen för en gång- och 
cykelväg mellan orterna i dagsläget.  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 19 okober 2022  
 Medborgarförslag om cykelväg mellan Mölnlycke fabriker och 

Landvetter Södra längs södra sidan av Landvettersjön 
 Kommunstyrelsens beslut den 5 maj 2022 § 201  
 Behovsanalys av tätortssammanbindande cykellänkar i Härryda 

kommun (Publikation 2009:03) 
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 Trafikutredning för ny gång- och cykelväg längs Landvettersjön 
(Publikation 2014:1)  

 Genomförbarhetsstudie: Väg 549/540, delen Rådanäsvägen-
Grönhultsvägen, gång- och cykelväg  

 Svar på medborgarförslag om gång och cykelbana mellan 
Mölnlycke-Landvetter  

 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 3 mars 2022 § 10 att remittera 
medborgarförslaget om att bygga en cykelväg mellan Mölnlycke fabriker 
och Landvetter Södra till kommunstyrelsen och uppdrog åt 
kommunstyrelsen att besluta i ärendet. I medborgarförslaget föreslås att 
kommunen anlägger en cykelväg mellan Mölnlycke fabriker och Landvetter 
Södra längs den södra sidan av Landvettersjön då det i dagsläget saknas en 
säker, trafikseparerad cykelförbindelse mellan orterna. Förslagsställaren 
menar att en cykelväg på sträckan hade förbättrat tillgängligheten till 
arbetsplatser, skolor och platser för fritidsliv, samtidigt som åtgärden 
främjar hållbart resande och stärker folkhälsan.  

I medborgarförslaget rekommenderas etappvis utbyggnad av vägen. I en 
första etapp föreslås att en gång- och cykelväg byggs mellan Mölnlycke 
fabriker och badplatsen Frökens udde. För vidare resa mot Landvetter vill 
förslagsställaren att det anläggs gång- och cykelväg på kust till kustbanans 
banvall på sträckan längs Landvettersjön.  

Tidigare utredningar om cykelväg mellan Mölnlycke–Landvetter  
 
Härryda kommun investerar återkommande i att bygga ut gång- och 
cykelvägar och har tidigare utrett möjligheterna att bygga cykelväg längs 
befintliga vägsträckor runtom Landvettersjön. Den första etappen som 
rekommenderas i förslaget är på väg att realiseras. Kommunstyrelsen 
beviljade den 5 maj 2022 § 201 startbesked för att bygga ut gång- och 
cykelväg från korsningen Långenäsvägen/Strandvägen till parkeringen vid 
Frökens Udde.   

2009 tog Härryda kommun fram en behovsanalys av sammanhängande 
cykellänkar som visade att en cykelförbindelse mellan Mölnlycke och 
Landvetter via norra sidan av Landvettersjön utgjorde en prioriterad 
cykellänk inom kommunen. Under 2014 presenterade förvaltningen en 
utredning som klargjorde förutsättningarna för att anlägga en cykelväg i 
anslutning till Boråsvägen. Av utredningen framgår att förhållandena för en 
cykelväg längs den norra sidan av sjön är komplicerade, bland annat då 
Boråsvägen ligger i ett smalt utrymme omgivet av berg i norr och sjö i 
söder.  
 
Boråsvägen är en statlig väg, vilket betyder att Trafikverket har 
väghållaransvar. Kommunen kan därför inte själv besluta om att bygga 
cykelväg på sträckan. I Trafikverkets genomförbarhetsstudie för cykelväg 
längs Landvettersjön från 2019 fastställdes att inte gå vidare med att planera 
för en framtida utbyggnad. Sträckans svåra tekniska förutsättningar gör att 
åtgärder för att bredda vägen, oavsett om det innefattar utfyllnader i sjön 
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eller sprängning och schaktning på bergssidan, hade resulterat i höga 
kostnader.  
 
Cykelväg längs södra sidan av Landvettersjön 
 
Förvaltningen har i tidigare svar på medborgarförslag om gång och 
cykelbana mellan Mölnlycke–Landvetter den 24 oktober 2016 framfört att 
den södra sidan av Landvettersjön är sämre lämpad för utbyggnad av 
cykelväg. Den smala enskilda vägen på södra sidan, från Frökens udde till 
Hällsnäs, är inte trafiksäkerhetsmässigt tillfredsställande.  Det saknas även 
en sammanhängande förbindelse efter Hällsnäs fram till Landvetter och i 
området finns enbart stigar i kuperad terräng.   
 
Vad beträffar delförslaget om att frigöra Kust till kustbanans banvall för 
cykling har kommunen inte någon bestämmanderätt i frågan. Kust till 
kustbanan är ett statligt ägt järnvägsspår mellan Göteborg–
Kalmar/Karlskrona som förvaltas av Trafikverket. Enligt Trafikverket 
kommer Kust till kustbanan att finnas kvar för både person- och godstrafik 
även när en ny stambana mellan Göteborg–Borås är utbyggd. Godstrafiken 
kommer inte att gå på de nya stambanorna då dessa är reserverade för 
höghastighetståg och snabba regionaltåg. Den befintliga järnvägen ses som 
ett viktigt komplement i den regionala infrastrukturen, även efter att en 
eventuell ny järnväg är i drift.  
 
Uppdrag om cykelled genom kommunen 
 
Att utveckla cykelförbindelserna inom Härryda kommun är en aktuell fråga. 
Den 27 oktober 2022 § 372 beslutade kommunstyrelsen att ge förvaltningen 
i uppdrag att utarbeta förslag till verksamhetsplan och budget för 2023 samt 
perioden 2024–2027. Ett av målen för kommunstyrelsens 
verksamhetsområde handlar om att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en 
plan för möjliggörande av en cykelled genom kommunen i samverkan med 
Västra Götalandsregionen, medborgare och näringslivet.  
 
Förvaltningens bedömning 
Det genomförs fortlöpande investeringar i gång- och cykelvägar inom 
kommunen. Den första etappen som föreslås i medborgarförslaget, från 
Mölnlycke Fabriker till Frökens Udde, har redan beviljats startbesked av 
kommunstyrelsen och kommer att byggas ut.   

Kust till kustbanan är en statlig järnväg som förvaltas av Trafikverket och 
kommer att ha fortsatt betydelse för gods- och persontransporter även efter 
att en eventuell ny stambana är i drift. Att bygga cykelväg längs banvallen 
söder om Landvettersjön är därför inte möjligt. Givet de komplicerade 
förhållanden som tidigare utredningar uppmärksammat pågår inget 
planeringsarbete hos Trafikverket eller kommunen för en gång- och 
cykelväg mellan orterna i dagsläget.  
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Louise Skålberg Fredrik Wejrot 
Samhällsbyggnadschef Verksamhetschef trafik
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Inskickat av: BERIT ELISABET KINDLUND GANNHOLM
(Signerad)

Sida
(1 2)

Ärendenummer
#50342

Datum
2021-12-16 21:15

Ärendenummer: #50342 | Inskickat av: BERIT ELISABET KINDLUND GANNHOLM (signerad) | Datum: 2021-12-16 21:15

Postnummer och ort 

E-postadress

Lämna ett medborgarförslag

1. Inlämnat av

Inlämnat av
För- och efternamn 
BERIT ELISABET KINDLUND GANNHOLM

Adress 

Telefon 

Mobiltelefon 

Notifieringar 
E-post

2. Ditt förslag

Rubrik på ditt förslag
Cykelväg mellan Mölnlycke fabriker och Landvetter Södra längs södra sidan av Landvettersjön

Beskriv förslaget
Detta förslag utgår från stadsbyggnadsstudien "Vi möts i Mölnlycke" (Härryda kommun, 2020). Under strategin Utveckla rika 
livsmiljöer i stadsbyggnadsstudien föreslås ett rekreativt nätverk av stråk och mötesplatser för aktivitet, rörelse och rofylldhet i 
Mölnlycke centrum, exempelvis vid Massetjärn och längs Mölndalsån. Detta medborgarförslag är en förlängning österut av det 
rekreativa stråket längs Mölndalsån. Mitt förslag är att bygga cykelväg mellan Mölnlycke fabriker och Landvetter Södra längs 
södra sidan av Landvettersjön. Jag föreslår att första etappen blir en gång- och cykelbana från den nya Bruksgatan i Mölnlycke 
fabriker till den kommunala badplatsen Frökens udde.
Cykelväg mellan Mölnlycke och Landvetter skulle förbättra tillgängligheten och säkerheten till tätortsnära arbetsplatser, samt till 
målpunkter för fritidsaktiviteter i bl a Mölnlycke Fabriker (t ex innebandy). Det skulle också bli en ny cykelväg till skolor t ex till 
Hulebäcksgymnasiet. Vardagsresor på cykel kommer enkelt kunna kombineras med kollektiva transportmedel. Att ta sig fram med 
cykel bidrar till att uppnå ett hållbart resande och en förbättrad hälsa. Cykelväg mellan Härryda kommuns två största tätorter borde 
kunna ses som en självklarhet, med tanke på det korta avståndet och att denna cykelresa därför normalt tar mindre än en halvtimma.
Cykelvägen borde kunna byggas i etapper och med olika ambitionsnivå. Den högsta ambitionsnivån i mitt förslag förutsätter att 
man slutar använda nuvarande järnvägsspår på Kust-till kustbanan på sträckan söder om Landvettersjön. Det innebär att tågtrafiken 
flyttas från Landvettersjöns strandområde till annan plats, och på så vis kan gång- och cykelbana anläggas på den gamla järnvägens 
banvall.
I och med byggnation av 700 nya bostäder i Mölnlycke fabriker, planerad förtätning i centrala Mölnlycke och stora byggplaner i 
Landvetter Södra (Murtjärnen m m) så kommer behovet av tätortsnära rekreation och friluftsliv i området att öka. Den föreslagna 
cykelvägen längs denna natursköna sträcka kan fylla delar av detta behov och på så sätt bli en förlängning av Landvetter Södras och 
Mölnlyckes rekreativa stråk. Cykelvägens grundfunktion är att tillgodose transportbehov, men den kommer också kunna bidra till 
rekreation och öka möjligheterna till vardagsmotion för boende i bl a dessa nybyggda områden på samma sätt som elljusspåren vid 
Finnsjön fyller denna funktion för boende i Nysäter och Orrekullen.
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Inskickat av: BERIT ELISABET 
KINDLUND GANNHOLM (Signerad)

Ärendenummer
#50342

Datum
2021-12-16 21:15

Ärendenummer: #50342 | Inskickat av: BERIT ELISABET KINDLUND GANNHOLM (signerad) | Datum: 2021-12-16 21:15

Jag förespråkar att cykelvägen anläggs söder om Landvettersjön med anledning av närheten till de nybyggda bostäderna, och för att 
denna sträcka har låg intensitet på biltrafik samt har stor potential för cykling för rekreation och turism. Den föreslagna cykelvägen 
på den gamla banvallen skulle kunna vara en del i att området söder om Landvettersjön utvecklas som besöksmål, med t ex 
Delsjöområdet eller Gunnebo slott som förebild. På sträckan finns den vackra sekelskiftesmiljön vid kulturhistoriskt värdefulla 
Långenäs, skogarna vid Yxsjöns naturreservat, Landvetter kyrka och även restaurang och hotell vid Hällsnäs. Med hjälp av 
cykelvägen skulle besöksnäringen kunna utvecklas vidare. Det plana underlaget för cykelvägar på banvallar lämpar sig väl för 
personer som har begränsad rörlighet och som kanske sitter i rullstol eller permobil. Cykelvägen på banvallen skulle även bli en 
utmärkt bana också för andra sporter än cykling som t ex inlines och rullskidåkning.
Cykelväg mellan Mölnlycke och Landvetter kan även ha regional betydelse. Det större sammanhängande grönområdet vid 
Landvettersjön är en del av en så kallad grön kil i Strukturbild för Göteborgsregionen. Cykelvägen vore ett sätt att ta till vara och 
utveckla denna gröna kil för att stärka Göteborgsregionen som helhet. Tillsammans med andra cykelvägar skulle den föreslagna 
cykelvägen kunna bilda en längre sammanhängande cykelväg t ex Hindås - Härryda - Landvetter - Mölnlycke - Gunnebo - 
Mölndal. Den skulle kunna bli en del i Göteborgsregionens cykelnät, och fungera som en del av en tvärförbindelse mellan 
stomcykelstråket Göteborg - Kungsbacka och Göteborgsregionens östra stomcykelstråk.
Cykelväg på den gamla järnvägens banvall skulle kunna förverkligas genom att Härryda kommun verkar för att all nuvarande 
tågtrafik på den del av Kust- till kustbanan som ligger söder om Landvettersjön flyttas till nya järnvägsspår på lång sikt. Detta 
förutsätter alltså att även godstrafiken kan flyttas till de nya järnvägsspåren på denna c:a 5 km långa sträcka. Jag väljer att lämna 
detta förslag nu för att cykelvägen ska kunna komma med i kommunens fortsatta arbete med ny regional och nationell järnväg och 
övrig transportinfrastruktur. Kommunen skulle t ex kunna informera Trafikverket om att en framtida cykelväg inte bör 
omöjliggöras vid korridorvalet för stambanan öster om Mölnlycke. Detta görs förslagsvis i granskningssynpunkterna på ny 
stambana till Trafikverket i granskningen under våren 2022, och i yttrandet i regeringens beredningsremiss för ny stambana 
Göteborg-Borås. Västra Götalandsregionens regionstyrelse har avsatt 15 miljoner kronor för att finansiera en ny 
lokaliseringsutredning av kopplingspunkt mellan den nya stambanan Göteborg-Borås och befintliga Kust till kustbanan vid 
Mölnlycke. Härryda kommun skulle även kunna föra en dialog med Västra Götalandsregionen och Trafikverket om att denna 
lokaliseringsutredning borde utvidgas till att omfatta järnvägsspår i området söder om Landvettersjön med syftet att möjliggöra 
anläggningen av cykelväg Mölnlycke-Landvetter. (Framtida station i Landvetter skulle inte behöva vara med i denna utredning.) Ett 
förslag på hur man kan göra det tekniskt möjligt att frigöra ytan på Kust- till kustbanans banvall för anläggande av cykelväg är att 
godstågen på en kortare sträcka går på de nya järnvägsspåren för höghastighetstågen, t ex genom att kopplingspunkt mellan den nya 
stambanan och Kust- till kustbanan placeras vid Landvetter istället för vid Mölnlycke i kombinationen med mindre justeringar av 
det alternativ för nya stambanans lokalisering som kallas korridor Mölnlycke (t ex utvidgning med c:a 400 m). Kommande 
utredning kan visa på alternativ för tekniska lösningar.
Alternativet att anlägga cykelväg på Landvettersjöns norra sida bör inte helt uteslutas, även om Trafikverket efter en 
genomförbarhetsstudie 2019 tog ställning att inte gå vidare med detta. Cykelvägen Mölnlycke-Landvetter uppfyller väl de mål och 
prioriteringsprinciper som finns i Västra Götalandsregionens regionala cykelstrategi (2016), som ska vara ett stöd för prioritering 
och planering av cykelåtgärder längs det statliga regionala vägnätet. Härryda kommun skulle kunna undersöka möjligheten att 
Västra Götalandsregionen är med och delfinansierar att Trafikverket utreder den nya cykelvägens lokalisering. Möjliga alternativa 
lokaliseringar begränsas av befintlig transportinfrastruktur och av topografin med stora nivåskillnader i området mellan Mölnlycke 
och Landvetter. Detta skulle kunna innebära svårigheter för cykelvägsutredningen. Dessa svårigheter tillsammans med 
Trafikverkets pågående utredning av ny järnväg söder om Landvettersjön gör att det är angeläget att utredningen av var cykelvägen 
skulle kunna placeras påbörjas i närtid. Målet böra vara att cykelvägens första etapp, som kan bestå av gång- och cykelbana från 
Bruksgatan i Mölnlycke fabriker till Frökens udde, blir färdigställd till omkring år 2025 i samband med att bostäderna i Mölnlycke 
fabriker planeras vara färdiga.
Inspiration kan fås från Ulricehamns kommun, som har långa sträckor cykelväg på gamla banvallen för Västra centralbanan. Mer 
om det går att läsa i Västsveriges officiella besöksguide https://www.vastsverige.com/ulricehamn/cykla-och-vandra-i-ulricehamn
/cykelutbud/cykla-pa-vara-bilfria-banvallar/
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2022-05-05 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 201  Dnr 2022KS118 

Begäran om startbesked av investeringsprojekt för utbyggnad av 
trafiksäkra cykel- och skolvägar  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beviljar startbesked för del av investeringsprojektet utbyggnad av 
trafiksäkra cykel- och skolvägar med 1 400 tkr för 2022. 

 

Sammanfattning av ärendet 
I samband med beslut om verksamhetsplan och driftbudget, den 18 november 2021 § 407, 
beslutade kommunstyrelsen att samtliga investeringsprojekt inom trafikverksamheten ska 
beviljas startbesked av kommunstyrelsen innan de kan genomföras. I investeringsbudget 2022 
finns det 1 400 tkr avsatta för utbyggnad av trafiksäkra cykel- och skolvägar. I det nu aktuella 
ärendet föreslås att 1 400 tkr ianspråktas för utbyggnad av gång- och cykelväg längs 
Långenäsvägen. Förvaltningens bedömning är att det finns behov av att bygga ut den 
befintliga gång- och cykelvägen längs Långenäsvägen öster ut till Frökens udde. Åtgärden 
syftar till att förbättra trafiksäkerheten längs sträckan för de oskyddade trafikanter som ska gå 
och cykla till den kommunala badplatsen Frökens udde. Gång- och cykelvägen innebär också 
en säkrare skolväg för elever som bor längs Långenäsvägen öster om badplatsen. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 29 mars 2022 
 Gång- och cykelväg Långenäsvägen 
 Kommunstyrelsens beslut den 7 april 2022 § 154 

    

Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Roland Jonsson (MP) att 
kommunstyrelsen beviljar startbesked för del av investeringsprojektet utbyggnad av 
trafiksäkra cykel- och skolvägar med 1 400 tkr för 2022. 
 

Beslutsgång   
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag och finner att så sker. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2022-05-05 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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Bilaga 1 

1

Bilaga 1 – Analyserade cykellänkar 
1. Mölnlycke – Landvetter norr 

Sträckan begränsas i sidled av bergssluttningar och Landvettersjön. 

Tätorts- och länkpotential

Mölnlycke och Landvetter har 15 000 respektive drygt 6 000 invånare vardera. I 
Mölnlycke finns elva skolor, låg-, högstadium, gymnasium och vuxenutbild-
ning. I Landvetter ligger tre stycken skolor med låg- och högstadium.  

I Mölnlycke finns flera stora kluster av arbetsplatser både kommunala och pri-
vata. Här finns även fyra idrottshallar, Wallenstamhallen, Pixbo tennishall, 
Mölnlycke Idrottshall och Djupedalshallen. I Landvetter ligger två idrottshallar 
och en ishall. 

Cyklistens upplevelse 

Avståndet mellan Mölnlycke och Landvetter är cirka 5,7 km. Längs den norra 
sidan av Landvettersjön sträcker sig bilvägen mellan Mölnlycke och Landvetter.  
Topografin är gynnsam med små nivåskillnader och backar. Estetiskt är miljön 
mycket tilltalande med Landvettersjön utmed vägen. En gång- och cykelväg 
skulle därför ge en fin naturupplevelse. Tryggheten är låg på denna sträcka ef-
tersom sikten är dålig och flyktvägarna få. 
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Landvettersjön på södra sidan vägen och kraftig bergssida på norra sidan vägen 

Trafiksäkerhet 

Vägen är cirka 7,5 meter bred med smal, näst intill ingen vägren. Trafikmäng-
den uppgår till cirka 3 400 fordon per årsmedeldygn och hastighetsbegränsning-
en är 70 km/h. (Slambymotet – Landvetter har cirka 6 500 – 8 000 fordon per 
årsmedeldygn). Sikten på sträckan är låg då vägen är mycket kurvig och be-
gränsas av en bergvägg på den norra sidan. Denna sträcka är inte trafiksäker-
hetsmässigt tillfredsställande eftersom vägen är smal och sikten är mycket be-
gränsad.

Övrigt

Sjön Gröen, allmänt kallad Landvettersjön, ligger mellan Landvetter och Möln-
lycke. Sjön är en del av Mölndalsåns vattensystem och nyttjas för fiske, skrid-
skoåkning och på sommaren bad och kanotfärder. Badplatser finns på Möln-
lycke- respektive Landvettersidan och här ordnas simskola på somrarna. Wen-
delsbergsparken i Mölnlycke, är ett kuperat område med många promenadvägar 
och ett 2 km långt elljusspår. Sträckan ingår i ett övergripande cykelvägnät i 
Härryda kommun som vänder sig både åt turister och motionärer. 

Page 607 of 1011



Bilaga 1 

3

2. Mölnlycke – Landvetter söder 

Smal väg med tät skog på vardera sida. 

Tätorts- och länkpotential

Mölnlycke och Landvetter har 15 000 respektive drygt 6 000 invånare vardera. 
I Mölnlycke finns elva skolor, låg-, högstadium, gymnasium och vuxenutbild-
ning. I Landvetter ligger tre stycken skolor med låg- och högstadium.  

I Mölnlycke finns flera stora kluster av arbetsplatser både kommunala och pri-
vata. Här finns även fyra idrottshallar, Wallenstamhallen, Pixbo tennishall, 
Mölnlycke Idrottshall och Djupedalshallen. I Landvetter ligger två idrottshallar 
och en ishall. 

Cyklistens upplevelse 

Avståndet mellan Mölnlycke och Landvetter är cirka 5,7 km. Längs den södra 
sidan av Landvettersjön sträcker sig bilvägen mellan Mölnlycke och Hällsnäs. 
Vägen är dock inte allmän väg utan endast till för de boende i dagsläget. Mellan 
Hällsnäs och Landvetter går idag ingen väg utan endast järnväg. Parallellt med 
vägen ligger ett flertal hus på sträckan mellan Mölnlycke och Hällsnäs. 

Från Mölnlycke till Landvetter är den första delen av sträckan gynnsam med 
hänsyn till topografin med små nivåskillnader. Senare delen av sträckan är be-
tydligt brantare och backigare. Estetiskt är miljön mycket tilltalande med Land-
vettersjön utmed vägen. En gång- och cykelväg skulle därför ge en fin natur-
upplevelse. Tryggheten är låg på denna sträcka eftersom sikten är dålig och 
platsen ödslig. 

Trafiksäkerhet 

Vägen är smal och har låg standard vägrenen är mycket smal, näst intill obefint-
lig. Hastighetsbegränsningen är i huvudsak 30 km/h. Sikten på sträckan är be-
gränsad av bergväggar och tät skog på vardera sida. Denna sträcka är inte trafik-
säkerhetsmässigt tillfredsställande p g a att vägen är smal, sikten är begränsad 
och järnvägskorsningarna är osäkra. Då vägen idag är enskild dvs inte allmän är 
det endast ett fåtal som använder sig av den Det gör sträckan något säkrare för 
cyklister och gående. 
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Övrigt

Sjön Gröen, allmänt kallad Landvettersjön, ligger mellan Landvetter och Möln-
lycke. Sjön är en del av Mölndalsåns vattensystem och utnyttjas flitigt för fiske, 
skridskoåkning och på sommaren bad och kanotfärder. Badplatser finns på 
Mölnlycke- respektive Landvettersidan. 

Wendelsbergsparken i Mölnlycke, är ett kuperat område med många promenad-
vägar och ett 2 km långt elljusspår. I Hällsnäs ligger en konferens och affärs-
klubbsverksamhet som lockar turister och företag. 

Smal sektion med Landvettersjön på ena sidan och järnvägen på den andra sidan av 

vägen.
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1 Bakgrund

1.1 Problembeskrivning

Inom	Härryda	kommun	saknas	idag	möjlighet	till	säker	transport	mellan	flera	av	kommunens	
orter	för	dem	som	tar	sig	fram	till	fots	eller	på	cykel.	Detta	gäller	bland	annat	för	sträckan	som	
förbinder	kommunens	två	största	orter,	Mölnlycke	och	Landvetter.	Denna	utredning	studerar	
möjligheten	att	anlägga	en	gång-	och	cykelbana	längs	den	norra	sidan	av	Landvettersjön	samt	
möjlig	utformning	av	denna.	Utredningen	innehåller	även	en	översiktlig	kostnadsbedömning.

1.2 Främjande av cykeltransporter

Enligt	Trafikverket	sker	idag	12	procent	av	alla	resor	i	Sverige	med	cykel.	Det	finns	även	flera	
exempel	på	hur	man	genom	konsekventa	satsningar	kunnat	öka	andelen	cykeltrafik	väsentligt.	

”Att få fler att cykla i stället för att åka bil är ett viktigt mål på vägen mot ett 
miljöanpassat transportsystem. En överföring från bil till cykel ger positiva 
miljöeffekter både genom att luftföroreningar och buller minskar.” (Ur: Potential för 
ökad och säker cykeltrafik, Trafikverket)

Även	ur	folkhälsosynpunkt	är	det	positivt	om	fler	väljer	att	gå	eller	cykla.	Studier	pekar	till	
exempel	på	att	ett	ökat	cyklande	också	ökar	både	stresstolerans	och	allmänt	välbefinnande.

I en strävan efter ett jämställt vägtransportsystem är det även viktigt att se över och underlätta 
framkomligheten	för	de	trafikanter	som	väljer	att	ta	sig	fram	med	cykel	eller	till	fots	då	det	har	
visat sig att det i större utsträckning är kvinnor än män som väljer dessa transportsätt�

1.3 Cykling i Härryda kommun

Härryda	kommun	arbetar	långsiktigt	för	att	göra	det	så	enkelt	och	smidigt	som	möjligt	att	cykla	
och	promenera	inom	kommunen	och	poängterar	vikten	av	miljö-	och	hälsovinster	för	dem	som	
väljer att ta sig fram med cykel eller till fots� 

En	publikation	från	2009,	som	har	analyserat	behovet	av	tätortssammanbindande	cykellänkar	
i	kommunen	(2009:03)	identifierade	sträckan	mellan	Mölnlycke	och	Landvetter,	via	
Landvettersjöns	norra	sida,	som	en	viktig	länk	för	gång-	och	cykeltrafiken	i	kommunen.	Dels	
förbinder	den	de	två	största	orterna	i	kommunen	och	dessutom	är	topografin	gynnsam	med	små	
nivåskillnader	och	backar.	Estetiskt	är	miljön	mycket	tilltalande	med	Landvettersjön	utmed	vägen	
vilket	skulle	ge	en	fin	naturupplevelse.

1.4 Geografisk avgränsning

Sträckan	som	har	utretts	är	belägen	utmed	väg	540	(Boråsvägen)	längs	Landvettersjöns	norra	
sida,	mellan	orterna	Mölnlycke	och	Landvetter.	I	väster	avgränsas	sträckan	av	korsningen	med	
Rådanäsvägen	och	i	öster	sker	avgränsningen	där	väg	549	(Partillevägen)	ansluter,	se	figur	1.	

Vid	korsningen	med	Partillevägen	i	öster	ska	sträckan	även	ansluta	till	en	ny	gång-	och	
cykelbana	som	ska	löpa	längs	med	Partillevägen	bort	till	Landvetter.	I	väster	ansluter	sträckan	till	
en	befintlig	gång-	och	cykelbana.
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Figur 1� Utredningssträckan markerat med rött

1.5 Teknisk avgränsning

I	denna	utredning	har	möjlighet	att	flytta	vägen	för	att	ge	utrymme	åt	en	gång-	och	cykelbana	
studerats.	I	flera	partier	längs	den	utredda	sträckan	ligger	dock	vägen	inklämd	mellan	berget	
i	norr	och	vattnet	i	söder.	För	att	få	plats	med	en	gång-	och	cykelbanan	i	dessa	partier	anses	
breddning	ut	i	sjön	av	den	befintliga	vägen	vara	den	enda	möjligheten.	

Alternativ	till	breddning	ut	i	sjön	är	att	låta	vägbanan	smalna	av	och	bli	enkelriktad	i	partier	längs	
de	mest	kritiska	delarna	av	sträckningen.	Detta	har	dock	ansetts	påverka	vägens	funktionalitet	i	
allt	för	stor	omfattning	och	har	därför	inte	beaktats	i	denna	utredning.	Detta	har	gjorts	på	grund	
av att en sträcka om sammanlagt 1 km totalt skulle behöva enkelriktas vilket skulle bidra till en 
stor	försämring	gällande	framkomlighet.	Den	befintliga	vägens	egenskaper	vad	gäller	bredd	på	
körbanan har därför bevarats�

Motivet	till	att	behålla	vägens	funktionalitet	är	att	den	har	ett	stort	värde	för	transporter	i	
området.	Sträckan	knyter	samman	flera	stora	arbetsplatser	i	Bråta	och	Bårhult	samt	är	en	viktig	
kollektivtrafiklänk	mellan	Mölnlycke	och	Landvetter.	

 

Sträcka	som	ingår	
i denna förstudie
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2 Befintliga	förhållanden

2.1 Orientering och målpunkter

Landvettersjön	sträcker	sig	mellan	de	två	största	orterna	i	Härryda	kommun,	Mölnlycke	och	
Landvetter,	se	figur	2.	I	orterna	bor	drygt	15000	respektive	7000	invånare.	

Mölnlycke och Landvetter

I	Mölnlycke	centrum	finns	kommunhuset	samt	ett	utbyggt	centrum	med	handel	och	restauranger.	
Där	finns	även	ett	kulturhus	som	inrymmer	kommunens	största	bibliotek.	

I	båda	orterna	finns	service	i	form	av	vårdcentral,	barn-	och	mödravårdscentral,	folktandvård	
samt	tillgång	till	hallar	och	anläggningar	för	idrott.	I	Landvetter	finns	den	enda	ishallen	i	
kommunen�

Ett	flertal	grund-	och	förskolor	finns	på	båda	orterna.	Kommunens	enda	gymnasieskola,	
Hulebäcksgymnasiet,	är	placerad	i	centrala	Mölnlycke.

I	kommunen	i	stort	finns	drygt	3	300	företag.	Den	största	arbetsgivaren	är	Härryda	kommun	och	
den	största	arbetsplatsen	är	Göteborg	Landvetter	flygplats.

Landvettersjön

Landvettersjön	används	flitigt	av	badbesökare	eftersom	flera	av	kommunens	badplatser	finns	
vid	sjön.	I	sjön	finns	även	ett	fiskbestånd	med	abborre,	gärs,	lake,	mört,	nors,	siklöja	och	
sutare(1).	I	vissa	skrifter	och	dokument	benämns	även	sjön	som	Gröen,	men	enligt	ett	beslut	av	
Lantmäteriet	2010	är	Landvettersjön	det	officiella	namnet.

I	denna	utredning	har	normalvattennivån	för	sjön	beräknats	ligga	på	ca	55	m	ö	h	(enligt	RH2000,	
rikets	höjdsystem	2000,	det	nya	nationella	höjdsystemet).	Några	uppgifter	om	sjöns	fluktuationer	
har	inte	framkommit.	Strandskyddet	för	Landvettersjön	sträcker	sig	130	m	upp	på	land.

1			Limnologisk	undersökning	av	Rådasjön	och	Landvettersjön	(Gröen)	2011

Figur 2� Översiktskarta

Mölnlycke

Landvetter

Landvetter
rlygplats

Landvettersjön
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2.2 Vägar

Väg	540	(Boråsvägen)	sträcker	sig	längs	med	Landvettersjön	norra	sida.	Den	tar	i	öster	slut	
i	korsningen	med	väg	549	(Partillevägen).	Tillsammans	med	väg	549	förbinder	vägen	de	två	
största	orterna	i	kommunen,	Mölnlycke	och	Landvetter.

Väg	540	är,	längs	med	sjön,	7	meter	bred	och	har	ett	fåtal	parkeringsfickor	längs	med	sjösidan.	
Vägen	slingrar	sig	fram	mellan	bergsidor	och	skogslandskap	på	ena	sidan	och	branta	slänter	ner	
mot	sjön	på	andra.	Längs	med	sjökanten	finns	flertalet	bryggor	och	sjöbodar.	Hela	sträckan	som	
har	utretts	är	ca	3	km	lång.

Trafikverket	är	väghållare	på	hela	den	utredda	sträckan	samt	även	för	väg	549.

2.3 Kollektivtrafik

Buss	611	mellan	Landvetter	flygplats	och	Mölnlycke	(via	Rävlanda)	trafikerar	den	utredda	
sträckan.	Under	högtrafik	har	linjen	kvartstrafik	mellan	Mölnlycke	och	Landvetter	medan	den	
övrig	tid	går	varje	halvtimme.	

Två	hållplatser	finns	utmed	utredningssträckan,	Källdalen	och	Röset,	se	figur	3.	Båda	är	
utformade	som	fickor	och	saknar	väderskydd.

Figur	3.	Busshållplatser	längs	utredningssträckan
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2.4 Gång- och cykelvägnät

Från	Mölnlycke	och	fram	till	Rådanäsvägen,	väster	om	det	aktuella	utredningsområdet,	finns	en	
gång-	och	cykelbana.	Efter	Rådanäsvägen	tar	sjön	vid	och	gående	och	cyklister	är	hänvisade	att	
använda vägrenen samt körbanan�

Direkt	öster	om	där	denna	utredning	slutar	är		en	ny	gång-	och	cykelbana	under	projektering	
längs	med	Partillevägen	mot	Landvetter.	Denna	sträcka	är	drygt	en	kilometer	lång	och	fyller	även	
ett	lokalt	behov	som	en	utveckling	av	cykelvägnätet	i	Landvetter.		
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2.5 Trafikmängder och hastigheter

Härryda	Kommun	har	utfört	trafikräkningar	på	väg	540	under	2012	och	de	beräknade	mängderna	
uppgår	till	ca	4800	fordon	per	dygn	varav	ca	12	%	är	tung	trafik.	För	landsbygdsvägar	kan	dock	
antalet	fordon	räknas	upp	med	ungefär	1	%	per	år	då	trafikmängderna	generellt	har	ökat.

Längs	med	hela	den	utredda	sträckan	gäller	hastighetsbegränsningen	70	km/h
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3 Övergripande	utformning	av	ny	gång-	och	
cykelbana

En	kombinerad	gång-	och	cykelbana	föreslås	längs	den	södra	sidan	av	Boråsvägen	(mot	sjön)	
för	att	undvika	bergssprängning	då	befintligt	utrymme	intill	vägen	på	norra	sidan	inte	är	tillräckligt	
längs	långa	sträckor.	På	grund	av	det	begränsade	utrymmet	föreslås	att	gång-	och	cykelbanan	
ges	en	bredd	om	2,5	m,	det	vill	säga	något	smalare	än	standarden	på	3	meter.	

Längs	flera	partier	utmed	sträckan	förekommer	smala	sidoområden	med	brant	lutning	ner	mot	
sjön.	För	att	kunna	anlägga	gång-	och	cykelbanan	behöver	därför	någon	form	av	åtgärd	utföras	
längs	dessa	sträckor.	Den	åtgärd	som	primärt	föreslås	är	vägbreddning	genom	utfyllnad	och	
slänter	ner	mot	sjön	med	en	lutning	på	1:2.	För	de	mest	kritiska	passagerna	har	även	förslag	
med	stödmur	bestående	av	gabioner	samt	ett	broalternativ	föreslagits.	Totalt	har	fyra	sträckor	
identifierats	där	alternativ	lösning	till	slänt	föreslås.	Där	breddning	genom	anläggning	av	slänter	
mot sjön tillämpas bör även ett skyddsräcke placeras i stödremsan för att förhindra att cyklister 
kör ner för slänten�

Vid	smala	partier	mot	sjösidan	och	där	det	finns	utrymme	föreslås	en	breddning	av	den	befintliga	
körbanan	mot	norr.	Gång-	och	cykelbanan	har	då	kunnat	anläggas	delvis	på	den	befintliga	
körbanan� 

De	områden	som	har	använts	för	ny	väg	består	i	dagsläget	främst	av	uppvuxna	träd	och	
skogspartier.	En	mer	grundlig	undersökning	gällande	påverkan	på	naturvärdena	bör	därför	
genomföras där vägen breddas� 

För	att	öka	säkerheten	för	de	oskyddade	trafikanterna	har	en	skiljeremsa	på	1	m	samt	ett	
vägräcke	placerats	mellan	väg	och	gång-	och	cykelbanan.	På	särskilda	platser,	så	som	i	
samband	med	busshållplatser,	kan	räcket	öppnas	upp	för	att	skapa	enklare	passager.	En	
stödremsa	om	0,5	m	anläggs	intill	gång-	och	cykelbanan,	mot	sjön.

3.1 Detaljerad utformning av ny gång- och cykelbana

Nedan	presenteras	utformningen	av	förslaget	för	en	ny	gång-	och	cykelväg	längs	
Landvettersjöns	norra	sida	mer	detaljerat.	Förslaget	beskrivs	från	väster	till	öster,	det	vill	säga	
från	korsningen	med	Rådanäsvägen	till	korsningen	med	Partillevägen.	En	planritning	över	
förslaget	finns	illustrerat	i	ritning	583123-0201	och	583123-0202.	Ett	antal	sektioner	längs	med	
sträckan har studerats närmre och redovisas som separat bilaga�

Rådanäsvägen – Röset

För	att	ansluta	mot	den	befintliga	gång-	och	cykelvägen	väster	om	Rådanäsvägen	måste	en	
överfart	anordnas	över	Rådanäsvägen.

När	gång-	och	cykelbanan	har	korsat	Rådanäsvägen	löper	den	parallellt	med	den	södra	sidan	
av	Boråsvägen	och	breddning	sker	genom	anläggning	av	slänter	ner	mot	den	befintliga	bäcken,	
se	figur	4.	Sannolikt	behövs	en	ny,	längre	trumma	anläggas	för	att	leda	om	diket	intill	vägen	
då	gång-	och	cykelbanan	har	byggts	ut.	Detaljerad	information	över	hur	utformningen	i	detta	
område	kommer	att	bli	kan	ses	i	sektionerna	0/030	och	0/107.

I	det	parti	där	väg	540	närmar	sig	sjön	omsluter	bergväggen	den	ena	sidan	av	vägen.	Utrymmet	
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Figur	4.	Foto	över	bäcken	nedanför	den	befintliga	slänten	(foto:	ÅF)

Figur	5.	Foto	över	utrymme	för	breddning	åt	norr	(foto:	ÅF)

är	därför	begränsat	och	för	att	få	plats	med	gång-	och	cykelbanan	måste	breddning	av	vägen	
ske	genom	utfyllnad	och	slänt	mot	sjön	(se	sektion	0/190,5).	För	att	undvika	att	fylla	ut	ett	större	
vattenområde	än	tvunget	föreslås	att	vägen	så	snart	som	det	är	möjligt	svänger	av	och	breddas	
åt	norr,	se	figur	5.	På	detta	sätt	blir	det	möjligt	att	anlägga	gång-	och	cykelbanan	på	befintlig	
körbana och därmed undvika nya slänter�

Vägen	fortlöper	på	liknande	sätt	fram	till	ungefär	300-metersmarkeringen	i	trafikförslaget,	se	
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ritning	583123-0201.	Där	kommer	ett	område	där	plats	för	gång-	och	cykelbanan	bedöms	finnas	
utan	några	större	ingrepp	i	natur-	och	vattenområden,	eller	i	befintlig	väg.	

Vidare	längs	sträckan	där	standlinjen	buktar	(in	och	ut)	tillämpas	liknande	lösning	som	beskrivet	
tidigare,	med	flytt	av	väg	åt	norr	(se	sektioner	0/421,	0/605	och	0/659).

Vid	900-metersmarkeringen	ligger	busshållplats	Källdalen.	Här	föreslås	ett	kantstöd	mellan	
gång-	och	cykelbanan	och	busshållplatsen.	Gång-	och	cykelbanans	bredd	föreslås	här	även	öka	
till	3,5	m	för	att	ge	plats	även	för	de	som	väntar	på	bussen.

Efter	busshållplatsen	kommer	en	ca	600	meter	lång	sträcka	som	på	vägens	norra	sida	kantas	
av	branta	bergväggar	och	hus	och	på	den	södra,	sjösidan,	snabbt	och	brant	sluttar	ner	i	sjön.	
I	denna	del	finns	även	ett	antal	sjöbodar	och	bryggor	längs	med	sjökanten,	se	figur	6	och	
figur	7.	På	grund	av	vägens	karaktär	i	detta	område	anses	denna	sträcka	vara	en	av	de	mest	
komplicerade.	Sektionerna	1/013,	1/171,	1/252,	1/344,	1/519,	1/590	samt	1/721	visar	effekten	
av	anläggningen	av	gång-	och	cykelbanan.	Ett	alternativ	till	breddning	genom	att	anlägga	slänter	
längs	detta	parti	är	att	i	stället	låta	gång-	och	cykelbanan	löpa	på	en	brokonstruktion,	till	exempel	
träbro,	eller	anlägga	stödmurar.	Detta	skulle	innebära	att	mindre	mark	behöver	tas	i	anspråk	
samt	att	sjöbodarna	längs	sträckan	kan	bevaras.	Det	innebär	också	att	man	slipper	stora	slänter	
som	går	ner	i	sjön.	Ett	sådant	alternativ	illustreras	i	sektion	1/590	2(2)	samt	i	figur	8.	

Figur	6.	Utrymmet	för	breddning	av	vägen	åt	norr	(foto:	ÅF)
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Figur	8.	Exempel	på	träbro	där	en	trappa	i	brokonstruktionen	möjliggör	för	åtkomst	att	ta	sig	till		
sjöbodarna

Figur	7.	Ritning	över	gång-	och	cykelbanan	längs	ett	utav	de	mer	svåra	partierna	längs	den	ut-
redda sträckan
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Röset – Slamby

Vid	1800-metersmarkeringen	finns	en	parkeringsficka	som	föreslås	behållas	men	justeras	
något,	se	figur	9.	Gång-	och	cykelbanan	läggs	på	utsidan	av	parkeringsfickan	mot	sjön.	Mellan	
parkeringsfickan	och	det	befintliga	grönområdet	föreslås	en	kantsten	som	avgränsning,	se	
sektion	1/828.

Figur	9.	Befintlig	parkeringsficka	utmed	sträckan	(foto:	ÅF)

Efter	parkeringsfickan	kommer	återigen	en	sträcka	på	ca	200	meter	där	vägen	begränsas	av	
en	bergvägg	på	norra	sidan	och	befintliga	branta	slänter	ner	mot	sjön.	På	vissa	punkter	kan	en	
mindre	sänkning	av	gång-	och	cykelbanan,	i	förhållande	till	den	befintliga	vägen,	innebära	att	
breddningen	genom	anläggandet	av	slänter	inte	når	ut	i	sjön.	Vid	andra	punkter	kommer	det	
ändå	att	krävas	förhållandevis	stor	utfyllnad	ut	i	sjön,	se	sektion	1/955	och	2/043.	Eventuellt	kan	
andra	alternativ	såsom	bro	eller	stödmur	tillämpas	för	att	undvika	slänter.

Där	bergväggen	sedan	viker	av	bort	från	vägen	föreslås	en	breddning	av	vägen	på	norra	sidan	
så	att	befintlig	körbana	mot	sjön	kan	nyttjas	för	den	nya	gång-	och	cykelbanan.	Detta	innebär	att	
intrång	ner	i	sjön	undviks,	se	sektion	2/376.	Breddningen	av	vägen	vid	detta	parti	omfattar	en	
sträcka	av	ca	260	meter.

Vägen	återgår	till	befintlig	dragning	vid	2500-metersmarkeringen	där	mer	utrymme	mellan	vägen	
och	sjön	finns.	På	en	sträcka	av	ca	100	meter	är	lutningen	från	vägen	ut	i	terrängen	emellertid	
brant	vilket	innebär	att	breddning	med	stora	slänter	behöver	anläggas	då	gång-	och	cykelbanan	
tillkommer,	dock	behöver	inget	ytterligare	intrång	på	sjön	göras,	se	sektion	2/700.	

Resterande	sträcka	fram	till	korsningen	med	Partillevägen	löper	parallellt	med	en	åker	utan	
större	höjdskillnad	från	vägen,	se	figur	10.	Vid	korsningen	med	Partillevägen	föreslås	en	
cykelöverfart	för	att	angöra	mot	kommande	gång-	och	cykelbana	på	andra	sidan.
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Figur	10.	Sträckan	närmast	korsningen	med	Partillevägen	(foto:	ÅF)

3.2 Alternativ utformning för kritiska sektioner

För	de	sektioner	där	minst	utrymme	finns	har	alternativ	med	stödmur	och	bro	utretts,	istället	
för breddning genom anläggning av slänter mot sjön� I tabellen nedan redovisas de möjliga 
lösningarna för de mest kritiska sektionerna�

Sektion Stödmur Bro
1/013 X X
1/344 X
1/519 X X
1/590 X X
1/721 X X
2/043 X X

Dessa	sektioner	återfinns	i	fyra	områden	längs	sträckan,	nedan	kallade	A,	B,	C	och	D	(se	figur	
11).	
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Figur	11.	Fyra	kritiska	områden

Figur	12.	Område	A	med	broalternativ

Område A

Området	är	ca	230	m	långt	och	ytterst	lite	utrymme	finns	mellan	väg	och	vatten.		På	den	norra	
sidan	om	vägen	finns	bergväggar	och	fastigheter	med	bostäder	som	angränsar	mot	vägen.	
Vattendjupet	längs	med	stranden	är	sannolikt	inte	så	djupt	då	vass	växer	i	vattnet	närmast	
stranden.	Att	bredda	genom	anläggning	av	slänter	här	innebär	att	man	måste	gå	ut	relativt	långt	
i	vattnet	och	något	av	de	andra	alternativen	är	sannolikt	att	föredra	.	Figurerna	12-14	illustrerar	
hur	det	kan	se	ut	då	bro-	eller	stödmursalternativet	anläggs.
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Figur	14.	Sektion	1/013	från	Område	A	med	broalternativ

Figur	13.	Område	A	med	stödmursalternativ
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Figur	15.	Område	B	med	broalternativ

Figur	16.	Sektion	1/344	från	Område	B	med	broaltern-

Område B

Området	är	ungefär	160	m	långt.	Även	här	är	det	lite	utrymme	mellan	väg	och	vatten.		På	den	
norra	sidan	om	vägen	finns	bergväggar	och	fastigheter	som	angränsar	mot	vägen.	Vattendjupet	
längs	med	stranden	är	sannolikt	djupt	här	då	det	inte	växer	vass	i	vattnet	och	bergssidorna	
är	mycket	branta	intill	vägen.	Att	bredda	genom	att	anlägga	slänter	då	det	kan	vara	djupt	kan	
bli	kostsamt	och	ett	alternativ	är	att	föredra.	Då	det	sluttar	kraftigt	här	är	det	mest	sannolikt	att	
broalternativet	är	det	som	lämpar	sig	bäst,	se	figur	15-16.
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Figur	18.	Sektion	1/590	från	Område	C	med	stödmursalternativ

Figur	17.	Område	C	med	broalternativ

Område C

Området	sträcker	sig	över	240	m	och	flera	sjöbodar	och	bryggor	ligger	på	sjösidan	om	vägen	
längs	denna	sträcka.	Här	finns	det	bitvis	ganska	mycket	utrymme	för	att	anlägga	en	gång-	och	
cykelbana	men	i	och	med	att	det	finns	sjöbodar	blir	det	på	flera	platser	trångt.	På	den	norra	
sidan	om	vägen	finns	bergväggar	och	fastigheter	med	bebyggelse	som	angränsar	mot	vägen.	
Vattendjupet	längs	med	stranden	varierar	sannolikt	då	det	både	växer	vass	i	vattnet	och	
bergssidorna är mycket branta intill vägen� Att bredda vägen genom att anlägga slänter innebär 
att	sjöbodar	måste	rivas	och	något	av	alternativen	är	därför	att	föredra.	I	figurerna	17-19	kan	
man se hur det kan komma att se ut�
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Figur	19.	Sektion	1/721	från	Område	C	med	stödmursalternativ

Figur	20.	Område	D	med	stödmursalternativ

Område D

Området	är	den	kortaste	av	de	kritiska	sträckorna	och	omfattar	knappa	100	m	och	flera	sjöbodar	
och	bryggor	ligger	på	sjösidan	om	vägen	längs	denna	sträcka.	Här	är	höjdskillnaden	mellan	
befintlig	vägbana	och	vattenytan	stor	och	att	bredda	vägen	genom	anläggning	av	slänter	skulle	
bli	omfattande	och	iögonfallande.	På	den	norra	sidan	om	vägen	finns	bergväggar	och	vegetation	
som	angränsar	mot	vägen.	Vattendjupet	längs	med	stranden	kan	antas	vara	djupt	då	det	inte	
växer	växter	vid	vattenytan	samt	att	bergssidorna	är	mycket	branta	intill	vägen.	Figurerna	20-21	
illustrerar hur ett stödmursalternativ kan se ut�
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Figur	21.	Sektion	2/043	från	Område	D	med	stödmursalternativ
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4 Konsekvenser
Nedan	beskrivs	konsekvenser	som	anläggandet	av	en	ny	gång-	och	cykelbana	längs	med	
Landvettersjöns	norra	sida	kan	medföra.

4.1 Ansvar för gång- och cykelbanan

Trafikverket	är	väghållare	på	denna	sträcka	av	väg	540	(Boråsvägen).	Detta	innebär	att	
kommunen	inte	själv	kan	besluta	om	anläggandet	av	en	gång-	och	cykelbana	utan	att	en	
överenskommelse	med	Trafikverket	måste	träffas.	

4.2 Val av åtgärd (slänt, stödmur eller bro)

Längs	med	sträckan	måste	någon	typ	av	åtgärd	utföras	vid	anläggande	av	gång-	och	
cykelbanan.	Tre	olika	typer	av	åtgärder	för	att	ge	möjlighet	till	breddning	har	föreslagits;	slänter,	
stödmur samt bro� 

Slänt

Att bredda vägen genom att fylla ut och anlägga slänter är det billigaste alternativet men innebär 
intrång	på	sjön	och	medför	att	stora	partier	av	sjökanten	behöver	fyllas	ut.	Hur	stor	volym	
fyllnaden	kommer	uppta	är	beroende	av	bottendjup	samt	hur	långt	ut	slänterna	når	i	sjön	(lutning	
1:2	från	gång-	och	cykelbanans	kant	krävs).	Utfyllnaden	kommer	dock	att	påverka	den	befintliga	
miljön	längs	sträckan	då	områden	med	uppväxt	vegetation	samt	eventuellt	strandlinjen	kommer	
att täckas� Breddning genom att anlägga slänter ut i sjön kan även medföra att en ansökan om 
vattenverksamhet	måste	utföras,	se	stycke	4.4.	

Stödmur

Stödmurar	kan	anläggas	på	platser	då	det	på	grund	av	geotekniska	aspekter	är	svårt	att	få	till	
bra	slänter	eller	då	utfyllnad	och	slänter	skulle	behöva	nå	långt	ut	i	vattnet.	Stödmurarna	har	
alltså	en	mindre	utbredning	än	att	anlägga	slänter	vilket	bland	annat	innebära	att	eventuella	
fastighetsintrång	längs	sträckan	minskar	och	att	sjöbodar	eventuellt	kan	bevaras.	Valet	av	
material	är	betydelsefullt	då	stödmuren	blir	synlig	från	söder.

Bro

Att anlägga en brokonstruktion är det dyraste av de föreslagna alternativen med en uppskattad 
kostnad	på	ca	12	000	kr	per	kvadratmeter.	Fördelarna	med	ett	broalternativ	är	dock	att	den	
befintliga	miljön	inte	tar	lika	stor	skada	samt	att	konstruktionen	kan	upplevas	som	det	mest	
estetiskt	tilltalande.	Konstruktionen	är	också	mindre	i	utbredning	än	alternativ	med	breddning	
med	slänter	och	bidrar	därför	inte	heller	till	lika	stora	fastighetsintrång.	Liksom	alternativet	med	
stödmurar	minskar	intrånget	på	sjön	betydande	i	jämförelse	med	att	bredda	genom	att	anlägga	
slänter�

4.3 Fastighetsintrång

Längs	med	den	utredda	sträckan	finns	ett	flertal	fastighetsägare.	Det	är	inte	helt	klarlagt	var	
gränserna	för	fastigheterna	går,	särskilt	på	sjösidan	av	vägen.

Inför	det	fortsatta	arbetet	med	gång-	och	cykelbanan	måste	fastighetsgränserna	tydligt	
kartläggas	då	det,	enligt	trafikförslaget	som	presenteras	i	denna	rapport,	troligtvis	innebär	intrång	
på	privata	fastigheter	längs	med	sträckan.	Dessutom	måste	frågan	om	rådighet	vara	klargjord	
före	en	ansökan	om	vattenverksamhet	(tidigare	kallad	vattendom)	görs.
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4.4 Vidare arbete med miljöpåverkan

Ansökan om vattenverksamhet (vattendom)

På	ett	flertal	platser	där	breddning	görs	för	gång-och	cykelbanan,	genom	anläggande	av	slänter,	
kommer	utfyllnaden	och	slänterna	att	gå	ut	en	bit	i	vattnet.	I	enlighet	med	11	kap	2	§	miljöbalken	
(MB)	definieras	den	typen	av	fyllning	av	vattenområden	som	vattenverksamhet.

Vid	utgångspunkten	att	utfyllnad	och	släntning	kommer	att	ske	generellt	för	gång-	och	
cykelbanan	längs	med	den	ca	3	km	långa	sträckan	bedöms	den	vattenyta	som	fylls	ut	motsvara	
ungefär	2	000	m2.	Detta	område	kan	dock	komma	att	minska	om	det	på	vissa	sträckor	istället	
anläggs	stödmurar	och/eller	broar.	

Eftersom	utfyllnad	aktualiseras	inom	ramen	för	ett	och	samma	projekt	(gång-	och	cykelbana	
längs	sjön)	och	utfyllnaden	berör	ett	och	samma	vattenområde	bedöms	den	sammanlagda	
ytan	av	alla	delområden	vara	avgörande	för	att	bestämma	om	det	är	anmälningspliktig	eller	
tillståndspliktig	vattenverksamhet.

Vattenverksamhet	omfattas	av	en	generell	tillståndsplikt	enligt	11	kap	9	§	MB	och	prövning	sker	i	
miljödomstol.	Men	enligt	11	kap	9a	§	MB	får	regeringen	meddela	föreskrifter	om	att	det	för	vissa	
vattenverksamheter	istället	för	tillstånd	skall	krävas	att	verksamheterna	har	anmälts	innan	de	
påbörjas.	Anmälan	skall	göras	till	länsstyrelsen	som	är	tillsynsmyndighet.

Sådana	åtgärder	som	skall	anmälas	till	länsstyrelsen	innefattar	”Uppförande	av	en	anläggning,	
fyllning	eller	pålning	i	ett	annat	vattenområde	än	vattendrag,	om	den	bottenyta	som	
verksamheten	omfattar	i	vattenområdet	uppgår	till	högst	3	000	m2”.	Med	vattenområde	avses	ett	
område	som	täcks	av	vatten	vid	högsta	förutsebara	vattenstånd.

Bottenytan	beror	av	vattenståndet.	I	detta	fall	berör	utfyllnaden	som	kan	bli	aktuell	partier	där	
strandkanten utgörs av en brant slänt� Detta bedöms innebära att bottenytan endast ökar 
marginellt	vid	högre	vattenstånd.

Eventuella utfyllnadsarbeten i detta fall bedöms därför vara anmälningspliktiga.

I	sammanhanget	kan	noteras	att	det	är	viss	skillnad	på	beslutets	rättsverkan	beroende	på	om	
det	avser	anmälan	eller	tillståndsansökan.	Ett	tillstånd	ger	verksamhetsutövaren	en	rättssäkerhet	
att	bedriva	verksamheten	(tillståndsinnehavaren	vet	att	de	aktiviteter	han	eller	hon	avser	att	vidta	
är	tillåtliga).	Eventuella	skador	som	uppstår	till	följd	av	icke	tillståndsgivna	vattenverksamheter	
har	verksamhetsutövaren	ett	juridiskt	ansvar	för.	Tillståndsansökan	kan	ske	på	frivillig	basis.

Dessutom kan noteras att eventuella utfyllnader kan beröra andra lagrum exempelvis 
strandskyddsbestämmelserna� 

Slutligen	krävs,	både	vid	anmälan	och	vid	tillståndsansökan	enligt	11	kap	MB,	att	frågan	om	
rådighet	är	klarlagd.	Rådighet	är	en	förutsättning	för	att	få	bedriva	verksamheten.	Rådighet	
kan	man	ha	genom	ägande	av	den	aktuella	fastigheten,	via	servitut	eller	genom	avtal	med	
fastighetsägaren.	Om	parterna	inte	är	överens	måste	ärendet	lämnas	över	till	miljödomstolen.

Dispensansökan för uppförande av gång- och cylkelbana inom strandskyddsområde.

En	dispensansökan	till	Länsstyrelsen	om	uppförande	inom	strandskyddesområde	måste	göras.		
I	den	skall	anges	motivering	om	varför	gång-	och	cykelbanan	anläggs	samt	hur	anläggandet	av	
den	påverkar	tillgängligheten	till	vattnet.	

I	denna	ansökan	bör	framhävas	att	en	gång-	och	cykelbana	kommer	att	öka	tillgängligheten	till	
stranden	och	till	vattnet	och	att	det	således	är	en	positiv	åtgärd.

Undersökning av naturvärden

En	miljökonsekvensbeskrivning	samt	en	bottenfaunaundersökning	måste	genomföras.	
Kostnader för detta har tagits med i kostnadsbedömningen�
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Åtgärdsvalsstudie

Trafikverket	önskar	att	åtgärdsvalsstudier	genomförs	i	samband	med	planeringen	av	nya	vägar	
och	ombyggnationer	av	befintliga	så	att	de	bästa	och	effektivaste	lösningarna	kan	uppnås.	
Eventuella	vidare	diskussioner	rörande	detta	får	föras	med	Trafikverket.	

För	gc-banan	behöver	inte	någon	kommunal	detaljplaneprocess	genomföras.

Page 632 of 1011



Trafikutredning för ny gång- och cykelbana längs Landvettersjön 

24	(29)

5 Kostnadsbedömning
En	översiktlig	kostnadsbedömning	för	gång-	och	cykelbanan	har	tagits	fram	vilken	presenteras	
i	tabell	1	nedan.	Kostnaderna	baseras	på	förslaget	då	breddning	genom	anläggande	av	slänter	
används	utmed	hela	sträckan.	Dock	ska	denna	kostnad	endast	ses	som	ett	riktmärke	då	
slänternas volym har beräknats översiktligt och behöver utredas mer i detalj� 

Utöver	de	kostnader	som	presenteras	nedan	måste	även	inlösen	av	mark	samt	ytterligare	
kostnad för vattenverksamhet beaktas� Dessutom kan eventuella kostnader för ersättning till 
ägare av sjöbodar tillkomma� 

Kostnad	för	vattendom	beräknas	ligga	mellan	500	000	och	1	000	000	kr.	I	kostnadsbedömningen	
har	det	högre	värdet,	1	000	000	kr	använts	då	enbart	breddning	genom	anläggning	av	
slänter	(alternativ	1)	genomförs.	I	detta	belopp	ingår	vanligtvis	kostnader	för	förändringar	
av	grundvattennivå.	Kostnad	för	estetiska	åtgärder	redovisas	i	kostnadsbedömningen.	Då	
anläggandet	av	en	sådan	här	gång-	och	cykelbana	har	potential	att	bli	estetiskt	tilltalande	och	
locka	till	sig	besökare	kan	åtgärder	så	som	anläggande	av	nya	bryggor	i	sjön	eller	spännande	
mötesplatser	vara	aktuella.	Denna	post	avser	den	typen	av	åtgärder	och	har	beräknats	som	
ett	schablonbelopp	om	2	000	000	kr.	Vad	gäller	kostnad	för	markinlösen	måste	först	och	främst	
rådigheten	i	området	fastställas	innan	något	belopp	går	att	fastställa.

5.1 Kostnadsbedömning vid alternativ utformning

Det	är	möjligt	att	på	vissa	delar	av	sträckan	anlägga	gång-	och	cykelbanan	med	stödmurar	av	
gabioner	eller	på	bro	för	att	undvika	stora	slänter	ner	i	sjön	samt	för	att	minimera	behovet	av	
markinlösen.	För	att	uppskatta	kostnaderna	då	stödmurar	respektive	bro	används	som	alternativ	
vid	de	sektioner	som	presenteras	i	kapitel	3	har	två	alternativa	kostnadsbedömningar	tagits	fram,	
se	tabell	2	och	3.	I	dessa	kostnadsbedömningar	har	det	lägre	värdet	för	kostnad	för	vattendom,	
500	000	kr,	använts.
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Tabell 1� Kostnadsbedömning alternativ 1

Alternativ 1- Breddning genom anläggning av slänter
Kostnadspost Mängd Enhet á-pris Kostnad

Trafikförslag SUMMA 14 262 150 
Ny gång- och cykelbana 1801 m 1500 2 701 800 
Gång- och cykelbana på befintlig väg 1103 m² 250 275 750 
Bredd av befintlig körbana 2905 m² 1000 2 905 000 

Vägräcke (inklusive skiljeremsa) 2691 m 1000 2 691 000 
Räcke gång- och cykelbana 1726 m 1000 1 726 000 
Rivning befintligt vägräcke 970 m 120 116 400 

Kantsten, betong 572 m 300 171 600 
Ny vägmarkering 4780 m 70 334 600 

Flytt av trästolpe med ledning 14 st 10000 140 000 

Belysning gång- och cykelbana 120 st 10 000 1 200 000 
Estetiska åtgärder 2 000 000 

Åtgärd mot sjön SUMMA 7 046 400 
Slänter 17616 m3 400 7 046 400 

Projektering 10% 2 130 855 
Totalt anläggning 23 439 405 

Undersökning av naturvärden SUMMA 250 000 
MKB 150 000 
NVI och Bottenfaunaundersökning 100 000 

Vattendom SUMMA 1 000 000 

Övrigt SUMMA 50 000 
Ansökan dispans strandskydd 50 000 
Inlösen av mark

Diverse och oförutsett 20% 4 947 881 
Adm., projektled., byggledn. mm. 5% 1 236 970 

Total kostnad 30 924 256 
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Tabell 2� Kostnadsbedömning alternativ 2

Alternativ 2 - Breddning genom anläggning av slänter och stödmurar
Kostnadspost Mängd Enhet a´-pris Kostnad

Trafikförslag SUMMA 14 262 150 
Ny gång- och cykelbana 1801 m 1500 2 701 800 
Gång- och cykelbana på befintlig väg 1103 m² 250 275 750 
Bredd av befintlig körbana 2905 m² 1000 2 905 000 

Vägräcke (inklusive skiljeremsa) 2691 m 1000 2 691 000 
Räcke gång- och cykelbana 1726 m 1000 1 726 000 
Rivning befintligt vägräcke 970 m 120 116 400 

Kantsten, betong 572 m 300 171 600 
Ny vägmarkering 4780 m 70 334 600 

Flytt av trästolpe med ledning 14 st 10000 140 000 

Belysning gång- och cykelbana 120 st 10 000 1 200 000 
Estetiska åtgärder 2 000 000 

Åtgärd mot sjön SUMMA 13 117 000 
Slänter 5995 m3 400 2 398 000 
Stödmur sträcka A (beräknat på synlig yta) 690 m2 2 500 1 725 000 
Bro sträcka B* 480 m2 12 000 5 760 000 
Stödmur sträcka C (beräknat på synlig yta) 720 m2 2 500 1 800 000 
Stödmur sträcka D (beräknat på synlig yta) 300 m2 2 500 750 000 
Fyllning 1710 m3 400 684 000 
* I rapporten förespråkas enbart brosom alternativ för område B.

Projektering 10% 2 737 915 
Totalt anläggning 30 117 065 

Undersökning av naturvärden SUMMA 250 000 
MKB 150 000 
NVI och Bottenfaunaundersökning 100 000 

Vattendom SUMMA 500 000 

Övrigt SUMMA 50 000 
Ansökan dispans strandskydd 50 000 
Inlösen av mark

Diverse och oförutsett 20% 6 183 413 
Adm., projektled., byggledn. mm. 5% 1 545 853 

Total kostnad 38 646 331 
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Tabell 3� Kostnadsbedömning alternativ 3

Alternativ 3 -  Breddning genom anläggning av slänter och broar
Kostnadspost Mängd Enhet a´-pris Kostnad

Trafikförslag SUMMA 14 262 150 
Ny gång- och cykelbana 1801 m 1500 2 701 800 
Gång- och cykelbana på befintlig väg 1103 m² 250 275 750 
Bredd av befintlig körbana 2905 m² 1000 2 905 000 

Vägräcke (inklusive skiljeremsa) 2691 m 1000 2 691 000 
Räcke gång- och cykelbana 1726 m 1000 1 726 000 
Rivning befintligt vägräcke 970 m 120 116 400 

Kantsten, betong 572 m 300 171 600 
Ny vägmarkering 4780 m 70 334 600 

Flytt av trästolpe med ledning 14 st 10000 140 000 

Belysning gång- och cykelbana 120 st 10 000 1 200 000 
Estetiska åtgärder 2 000 000 

Åtgärd mot sjön SUMMA 28 678 000 
Slänter 5995 m3 400 2 398 000 
Bro sträcka A 690 m2 12 000 8 280 000 
Bro sträcka B 480 m2 12 000 5 760 000 
Bro sträcka C 720 m2 12 000 8 640 000 
Bro sträcka D 300 m2 12 000 3 600 000 

Projektering 10% 4 294 015 
Totalt anläggning 47 234 165 

Undersökning av naturvärden SUMMA 250 000 
MKB 150 000 
NVI och Bottenfaunaundersökning 100 000 

Vattendom SUMMA 500 000 

Övrigt SUMMA 50 000 
Ansökan dispans strandskydd 50 000 
Inlösen av mark

Diverse och oförutsett 20% 10 246 833 
Adm., projektled., byggledn. mm. 5% 3 161 708 

Total kostnad 61 442 706 
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5.2 Föreslaget alternativ

Utifrån	den	osäkerhet	som	råder	kring	de	geotekniska	förhållandena	och	för	att	minimera	
intrånget	på	sjön	och	fastigheter	bör	alternativ	2	eller	3	vara	de	som	tillämpas.	Möjligheten	
att	kombinera	genom	breddning	med	bro	på	50	%	av	området	med	de	kritiska	sektionerna	
samt	stödmur	på	de	övriga	50	%	kan	vara	en	möjlig	lösning	för	att	även	kunna	uppnå	det	
bästa	estetiska	värdena	och	skapa	bra	och	funktionella	mötesplatser.	I	nedanstående,	
sammanfattande,	tabell	visas	en	kostnadsbedömning	där	sträcka	A	och	B	breddas	genom	
anläggning av broar samt sträcka C och D genom anläggning av stödmurar�

Sammanställning samtliga alternativ
Total kostnad alternativ 1 30 924 256 kr
Total kostnad alternativ 2 38 646 331 kr
Total kostnad alternativ 3 61 442 706 kr
Total kostnad kombinerat alternativ (2+3) 47 659 456 kr

Trafikförslag SUMMA 14 262 150 
Åtgärd mot sjön SUMMA 19 672 000 
Slänter 5995 m3 400 2 398 000 
Bro sträcka A 690 m2 12 000 8 280 000 
Bro sträcka B 480 m2 12 000 5 760 000 
Stödmur sträcka C (beräknat på synlig yta) 720 m2 2 500 1 800 000 
Stödmur sträcka D (beräknat på synlig yta) 300 m2 2 500 750 000 
Fyllning 1710 m3 400 684 000 
Projektering 10% 3 393 415 
Totalt anläggning 37 327 565 
Undersökning av naturvärden SUMMA 250 000 
Vattendom SUMMA 500 000 
Övrigt SUMMA 50 000 
Diverse och oförutsett 20% 7 625 513 
Adm., projektled., byggledn. mm. 5% 1 906 378 

Total kostnad 47 659 456 

Tabell	4.	Sammanvägning	av	alternativ	2	och	3	där	ca	50	%	av	de	kritiska	sträckorna	utgörs	av	
bro	och	50	%	av	stödmur
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1. Inledning 

Denna studie behandlar sträckan längs med väg 540 och 549, från Rådanäsvägen till 

Bårekulla sjöväg, där det finns förslag på att anlägga en 3900 meter lång gång- och 

cykelväg. 

En genomförbarhetsstudie har tagits fram på uppdrag av VO Planering för att undersöka 

om det är möjligt att gå vidare med projektet till planläggning. Studien har efterfrågats på 

grund av att sträckan ses som tekniskt utmanande och utrymmet är mycket begränsat 

längs med väg 540 och 549. 

I anslutning till Bårekulla hållplats färdigställdes 2019 en gång- och cykelväg mellan 

Bårekulla sjöväg och Grönhultsvägen. Denna del av sträckan (200 meter) räknas därmed 

bort från projektet och studien (3700 meter kvarstår). 

Fältbesök, översiktlig inventering och en uppskattad totalkostnadskalkyl ligger till grund 

för rekommendation om projektets fortsättning. 

2. Beskrivning sträcka 

Vägbredd på sträckan är 6,5-7,5 meter med smala vägrenar. Skyltad hastighet på väg 540 

och 549 är 60 km/h respektive 50 km/h. Årsmedeldygnstrafiken, ÅDT, för väg 540 är 

3980 fordon varav andel tung trafik 10 procent (mätår 2014) och för väg 549 är 

trafikflödet 3780 fordon varav andel tungtrafik 9 procent (mätår 2015). 

Under perioden 2008-2017 har det inträffat 23 olyckor med personskada till följd på 

sträckan. Olyckorna klassades som allvarliga och lindriga. (STRADA 2019-09-02) 

Projektet består av 3100 meter på väg 540 och 600 meter på väg 549. Väg 540 ansluter 

till väg 549 i en trevägskorsning. 

3. Sidval 

Vid en första översiktlig syn har alternativet att lägga gång- och cykelvägen på den södra 

sidan valts bort. Att anlägga gång- och cykelvägen på den södra sidan skulle innebära 

stora utfyllnader i sjön. Kostnaderna uppskattas bli orimligt höga. Sjöns djup och 

stabilitet är okända faktorer vilket också ökar osäkerheten vilket i sin tur kan leda till 

ännu högre kostnader. 

Det finns även sjöbodar och ett flertal bryggor längs sträckan.  

4. Byggnadstekniska förutsättningar 

Till största del utgörs sträckan av höga berg på norra sidan och vatten (Landvettersjön) på 

södra sidan. Utrymmet mellan berg/vatten och befintlig väg är litet. 
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En tredjedel av sträckan kantas av berg i dagen som ligger i direkt anslutning till vägen. 

Vissa bergspartier är cirka 15 meter höga bergsväggar. Berget är idag bitvis förstärkt på 

grund av rasrisk. Nästan en tredjedel av sträckan har direktutfarter, murar, 

tomtanläggningar och byggnader som ligger i nära anslutning till vägen. Resterande del 

består av skogsmark. 

Det finns två busshållplatser, Röset och Slamby, på sträckan. 

5. Kostnadsuppskattning 

Kostnadsdrivande poster är jord- och bergschakt, förstärkningsåtgärder/rassäkring berg, 

räcken mellan väg och gång- och cykelväg på grund av hög hastighet, stödmurar samt 

stora markintrång då bostadsfastigheter ligger i direkt anslutning till vägen. Krävs stora 

insatser på bergssidor med bultning och nätning. De två busshållplatserna kan behöva 

anpassas efter ny utformningsstandard. 

Det föreligger en stor risk att det vid bergschakt ramlar ut berg i sjön på grund av bergets 

dåliga kvalitet. Vid eventuell bergschakt krävs totalavstängning av vägen under en längre 

period. 

Uppskattad totalkostnad för förslag som redovisas ovan: 100 Mkr. För detaljer se bilaga 1 

Underlagskalkyl. 

6. Alternativt utförande 

Önskemål om att kunna utföra delar av projektet har framförts. Det har föreslagits att på 

540 anlägga gång- och cykelväg på de sektioner där berg inte finns (för att hålla nere 

kostnaderna), en säker passage över väg 549 vid korsningen med 540 samt resterande 

sträcka för att ansluta till befintlig gång- och cykelväg vid Bårekulla sjöväg. I anslutning 

till de kortare etapperna på väg 540 behöver passager anläggas för cyklister som färdas 

österut. 

Med trafiksäkerhet och framkomlighet i åtanke avråds punktinsatser längs sträckan 

Rådanäsvägen-Bårekulla sjöväg med nedan argument. 

Längs väg 540 rör det sig om fem till sex sektioner där berg kan undvikas vilket skulle 

innebära att cyklister som färdas österut tvingas korsa väg 540 flera gånger då de måste 

byta sida. För att den nya vägen ska kunna användas på ett trafiksäkert sätt krävs cirka tio 

passager över väg 540 vilka kommer att påverka trafikens framkomlighet avsevärt. 

Utrymme för passagernas anslutning på södra sidan existerar inte i dagsläget.  Det kan 

också ifrågasättas om någon cyklist verkligen kommer att utsätta sig för risken det 

innebär att korsa väg 540 ett flertal gånger. Som cyklist kan det kännas tryggare att hela 

sträckan dela vägen med övriga fordon i jämförelse med att sicksacka och riskera att 

tappa koncentrationen. Etapperna som byggs kan därmed bli outnyttjade. 

Att bitvis lägga en gång- och cykelväg på ena sidan om befintlig väg kan lura både 

cyklister och motorfordonsförare till en falsk trygghet. Konfliktpunkter kommer att 
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skapas vid varje punkt där cykelvägen tar slut och cyklisterna återigen ska dela befintlig 

väg med övriga fordon. Tydlig information/varning för cyklister som då och då kommer 

att dela vägen med motorfordonsförare krävs för att undvika kollisioner. 

Att uppmuntra människor att ta sig längs sträckan till fots är inte trafiksäkert då vägen 

har en mycket smal vägren. 

Att enbart skapa en säker passage över väg 549 samt fortsätta österut med ny gång- och 

cykelväg till anslutningspunkten vid Bårekulla sjöväg kan ses som ett alternativ. De mest 

trafikfarliga sektionerna på hela projektsträckan är dock de trånga sektionerna med berg 

på väg 540 vilka är mest kostnadsdrivande. Det anses vara motsägelsefullt att leda in 

gående och cyklister på väg 540 som inte är trafiksäker. 

På grund av trafiksäkerhet rekommenderas inte att etapper byggs - varken på väg 540 

eller 549. Projektet bör ses som en helhet och inte delas upp då inga målpunkter finns 

längs sträckan. Rådanäsvägen-Bårekulla sjöväg är en del av transportsträckan (inga 

tydliga målpunkter inom projektet) som ska binda ihop Mölnlycke och Landvetter. 

7. Slutsats 

Baserat på denna studie rekommenderas att projektet inte går vidare till planläggning på 

grund av de förutsättningar och kostnader som nämns ovan. 
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Medborgarförslag om en gång- och cykelbana mellan Mölnlycke-

Landvetter ”Södra Länken” 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i § 75/2016 till kommunstyrelsen remittera 

medborgarförslag om en gång- och cykelbana mellan Mölnlycke-Landvetter. 

Förslagsställaren föreslår en gång- och cykelbana mellan orterna Mölnlycke och 

Landvetter via Landvettersjöns södra strand. Härryda kommun har tidigare studerat 

flera olika cykelförbindelser i kommunen, varav norra och södra sidan av 

Landvettersjön var två av dem. Med anledning av de slutsatser som framkommit i 

tidigare utredningar där det norra alternativet visats utgöra det bästa alternativet för 

en snabb och trafiksäker länk mellan Mölnlycke och Landvetter anser sektorn att den 

Södra Länken inte ska utredas vidare. 

Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 15 september 

2016. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget med hänvisning till skrivelse av den 15 

september 2016 från sektorn för samhällsbyggnad. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade i § 75/2016 till kommunstyrelsen remittera 

medborgarförslag från Helen Forsberg angående en gång- och cykelbana mellan 

Mölnlycke-Landvetter, kallad ”Södra Länken”. 

Förslagsställaren föreslår en bilfri förbindelse mellan orterna Mölnlycke och 

Landvetter via Landvettersjöns södra strand. Fördelarna enligt förslagsställaren med 

att bygga längs den södra sidan om Landvettersjön istället för den norra, är att en 

gång- och cykelbana redan finns från Mölnlycke centrum till Mölnlycke fabriker. 

Efter fabriksområdet upphör intensiv biltrafik och därifrån till Hällsnäs duger den 

befintliga lågtrafikerade vägen. Efter Hällsnäs saknas en förbindelse fram till 

järnvägstunneln och över/runt tunnelns kulle. På andra sidan kullen fram till 

Landvetter duger den befintliga lågtrafikerade vägen.  

Enligt förslagsställaren har det norra alternativet flera nackdelar. Det är kurvigt, 

backigt och långt (6,5 km) samt medför det höga kostnader (ca 40-50 000 000 kr). 

Den totala banlängden som behöver byggas på södra sidan är enligt förslagsställaren 
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1,2 km, vilket är 5,3 km kortare än vad som behöver byggas på norra sidan och 

kostnaden bör bli cirka 7-9 000 000 kr. Andra positiva effekter som uppnås är att det 

drar cykelturister. 

Sektorns bedömning 

Härryda kommun genomförde 2009 en Behovsanalys av tätortssammanbindande 

cykellänkar i Härryda kommun (publikation 2009:03). I utredningen studerades flera 

olika cykelförbindelser i kommunen, varav norra och södra sidan av Landvettersjön 

var två av dem. Analysen visade att en cykelförbindelse via norra sidan av 

Landvettersjön skulle utgöra det bästa alternativet att binda ihop orterna Landvetter 

och Mölnlycke.  

Eftersom en cykelväg mellan Landvetter och Mölnlycke på Landvettersjöns norra 

sida visade sig vara bästa alternativet arbetade sektorn vidare med en trafikutredning 

för sträckan (Trafikutredning för ny gång- och cykelbana längs Landvettersjön, 

Publikation 2014:01). Trafikverket kommer under hösten 2016 ta fram en vägplan 

för aktuell cykelväg. I vägplanen ska bland annat kostnaderna utredas tydligare. 

Cykelvägen kommer därefter skickas in till Regional plan där medel till regionens 

olika cykelvägar prioriteras. 

Härryda kommun vill öka invånarnas möjlighet att på ett säkert och attraktivt sätt 

färdas med cykel inom och mellan de olika orterna i kommunen. En viktig del är att 

möjliggöra för arbetspendling. Sektorn ser inte att den södra sträckan utgör ett 

attraktivt alternativ för att främja arbetspendlingen eftersom befintliga vägar som 

behöver användas inte är trafiksäkerhetsmässigt tillfredsställande, bland annat är 

befintliga vägar smala, sikten är begränsad och järnvägskorsningarna osäkra. Utmed 

norra sträckan finns även flera stora arbetsplatser som är viktiga att knyta ihop för en 

attraktiv arbetspendling. 

Med anledning av de slutsatser som framkommit i tidigare utredningar där det norra 

alternativet visats utgöra det bästa alternativet för en snabb och trafiksäker länk 

mellan Mölnlycke och Landvetter anser sektorn att en ny utredning för Södra Länken 

inte ska påbörjas. 

 

Håkan Jacobsson 

Samhällsbyggnadschef Björn Sundén 

 Verksamhetschef trafik 

 

Bilagor: 

Karta  
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