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Svar på medborgarförslag om gång- och cykelbana mellan 
Hindås och Landvetter 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 

Sammanfattning av ärendet  
Kommunfullmäktige beslutade den 19 maj 2022 § 82 att remittera ett 
medborgarförslag om att bygga en gång- och cykelbana mellan Hindås och 
Landvetter till kommunstyrelsen och uppdrog åt kommunstyrelsen att 
besluta i ärendet. I medborgarförslaget föreslås att kommunen anlägger en 
gång- och cykelväg mellan Landvetter och Hindås i samband med att 
överföringsledningar för VA byggs ut mellan orterna.  

Förvaltningen håller med förslagsställaren om vikten av att utveckla 
trafiksäkra cykelvägar och att främja hållbara färdmedel för resor inom 
kommunen, bland annat genom cykling. Trafikverket är väghållare på den 
aktuella sträckan, vilket betyder att kommunen inte själv kan bestämma om 
en utbyggnad av gång- och cykelväg. Under planeringsarbetet med att 
bygga ut överföringsledningarna förde kommunen en dialog med 
Trafikverket om ett samförläggande av gång- och cykelväg och fick då 
beskedet att sträckan inte var prioriterad för utbyggnad. 

Då projektet med att bygga ut VA-överföringsledningar mellan Landvetter 
och Hindås är fullbordat inom kort bedömer förvaltningen att en 
samförläggning av gång- och cykelväg inte längre är möjlig.  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 15 september 2022  
 Medborgarförslag  
 Kommunfullmäktiges beslut den 30 januari 2012 § 4 

 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 19 maj 2022 § 82 att remittera ett 
medborgarförslag om att bygga en gång- och cykelväg mellan Hindås och 
Landvetter till kommunstyrelsen och uppdrog åt kommunstyrelsen att 
besluta i ärendet. I medborgarförslaget föreslås att kommunen anlägger en 
gång- och cykelväg mellan Landvetter och Hindås i samband med att 
överföringsledningar för VA byggs ut mellan orterna. Förslagsställaren 
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beskriver vidare hur en cykelväg mellan orterna hade ökat framkomligheten 
och tryggheten för cyklister som i dagsläget behöver samsas med biltrafiken 
på Göteborgsvägen.  

Det finns en trafikseparerad gång- och cykelväg på sträckan längs 
Härrydavägen, från Landvetter fram till Härryda kyrka. För att få en 
sammanhängande cykelförbindelse hela vägen från Landvetter till Hindås 
behöver därmed den cirka nio kilometer långa sträckan mellan Härryda och 
Hindås byggas ut.  

Utbyggnad av kommunens vatten- och avloppssystem  

Kommunfullmäktige beslutade den 30 januari 2012 § 4 att bygga ett nytt 
vattenverk och bygga ut kommunens spill- och dricksvatten mellan Hindås 
och Landvetter samt Hällingsjö och Rävlanda för att säkra upp och öka 
hanteringen av dricksvatten och spillvatten i kommunens östra delar.  
Utbyggnaden gör det långsiktigt möjligt för fler invånare och 
näringsverksamheter att ansluta sig till kommunalt VA. Förutom 16 
kilometer långa ledningar omfattar arbetet också sex pumpstationer för 
spillvatten. VA-överföringsledningarna går i huvudsak utmed de statliga 
vägarna Göteborgsvägen och Härrydavägen där Trafikverket är väghållare, 
men ledningarna är även dragna inom andra områden på mark som 
kommunen inte äger. Projektet med att bygga ut överföringsledningarna 
börjar i skrivande stund nå sitt slut och beräknas vara helt färdigt i 
november 2022.   

Trafikverkets väghållaransvar  

Kommunen är medveten om att det finns ett behov att utveckla 
cykelförbindelserna mellan kommunens tätorter. Då det är Trafikverket som 
är väghållare för de flesta vägar mellan kommunens orter, däribland 
Göteborgsvägen och Härrydavägen, är det svårare att få till cykelvägar 
mellan orterna än inom orterna. Att Trafikverket är väghållare innebär att 
kommunen inte själv kan besluta om anläggandet av en gång- och cykelbana 
utmed dessa vägar. I samband med planeringen av överföringsledningarna 
förde kommunen en dialog med Trafikverket om ett samförläggande av en 
gång- och cykelväg på sträckan. Beskedet från Trafikverket var då att 
sträckan inte var prioriterad för utbyggnad.  

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen håller med förslagsställaren om vikten av att utveckla 
trafiksäkra cykelvägar och att främja hållbara färdmedel för resor inom 
kommunen, bland annat genom cykling. Trafikverket är väghållare på den 
aktuella sträckan, vilket betyder att kommunen inte själv kan bestämma om 
en utbyggnad av gång- och cykelväg. 

Då projektet med att bygga ut VA-överföringsledningar mellan Landvetter 
och Hindås är fullbordat inom kort bedömer förvaltningen att en 
samförläggning av gång- och cykelväg inte längre är möjlig.  

Louise Skålberg Fredrik Wejrot  
Samhällsbyggnadschef   Trafikchef
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Signeringsunderlag

Postnummer och ort 

 E-postadress

Lämna ett medborgarförslag

1. Inlämnat av

Inlämnat av
För- och efternamn 
Anders Johan Axel Kilander Marunga

Adress 

Telefon 

Mobiltelefon 

Notifieringar 
E-post

2. Ditt förslag

Rubrik på ditt förslag
Gång/cykelväg mellan Hindås och Landvetter

Beskriv förslaget
Just nu håller man på att anlägga nya VA-ledningar mellan Hindås och Landvetter, mitt förslag är att man anlägger gång-cykelväg 
ovanpå.
Som cyklist är man i dagsläget hänvisad att cykla göteborgsvägen mellan Hindås och Landvetter, en väg som är relativt smal och 
ganska trafikerad av bilar och bussar. En cykelväg mellan orterna hade gjort framkomligheten bättre och tryggare! En cykelväg 
hade också knutit ihop orterna på ett sätt som möjliggör att ta sig mellan dem utan att använda bilen.
Jag har varit i kontakt med kommunens va-ingenjörer som instämmer i förslaget (Trafikverket hänvisar till kommunen).
Jag tycker att man ska ta tillfället i akt när det frigörs yta i och med nedläggningen av VA rör.
Med vänliga hälsningar
Johan Kilander Marunga
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