Falkenbergs kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-29

§ 163
Motion - Gång- och cykelväg i Köinge, KS 2017/350
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige
besluta
1. Motion skickas till tekniska nämnden för att ingå i beredningsunderlaget
vid kommande remissyttrande vid uppdatering av regional cykelplan.
2. Därmed anses motionen behandlad.
Beskrivning av ärendet
Ingemar Johansson (C) och Maria Larsson (C) har inkommit med en motion
om att det ska anläggas en gång- och cykelväg i vägslänten av väg 154:s
södra sida från Björsavägen till den gamla vägbron över väg 154 vid
Nydala. Gång- och cykelvägen ska prioriteras högt i kommunens gång- och
cykelplan, eller att medel tas ur det separata landsbygdsanslaget.
Tekniska nämnden har beretts möjlighet att yttra sig över motionen och
förmedlar att väg 154 är statlig väg, vilket innebär att kommunen saknar
rådighet och har därför ingen möjlighet att själv bygga en cykelväg där. Om
en gång- och cykelväg ska etableras på aktuell sträcka krävs att sträckan
finns utpekad i den regionala cykelplanen.
Regional cykelplan är en del i genomförandet av Regional infrastrukturplan
2014-2025. I planförslaget har Region Halland avsatt totalt 129 mkr för
utbyggnad av cykelvägar. Åtgärderna tas fram i samverkan mellan regionen,
de halländska kommunerna och Trafikverket. Det finns löpande möjlighet
att inkomma med förslag på sträckor där cykelväg bör etableras.
Falkenbergs kommun har nyligen fått med delsträckan Vinberg – Bergagård
som en cykelsträcka i planen i syfte att i ett längre perspektiv koppla
samman Falkenberg med Ullared, vilket är en prioriterad sträcka.
Eftersom det finns ett begränsat ekonomiskt utrymme i regional cykelplan
vad gäller utbyggnad av gång- och cykelvägar gör tekniska nämnden en
prioriteringslista med förslag att ta med i samverkanssamtal med övriga
kommuner, regionen och Trafikverket. För närvarande är sträckan mellan
Falkenberg och Ullared prioriterad, och det föreligger därmed inget förslag
om att prioritera sträckan mellan väg 154:s södra sida från Björsavägen till
den gamla vägbron över väg 154 vid Nydala.
Motivering av beslut
Kommunstyrelseförvaltningen delar motionärernas intention om att det ska
kännas tryggt att ta sig fram med cykel. Dock konstaterar förvaltningen att
utrymmet att utrymmet för etablering av cykelvägar i de halländska
kommunerna är begränsat, varför Falkenbergs kommun prioriterar
strategiska vägsträckor för att i högre utsträckning kunna möjliggöra för en
utbyggnad av cykelvägar då dessa finns med i den regionala cykelplanen.
Då den regionala cykelplanen förhåller sig till Tillväxtstrategi för Halland
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2014-2020 bedöms det således mer fördelaktigt att prioritera och gå in i
samtal om satsningar på cykelväg mellan Falkenberg och Ullared, vilket
också hittills prioriterats i form av delsträckningen mellan Vinberg och
Bergagård. Vidare anges Falkenbergs stad och Ullared som strategiska
knutpunkter i den av kommunfullmäktige antagna översiktsplanen för
Falkenbergs kommun. Vid en fortsatt planering av cykelvägar längs med
väg 154 bör därför ett helhetsperspektiv finnas för att möjliggöra en gångoch cykelväg hela sträckan, utan allt för många passagager över väg 154.
Vad gäller det motionärerna benmäner som det separata landsbygdsanslaget
är detsamma som budgetposten satsningar i lokalsamhällen.
Kommunfullmäktige har beslutat att posten ska flyttas på
investeringsbudgeten till driftsbudgeten och att medlen ska utbetalas som
bidrag till vägföreningar, efter ansökan. Tekniska nämnden kan därför inte
nyttja medlen för byggnation av gång- och cykelväg i Köinge. Mot
bakgrund av ovanstående föreslår kommunstyrelseförvaltningen att
motionen bör avslås.
Ekonomi
Aktuell sträcka är ungefär 500 meter. Enligt Trafikverkets standardkalkyl
kostar cykelbana som är två meter bred 5000 kr löpmetern, vilket för den
aktuella sträckningen skulle innebära cirka 2 250 000 kr, vilket inte ryms
inom tekniska nämndens budget.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-05-24
Motion om gång- och cykelväg i Köinge, 2017-06-20
Tekniska nämnden 2018-03-21, § 23
Yrkande
Mari-Louise Wernersson (C) yrkar:
1. Motion skickas till tekniska nämnden för att ingå i beredningsunderlaget
vid kommande remissyttrande vid uppdatering av regional cykelplan.
2. Därmed anses motionen behandlad.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Mari-Louise Wernersson (C) yrkande och
finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller yrkandet.
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