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Inledning
Se redovisad inledning i cykelstrategin.

Planens syfte och målgrupp
Se redovisade mål och syften i cykelstrategin.

Relaterade styrdokument
Cykelstrategi för Orust kommun år 2017-2027.
Plan
Prioriterat område nr.1: Cykelinfrastruktur

Åtgärdsförslag – Cykelinfrastruktur
Planera för en tätare bebyggelse
En viktig faktor för att fler ska välja cykeln är att avstånden mellan olika målpunkter inte är för
långa. Gles bebyggelse och långa avstånd innebär att fler blir beroende av egen bil för transport.
För att motverka detta planerar Orust kommun för en tätare bebyggelse, där nya bostäder och
verksamheter i möjligaste mån lokaliseras till kommunens tätorter eller redan bebyggda områden.
Vid ny exploatering tas också möjligheten till cykling med i beaktande. Om det inte redan tidigare
finns god cykelinfrastruktur till området, byggs detta ut i samband med exploateringen.
Tabell 1: Cykelinfrastruktur generella åtgärder: Planera för en tätare bebyggelse

Åtgärd: Planera för en tätare bebyggelse
Berörda mål

•

Ansvarig förvaltning/enhet

Inom tätorterna är det säkert och tryggt att cykla till
skolan. (Prioriterat område nr.3: Cykla till skolan)
• 20 % av skolresorna bland elever som bor inom fem
kilometer från skolan görs med cykel. (Prioriterat
område nr.3: Cykla till skolan)
• 25 % av arbetsresorna som genomförs av dem som
bor inom 1 mil från sitt arbete görs med cykel.
(Prioriterat område nr.2: Cykla till arbetet)
Plan, mark och exploatering

Kostnad

Låg

Prioritet (Hög/Medel/Låg)

Hög

Tidsrymd

Från år 2017
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Anlägg säkra och attraktiva cykelparkeringar vid kollektivtrafikhållplatser
För att underlätta möjligheten att kombinera cykelresa med kollektivtrafikresa byggs säkra och
attraktiva cykelparkeringar vid större kollektivtrafikhållplatser. En viktig aspekt är att cykeln går
att låsa fast i ramen, eftersom den står parkerad under en längre tid. Cykelparkeringar vid
busshållplatser med många på- och avstigningar och färjelägren prioriteras vid byggnation av nya
cykelparkeringar.
I samband med planläggning av nya hållplatser ska cykelparkeringar planeras med från början.
För befintliga hållplatser ses nuläget över och en diskussion med Västtrafik inleds om anläggning
av cykelparkeringar, vem som ska ansvara för detta och fördelning av kostnaderna.
Tabell 2: Cykelinfrastruktur generella åtgärder: Anlägg säkra och attraktiva cykelparkeringar vid kollektivtrafikhållplatser

Åtgärd: Anlägg säkra och attraktiva cykelparkeringar vid kollektivtrafikhållplatser
Berörda mål

•

Ansvarig förvaltning/enhet

Det finns goda möjligheter att kombinera cykelresan
med kollektivtrafikresan.
• 25 % av arbetsresorna som genomförs av dem som
bor inom 1 mil från sitt arbete görs med cykel.
(Prioriterat område nr.2: Cykla till arbetet)
• Orust är välbesökt och omtyckt bland cykelturister.
(Prioriterat område nr.4: Turism- och fritidscykling)
Plan, mark och exploatering,

Notering

Västtrafiks, ev. krävs Trafikverkets deltagande

Kostnad

Ca 3- 4 000 kr/plats, utbyggnad i den takt som är möjlig.
Fördelning av kostnaderna bör diskuteras med Västtrafik.
Vid nyanläggning av hållplats ska krav ställas på att
cykelparkeringar byggs.

Prioritet (Hög/Medel/Låg)

Hög

Tidsrymd

Hållplatser med många på- och avstigningar:
I prioriteringsordning, med start från år 2018

Förbättra belysningen där behovet är som störst
En stor del av vägarna är idag inte upplysta. Att belysa dessa är inte heller ekonomiskt eller
energimässigt försvarbart. Däremot finns vissa vägsträckor där behovet är extra stort, exempelvis
kring skolorna. Behovet och efterfrågan av förbättrad belysning kartläggs genom att ta in
synpunkter från invånare och skolor. Därefter skapas en prioriteringslista för förbättringar.
Genomförande av ny belysning sker i dialog med Trafikverket (statligt vägnät) och vägföreningar,
vägar inom tätort.
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Tabell 3: Cykelinfrastruktur generella åtgärder: Förbättra belysningen där behovet är stort

Åtgärd: Förbättra belysningen där behovet är som störst
Berörda mål

Ansvarig förvaltning/enhet

•

Inom tätorterna är det säkert och tryggt att cykla till
skolan. (Prioriterat område nr.3: Cykla till skolan)
• 20 % av skolresorna bland elever som bor inom fem
kilometer från skolan görs med cykel. (Prioriterat
område nr.3: Cykla till skolan)
• 25 % av arbetsresorna som genomförs av dem som
bor inom 1 mil från sitt arbete görs med cykel.
(Prioriterat område nr.2: Cykla till arbetet)
Plan, mark och exploatering (kartläggning)
Affärsdrivande (utförande och drift)

Notering

I dialog med Trafikverket och vägföreningar

Kostnad

Osäkert

Prioritet (Hög/Medel/Låg)

Låg

Tidsrymd

Från år 2018

Skylta cykelvägnätet
En enhetlig och tydlig skyltning av cykelvägnätet gör det betydligt enklare att hitta fram till sitt
mål. Särskilt viktigt är det för den som inte cyklat sträckan tidigare. Därför ser kommunen över
skyltningen av det befintliga cykelvägnätet samt kompletterar med skyltar där det saknas.
Skyltningen behöver på ett tydligt sätt visa var cykelvägen leder. Cykelskyltningen behöver också
visa var en cykelväg börjar samt var den tar slut. Detta för att undvika förvirring samt cykling på
gångbanor. Skyltningen avser både cykelvägar i tätorter, kring skolor och förbindelser till skolor
och anläggningar som används för fritidsaktiviteter, exempelvis ridskolor och badplatser. Arbetet
med skyltning sker i samråd med väghållaren, primärt Trafikverket eller vägföreningar. Skyltning
av rent turistiska leder behandlas i avsnittet om cykelturism.
Tabell 4: Cykelinfrastruktur generella åtgärder: Skylta cykelvägnätet

Åtgärd: Skylta cykelvägnätet
Berörda mål

Ansvarig förvaltning/enhet

•

20 % av skolresorna bland elever som bor inom fem
kilometer från skolan görs med cykel. (Prioriterat
område nr.3: Cykla till skolan)
• 25 % av arbetsresorna som genomförs av dem som
bor inom 1 mil från sitt arbete görs med cykel.
(Prioriterat område nr.2: Cykla till arbetet)
• Orust är välbesökt och omtyckt bland cykelturister.
(Prioriterat område nr.4: Turism- och fritidscykling)
• Attraktiva och trafiksäkra cykelturismleder. (Prioriterat
område nr.4: Turism- och fritidscykling)
Plan, mark och exploatering
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Notering

I dialog med Trafikverket och vägföreningar

Kostnad

Beroende på behovet och omfattningen av skyltningen, ca
5-20 000 kr per skyltad km. Kan möjligen samfinansieras av
Trafikverket avseende statligt vägnät.

Prioritet (Hög/Medel/Låg)

Medel

Tidsrymd

Från år 2017, med start i tätorterna
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Svanesund – Cykelinfrastruktur
Bild 1: Svanesund, förslag på prioritering av utbyggnad av cykelleder i tätorten. Bakgrundskarta: Lantmäteriet
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Åtgärdsvalsstudie för Svanesund
Trafiksituationen på Färjevägen i Svensund har länge ansetts problematisk och med planerad
exploatering finns risk att trafiksituationen förvärras. Därför genomförde Trivector Traffic en
åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för kommunen under åren 2016-2017. I ÅVS:en beskrivs
problemområden och förslag på lösningar. Därbland finns cykelinfrastrukturen med som en
viktig åtgärd för att få en säkrare trafikmiljö för oskyddade trafikanter att ta sig till och från olika
målpunkter i samhället men också för exempelvis arbetspendlare att kunna ta cykeln till och från
arbetsplats i Stenungsund. ÅVS:en och handlingsplanen sammanfaller därför mycket bra.

S1: Anlägg gång- och cykelväg längs med Färjevägen, väg 770, Svanesund
På Färjevägen, väg 770, mellan färjeterminalen och Svanesunds centrum är cyklisten mycket
utsatt. Trafiken är periodvis tät, då många fordon kommer samtidigt i samband med färjans
ankomst och avgång. Sträckan är viktig för att binda samman befintlig cykelinfrastruktur i
Svanesund samt för att göra det möjligt att pendla mellan Svanesund och Stenungsund på cykel.
Dessa faktorer sammantaget gör att anläggning av en separat cykelväg längs Färjevägen är
prioriterat.
Tabell 5: Cykelinfrastruktur Svanesund: Anlägg gång- och cykelväg längs med Färjevägen, väg 770, Svanesund

Åtgärd: Anlägg gång- och cykelväg längs med Färjevägen, väg 770, Svanesund
Berörda mål

•

Ansvarig förvaltning/enhet

Inom tätorterna är det säkert och tryggt att cykla till
skolan. (Prioriterat område nr.3: Cykla till skolan)
• 20 % av skolresorna bland elever som bor inom fem
kilometer från skolan görs med cykel. (Prioriterat
områdenr.3: Cykla till skolan)
• 25 % av arbetsresorna som genomförs av dem som
bor inom 1 mil från sitt arbete görs med cykel.
(Prioriterat område nr.2: Cykla till arbetet)
• Orust är välbesökt och omtyckt bland cykelturister.
(Prioriterat område nr.4: Turism- och fritidscykling)
• Attraktiva och trafiksäkra cykelturismleder. (Prioriterat
område nr.4: Turism- och fritidscykling)
Plan, mark och exploatering

Notering

I dialog med Trafikverket

Längd & Kostnad

Längd ca 1 km, Uppskattad schablonkostnad tätortsled ca
5-7 000 kr/m. Totalkostnad ca 7 mkr.

Prioritet (Hög/Medel/Låg)

Hög

Tidsrymd

Från år 2019. Samordnas med S2.
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S2: Förbättra korsning och passage Källvägen – Färjevägen, väg 770,
Svanesund
Den cykelvänliga villagatan Källvägen mynnar ut i Färjevägen, väg770, vid centrum. För cyklister
är det idag otydligt vilken väg man förväntas ta exempelvis för att nå affärerna eller i framtiden
den föreslagna cykelvägen S1. I samband med utbyggnaden av cykelvägen S1 bör därför även den
här korsningen ses över och förbättras. En tänkbar lösning är en gång- och cykelväg från
Källvägen till busshållplatsen och en anpassning av övergångsstället.
Tabell 6: Cykelinfrastruktur Svanesund: Förbättra korsning och passage Källvägen - Färjevägen, väg 770, Svanesund

Åtgärd: Förbättra korsning och passage Källvägen - Färjevägen, väg 770, Svanesund
Berörda mål

•

Ansvarig förvaltning/enhet

Inom tätorterna är det säkert och tryggt att cykla till
skolan. (Prioriterat område nr.3: Cykla till skolan)
• 20 % av skolresorna bland elever som bor inom fem
kilometer från skolan görs med cykel. (Prioriterat
område nr.3: Cykla till skolan)
• 25 % av arbetsresorna som genomförs av dem som
bor inom 1 mil från sitt arbete görs med cykel.
(Prioriterat område nr.2: Cykla till arbetet)
Plan, mark och exploatering

Notering

I dialog med Trafikverket

Kostnad

Beror på vald åtgärd och om åtgärden görs i samband med
gång- cykelvägsutbyggnad. Uppskattad schablonkostnad ca
400 tkr.

Prioritet (Hög/Medel/Låg)

Hög

Tidsrymd

Från år 2019. Samordnas med S1.

S3: Förbättra gång- och cykelväg längs med Rödsvägen, Svanesund
För att förbättra säkerheten och tillgängligheten med cykel till Ängås skola görs en
förbättring/breddning av gång- och cykelvägen på avsnittet, till samma nivå som längre söderut
på samma väg. Det finns idag en smal gångbana som är skyltad som gång- och cykelväg.
Eftersom det är en huvudväg för elever finns risk för konflikter mellan gående och cyklister,
vidare förekommer garageutfarter.
Tabell 7: Cykelinfrastruktur Svanesund: Förbättra gång- och cykelväg längs med Rödsvägen, Svanesund

Åtgärd: Förbättra gång- och cykelväg längs med Rödsvägen, Svanesund
Berörda mål

•
•

Inom tätorterna är det säkert och tryggt att cykla till
skolan. (Prioriterat område nr.3: Cykla till skolan)
20 % av skolresorna bland elever som bor inom fem
kilometer från skolan görs med cykel. (Prioriterat
område nr.3: Cykla till skolan)
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•

25 % av arbetsresorna som genomförs av dem som
bor inom 1 mil från sitt arbete görs med cykel.
(Prioriterat område nr.2: Cykla till arbetet)

Ansvarig förvaltning/enhet

Plan, mark och exploatering

Notering

I dialog med vägförening

Längd & Kostnad

Längd ca 200 m, uppskattad schablonkostnad, breddning av
gång- och cykelväg i tätort, 1 500 kr/m.
Totalkostnad ca 300 tkr.

Prioritet (Hög/Medel/Låg)

Hög

Tidsrymd

Från år 2018

S4: Förbättra passage över Färjevägen, väg 770, vid Ängåsvägen, Svanesund
En befintlig gång- och cykelväg finns mellan Hjälperöd, nordväst om Svanesund, och Svanesunds
centrum. Vid Ängåsvägen byter gång- och cykelvägen sida, det sker med en befintlig cykelpassage
och övergångsställe. Cykelpassagen och övergångsstället upplevs otrygga, eftersom fordon som
ska till färjan kommer i hög fart och väjer inte för oskyddade trafikanter som passerar över vägen.
Passagen bör ses över och förbättras med tanke på trafiksäkerheten. En tänkbar lösning är en
mittrefug.
Tabell 8: Cykelinfrastruktur Svanesund: Förbättra passage över Färjevägen, väg 770, vid Ängåsvägen, Svanesund

Åtgärd: Förbättra passage över Färjevägen, väg 770, vid Ängåsvägen, Svanesund
Berörda mål

•

Ansvarig förvaltning/enhet

Inom tätorterna är det säkert och tryggt att cykla
skolan. (Prioriterat område nr.3: Cykla till skolan)
• 20 % av skolresorna bland elever som bor inom fem
kilometer från skolan görs med cykel. (Prioriterat
område nr.3: Cykla till skolan)
• 25 % av arbetsresorna som genomförs av dem som
bor inom 1 mil från sitt arbete görs med cykel.
(Prioriterat område nr.2: Cykla till arbetet)
Plan, mark och exploatering

Notering

I dialog med Trafikverket

Längd & Kostnad

Passage. Uppskattad schablonkostnad ca 400 tkr, Trafikverket

Prioritet (Hög/Medel/Låg)

Hög

Tidsrymd

Från år 2017
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S5: Anlägg gång- och cykelväg på del av Kaprifolvägen, Svanesund
En befintlig gång- och cykelväg finns på Rödsvägen, mellan Ängås skola och Kaprifolvägen, samt
på del av Kaprifolvägen. För att få en heltäckande gång- och cykelväg är det därför lämpligt att
anlägga en gång- och cykelväg längs med hela Kaprifolvägen till Färjevägen. Många oskyddade
trafikanter rör sig längs med Kaprifolvägen.
Tabell 9: Anlägg gång- och cykelväg på del av Kaprifolvägen, Svanesund

Åtgärd: Anlägg gång- och cykelväg på del av Kaprifolvägen, Svanesund
Berörda mål

•

Ansvarig förvaltning/enhet

Inom tätorterna är det säkert och tryggt att cykla till
skolan. (Prioriterat område nr.3: Cykla till skolan)
• 20 % av skolresorna bland elever som bor inom fem
kilometer från skolan görs med cykel. (Prioriterat
område nr.3: Cykla till skolan)
• 25 % av arbetsresorna som genomförs av dem som
bor inom 1 mil från sitt arbete görs med cykel.
(Prioriterat område nr.2: Cykla till arbetet)
Plan, mark och exploatering

Notering

I dialog med vägförening

Längd & Kostnad

Längd ca 330 m, uppskattad schablonkostnad 3-4 000 kr/m.
Totalkostnad ca 1,3 mkr.

Prioritet (Hög/Medel/Låg)

Låg

Tidsrymd

Från år 2023

S6: Anlägg gång- och cykelväg på del av Skansvägen, Svanesund
För att binda samman bostadsområdet vid Skansvägen med planerad gång- och cykelväg vid
Färjevägen är det lämpligt att anlägga en gång- och cykelväg på del av Skansvägen. Sträckan
mellan Färjevägen, väg 770, och Alvägen är av högst prioritering då mycket trafik till och från
Svanesunds centrum trafikerar sträckan.
Tabell 10: Anlägg gång- och cykelväg på del av Skansvägen, Svanesund

Åtgärd: Anlägg gång- och cykelväg på del av Skansvägen, Svanesund
Berörda mål

•
•
•

Inom tätorterna är det säkert och tryggt att cykla till
skolan. (Prioriterat område nr.3: Cykla till skolan)
20 % av skolresorna bland elever som bor inom fem
kilometer från skolan görs med cykel. (Prioriterat
område nr.3: Cykla till skolan)
25 % av arbetsresorna som genomförs av dem som
bor inom 1 mil från sitt arbete görs med cykel.
(Prioriterat område nr.2: Cykla till arbetet)
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Ansvarig förvaltning/enhet

Plan, mark och exploatering

Notering

I dialog med vägförening

Längd & Kostnad
Prioritet (Hög/Medel/Låg)

Längd ca 200 m, uppskattad schablonkostnad ca
3-4 000 kr/m. Totalkostnad ca 800 tkr.
Låg

Tidsrymd

Från år 2023

S7: Anlägg gång- och cykelväg från Västra Änghagen till Centrum,
Svanesund
En ny gång- och cykelväg, separerad från fordonstrafik, behövs för att binda samman nytt
bostadsområde vid Västra Änghagen och målpunkter söder om Färjevägen. En gång- och
cykelväg kommer också att anläggas längs med Lyckhemsvägen mellan Västra Änghagen och
befintlig gång- och cykelväg längs med Färjevägen.
Längd, kostnader med mera är under utredning och kommer redovisas i exploateringskalkyl i
samband med detaljplaneläggning.
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Henån – Cykelinfrastruktur
Bild 2: Henån, förslag på prioritering av utbyggnad av cykelleder i tätorten. Bakgrundskarta: Lantmäteriet
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H1: Anlägg gång- och cykelväg mellan Henåns centrum och Lövåsvägen,
längs med väg 160, Henån
Bostadsområdet vid Lövåsvägen är nära centrum men kan endast nås via Uddevallavägen/väg
160, utan säker cykelinfrastruktur. Genom att skapa en säker länk för cyklister förbättras
tillgängligheten till centrum för arbetspendling, skolresor och vardagsresor. Från centrum kan
Norra Strandvägen nyttjas i början och därmed minska behovet av nybyggnation. I så fall
behöver en tydligare säker passage över väg 160 ordnas.
Tabell 11: Cykelinfrastruktur Henån: Anlägg gång- och cykelväg mellan Henåns centrum och Lövåsvägen, längs med väg
160, Henån

Åtgärd: Anlägg gång- och cykelväg mellan Henåns centrum och Lövåsvägen, längs med
väg 160, Henån
Berörda mål

•

Ansvarig förvaltning/enhet

Inom tätorterna är det säkert och tryggt att cykla till
skolan. (Prioriterat område nr.3: Cykla till skolan)
• 20 % av skolresorna bland elever som bor inom fem
kilometer från skolan görs med cykel. (Prioriterat
område nr.3: Cykla till skolan)
• 25 % av arbetsresorna som genomförs av dem som
bor inom 1 mil från sitt arbete görs med cykel.
(Prioriterat område nr.2: Cykla till arbetet)
Plan, mark och exploatering

Notering

I dialog med Trafikverket

Längd & Kostnad

Längd ca 750 m, varav 250 m kan lösas på Norra Strandvägen.
Uppskattad schablonkostnad ca 7-9 000 kr/m, 4 000 kr/m på
enskilt vägnät. Totalkostnad ca 5,5 mkr, 4,5 mkr på statligt
vägnät och 1 mkr på enskilt vägnät.

Prioritet (Hög/Medel/Låg)

Hög

Tidsrymd

Från år 2018 (statligt vägnät). Från år 2020 (enskilt vägnät)

H2: Anlägg gång- och cykelväg förbi Lundens industriområde, mellan
Varvsvägen och Verkstadsvägen, Henån
Genom att anlägga en ny gång- och cykelväg intill Röravägen, väg 752, förbi Lundens
industriområde möjliggörs en sammanhängande gång- och cykelväg i Henån och tillgängligheten
till industriområdet och till den befintliga gång- och cykelvägen mot ridskolan förbättras. Gångoch cykelvägen är även en viktigt länk för att koppla ihop det nya bostadsområdet väster om
Lundens industriområde med skola och Henåns centrum. Vägavsnittet på väg 752 är idag smalt
och osäkert för cyklister.
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Tabell 12: Cykelinfrastruktur Henån: Anlägg gång- och cykelväg förbi Lundens industriområde, mellan Varvsvägen och
Verkstadsvägen, Henån

Åtgärd: Anlägg gång- och cykelväg förbi Lundens industriområde, mellan Varvsvägen
och Verkstadsvägen, Henån
Berörda mål

Ansvarig förvaltning/enhet

•

Inom tätorterna är det säkert och tryggt att cykla till
skolan. (Prioriterat område nr.3: Cykla till skolan)
• 20 % av skolresorna bland elever som bor inom fem
kilometer från skolan görs med cykel. (Prioriterat
område nr.3: Cykla till skolan)
• 25 % av arbetsresorna som genomförs av dem som
bor inom 1 mil från sitt arbete görs med cykel.
(Prioriterat område nr.2: Cykla till arbetet)
Plan, mark och exploatering

Längd & Kostnad

Längd ca 550 m. Uppskattad schablonkostnad ca 3000 kr/m.
Totalkostnad ca 1,7 mkr.

Prioritet (Hög/Medel/Låg)

Medel

Tidsrymd

Från år 2019

H3: Anlägg gång- och cykelväg mellan Henåns skola och Trädgårdsvägen,
längs med Röravägen, väg 752, Henån
Genom att anlägga en ny gång- och cykelväg längs Röravägen, väg 752, mellan Trädgårdsvägen
och Skolvägen möjliggörs en sammanhängande gång- och cykelväg i Henån och tillgängligheten
till skolan förbättras. Vägavsnittet är idag smalt och osäkert för cyklister och det finns endast en
smal gångbana. Vid Skolvägen finns en trappa ner till befintlig gång- och cykelväg. Det är därför
lämpligt att göra någon åtgärd för att koppla samman ny och befintlig gång- och cykelvägarna.
Tabell 13: Cykelinfrastruktur Henån: Anlägg gång- och cykelväg mellan Henåns skola och Trädgårdsvägen, längs med
Röravägen, väg 752, Henån

Åtgärd: Anlägg gång- och cykelväg mellan Henåns skola och Trädgårdsvägen, längs
med Röravägen, väg 752, Henån
Berörda mål

•

Ansvarig förvaltning/enhet

Inom tätorterna är det säkert och tryggt att cykla till
skolan. (Prioriterat område nr.3: Cykla till skolan)
• 20 % av skolresorna bland elever som bor inom fem
kilometer från skolan görs med cykel. (Prioriterat
område nr.3: Cykla till skolan)
• 25 % av arbetsresorna som genomförs av dem som
bor inom 1 mil från sitt arbete görs med cykel.
(Prioriterat område nr.2: Cykla till arbetet)
Plan, mark och exploatering

Notering

I dialog med Trafikverket
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Längd & Kostnad

Längd ca 200 m. Uppskattad schablonkostnad ca 5-7 000
kr/m. Totalkostnad ca 1,4 mkr.

Prioritet (Hög/Medel/Låg)

Medel

Tidsrymd

Från år 2021.

H4: Anlägg gång- och cykelväg mellan Henåns centrum och varvsområdet,
längs med Ängsvägen, Henån
Genom att skapa en säker cykelväg från centrum till varvsområdet ökar tillgängligheten och
säkerheten med cykel till ett av Henåns större arbetsplatsområden samt befitligt bostadsområde.
Vidare är sträckan en första länk mot Dalby, som är ett framtida exploateringsområde. Gång- och
cykelvägen ska samordnas med anläggandet av översvämningsskyddet i Henån.
Tabell 14: Cykelinfrastruktur Henån: Anlägg gång- och cykelväg mellan Henåns centrum och varvsområdet, längs med
Ängsvägen, Henån

Åtgärd: Anlägg gång- och cykelväg mellan Henåns centrum och varvsområdet, längs
med Ängsvägen, Henån
Berörda mål

•

Ansvarig förvaltning/enhet

25 % av arbetsresorna som genomförs av dem som
bor inom 1 mil från sitt arbete görs med cykel.
(Prioriterat område nr.2: Cykla till arbetet)
Plan, mark och exploatering

Notering

I dialog med vägförening

Längd & Kostnad

Längd ca 400 m. Uppskattad schablonkostnad ca 2-3 000
kr/m. Totalkostnad ca 1,2 mkr.

Prioritet (Hög/Medel/Låg)

Låg

Tidsrymd

Från år 2022. Samordnas med H5.

H5: Anlägg gång- och cykelväg mellan varvsområdet och Dalby, längs med
Ängsvägen, Henån
När området Dalby exploateras med fler bostäder behöver en säker cykelförbindelse till centrum
skapas, som fortsättning på H4. Utbyggnaden samordnas med exploateringen av Dalby.
Tabell 15: Cykelinfrastruktur Henån: Anlägg gång- och cykelväg mellan varvsområdet och Dalby, längs med Ängsvägen,
Henån

Åtgärd: Anlägg gång- och cykelväg mellan varvsområdet och Dalby, längs med
Ängsvägen, Henån
Berörda mål

•

Inom tätorterna är det säkert och tryggt att cykla till
skolan. (Prioriterat område nr.3: Cykla till skolan)
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•

Ansvarig förvaltning/enhet

20 % av skolresorna bland elever som bor inom fem
kilometer från skolan görs med cykel. (Prioriterat
område nr.3: Cykla till skolan)
• 25 % av arbetsresorna som genomförs av dem som
bor inom 1 mil från sitt arbete görs med cykel.
(Prioriterat område nr.2: Cykla till arbetet)
Plan, mark och exploatering

Notering

I dialog med vägförening

Längd & Kostnad

Längd ca 1 000 m. Uppskattad schablonkostnad ca 2-3 000
kr/m. Totalkostnad ca 3 mkr.

Prioritet (Hög/Medel/Låg)

Låg, dock hög när Dalby exploateras

Tidsrymd

Från år 2022. Samordnas med H4.

H6: Anlägg gång- och cykelväg längst med Åvägen, Henån
För att få ett sammanhängande gång- och cykelvägnät mellan Nävrekärrs-området och Henåns
centrum och bussterminalen är det lämpligt att anlägga en gång- och cykelväg längst med Åvägen,
mellan befintlig gång- och cykelväg på Kaprifolvägen fram till korsningen med väg 752,
Röravägen.
Tabell 16: Anlägg gång- och cykelväg på del av Åvägen, Henån

Åtgärd: Anlägg gång- och cykelväg på del av Åvägen, Henån
Berörda mål

•

Ansvarig förvaltning/enhet

Inom tätorterna är det säkert och tryggt att cykla till
skolan. (Prioriterat område nr.3: Cykla till skolan)
• 20 % av skolresorna bland elever som bor inom fem
kilometer från skolan görs med cykel. (Prioriterat
område nr.3: Cykla till skolan)
• 25 % av arbetsresorna som genomförs av dem som
bor inom 1 mil från sitt arbete görs med cykel.
(Prioriterat område nr.2: Cykla till arbetet)
Plan, mark och exploatering

Notering

I dialog med vägförening

Längd & Kostnad

Längd ca 340 m. Uppskattad schablonkostnad ca 2-3 000
kr/m. Totalkostnad ca 1 mkr.

Prioritet (Hög/Medel/Låg)

Medel

Tidsrymd

Från år 2020
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H7: Anlägg gång- och cykelväg längs med Bråtenvägen, Henån
För att binda samman Ängsbergets bebyggelse med Röravägen och befintlig gång- och cykelväg
till Henåns skola är det lämpligt att anlägga en gång- och cykelväg längs med Bråtenvägen. Vägen
är en länk till skolområdet och till kollektivtrafikhållplatserna på Röravägen.
Tabell 17: Anlägg gång- och cykelväg längs med Bråtenvägen, Henån

Åtgärd: Anlägg gång- och cykelväg längs med Bråtenvägen, Henån
Berörda mål

•

Ansvarig förvaltning/enhet

Inom tätorterna är det säkert och tryggt att cykla till
skolan. (Prioriterat område nr.3: Cykla till skolan)
• 20 % av skolresorna bland elever som bor inom fem
kilometer från skolan görs med cykel. (Prioriterat
område nr.3: Cykla till skolan)
• 25 % av arbetsresorna som genomförs av dem som
bor inom 1 mil från sitt arbete görs med cykel.
(Prioriterat område nr.2: Cykla till arbetet)
Plan, mark och exploatering

Notering

I dialog med vägförening

Längd & Kostnad

Längd ca 850 m. Uppskattad schablonkostnad ca 2-3 000
kr/m. Totalkostnad ca 2,6 mkr.

Prioritet (Hög/Medel/Låg)

Låg

Tidsrymd

Från år 2024

H8: Anlägg gång- och cykelväg från Dalby till Henån skola, Henån
En ny gång- och cykelväg, separerad från fordonstrafik, behövs för att binda samman nytt
bostadsområde vid Dalby och Henåns skola.
Längd, kostnader med mera är under utredning och kommer redovisas i exploateringskalkyl i
samband med detaljplaneläggning.

19

Handlingsplan till cykelstrategi för Orust kommun år 2017-2027

Ellös – Cykelinfrastruktur
Bild 3: Ellös, förslag på prioritering av utbyggnad av cykelleder i tätorten. Bakgrundskarta: Lantmäteriet
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E1: Förbättra gång- och cykelvägen mellan Majlyckevägen och
Gullbergsvägen, väg 770, Ellös
Från Majlyckevägen/Ravinvägen västerut finns en cykelförbindelse till en tillräckligt bred gångoch cykelväg mot centrum/skolan men som delvist är i dåligt skick. Avsnittet som korsar
Gullbergsvägen, väg 770, har dålig standard och dålig insyn från Gullbergsvägen och behöver
förbättras, särskilt med hänsyn till att det är en viktig förbindelselänk till centrum och
industriområdena. Även för skolelever kan avsnittet vara betydelsefullt. Åtgärdsbehovet är främst
beläggningsarbete och förbättrad sikt, för själva korsningen se E2.
Tabell 18: Cykelinfrastruktur Ellös: Förbättra gång- och cykelvägen mellan Majlyckevägen och Gullbergsvägen

Åtgärd: Förbättra gång- och cykelvägen mellan Majlyckevägen och Gullbergsvägen, väg
770, Ellös
Berörda mål

•

Ansvarig förvaltning/enhet

Inom tätorterna är det säkert och tryggt att cykla till
skolan. (Prioriterat område nr.3: Cykla till skolan)
• 20 % av skolresorna bland elever som bor inom fem
kilometer från skolan görs med cykel. (Prioriterat
område nr.3: Cykla till skolan)
• 25 % av arbetsresorna som genomförs av dem som
bor inom 1 mil från sitt arbete görs med cykel.
(Prioriterat område nr.2: Cykla till arbetet)
Plan, mark och exploatering

Notering

I dialog med vägförening

Längd & Kostnad

Längd ca 50 m. Uppskattad schablonkostnad ca 150 tkr.

Prioritet (Hög/Medel/Låg)

Medel

Tidsrymd

Från år 2018. Samordnas med E2.

E2: Förbättra passagen mellan Ravinvägen och Majlyckevägen, över
Gullbergsvägen, väg 770, Ellös
Korsningen Ravinvägen-Gullbergsvägen är en viktig länk i cykelnätet i Ellös, inte minst för
arbetspendling men även för skolresor. Passagen kan idag inte betecknas som trafiksäker. Bilister
blir inte varnade för korsande cyklister, hastigheten dämpas inte och övergången är otydlig.
Därför förbättras gång- och cykelpassagen med tydlig skyltning och säkerhetshöjande åtgärder.
Lämpligen utförs åtgärden i samband med åtgärd E1.
Tabell 19: Cykelinfrastruktur Ellös: Förbättra passagen mellan Ravinvägen och Majlyckevägen, över Gullbergsvägen, väg
770, Ellös

Åtgärd: Förbättra passagen mellan Ravinvägen och Majlyckevägen, över
Gullbergsvägen, väg 770, Ellös
Berörda mål

•

Inom tätorterna är det säkert och tryggt att cykla till
skolan. (Prioriterat område nr.3: Cykla till skolan)
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•

Ansvarig förvaltning/enhet

20 % av skolresorna bland elever som bor inom fem
kilometer från skolan görs med cykel. (Prioriterat
område nr.3: Cykla till skolan)
• 25 % av arbetsresorna som genomförs av dem som
bor inom 1 mil från sitt arbete görs med cykel.
(Prioriterat område nr.2: Cykla till arbetet)
Plan, mark och exploatering,

Notering

I dialog med Trafikverket

Längd & Kostnad

Passage. Uppskattad schablonkostnad ca 400 tkr.

Prioritet (Hög/Medel/Låg)

Medel

Tidsrymd

Från år 2018. Samordnas med E1.

E3: Förbättra passagen över Glimåsvägen, väg 178, Ellös
Korsningen från utfarten från Glimsåsvägen mot gång- och cykelvägen som går mot
idrottsplatsen är idag dåligt anpassad för cyklister och är inte hastighetsdämpad. Det finns ett
övergångsställe för gående och trafiksäkerheten kan förhållandevis enkelt ökas genom en gångoch cykelpassage och hastighetsdämpande åtgärder.
Tabell 20: Cykelinfrastruktur Ellös: Förbättra passagen över Glimsåsvägen, väg 178, Ellös

Åtgärd: Förbättra passagen över Glimsåsvägen, väg 178, Ellös
Berörda mål

•

Ansvarig förvaltning/enhet

Inom tätorterna är det säkert och tryggt att cykla till
skolan. (Prioriterat område nr.3: Cykla till skolan)
• 20 % av skolresorna bland elever som bor inom fem
kilometer från skolan görs med cykel. (Prioriterat
område nr.3: Cykla till skolan)
• 25 % av arbetsresorna som genomförs av dem som
bor inom 1 mil från sitt arbete görs med cykel.
(Prioriterat område nr.2: Cykla till arbetet)
Plan, mark och exploatering

Notering

I dialog med Trafikverket

Längd & Kostnad

Passage. Uppskattad schablonkostnad ca 400 tkr.

Prioritet (Hög/Medel/Låg)

Medel

Tidsrymd

Från år 2023
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E4: Anlägg gång- och cykelväg på del av Hällavägen samt en passage till
Rosenlundsvägen, Ellös
För att knyta samman befintlig gång- och cykelväg med Rosenlundsvägen är det lämpligt att
anlägga en gång- och cykelväg på del av Hällavägen samt en passage över till Rosenlundsvägen.
Sträckan är en saknad länk mellan Ellös centrum och Ellös skola. På sikt behövs en gång- och
cykelväg då det blir en naturligare koppling mellan skolan och centrum.
Tabell 21: Anlägg gång- och cykelväg på del av Hällavägen samt en passage till Rosenlundsvägen, Ellös

Åtgärd: Anlägg gång- och cykelväg på del av Hällavägen samt en passage till
Rosenlundsvägen, Ellös
Berörda mål

•

Ansvarig förvaltning/enhet

Inom tätorterna är det säkert och tryggt att cykla till
skolan. (Prioriterat område nr.3: Cykla till skolan)
• 20 % av skolresorna bland elever som bor inom fem
kilometer från skolan görs med cykel. (Prioriterat
område nr.3: Cykla till skolan)
• 25 % av arbetsresorna som genomförs av dem som
bor inom 1 mil från sitt arbete görs med cykel.
(Prioriterat område nr.2: Cykla till arbetet)
Plan, mark och exploatering

Notering

I dialog med Trafikverket

Längd & Kostnad

Längd ca 50 m. Uppskattad schablonkostnad ca 2-3 000 kr/m,
50 tkr för passagen. Totalkostnad ca 200 tkr.

Prioritet (Hög/Medel/Låg)

Låg

Tidsrymd

Från år 2024

E5: Anlägg gång- och cykelväg längs med Glimsåsvägen, väg 178, Ellös
Idag finns en gångbana längs med Glimsåsvägen, väg 178, mellan korsningen med
Morlandavägen, väg 770, och fram till idrottsplatsen. Det rör sig framförallt mycket skolbarn på
sträckan och det är därför lämpligt att bredda den befintliga gångbanan till en gång- och cykelväg.
Tabell 22: Anlägg gång- och cykelväg längs med Glimsåsvägen, väg 178, Ellös

Åtgärd: Anlägg gång- och cykelväg längs med Glimsåsvägen, väg 178, Ellös
Berörda mål

Ansvarig förvaltning/enhet

•

Inom tätorterna är det säkert och tryggt att cykla till
skolan. (Prioriterat område nr.3: Cykla till skolan)
• 20 % av skolresorna bland elever som bor inom fem
kilometer från skolan görs med cykel. (Prioriterat
område nr.3: Cykla till skolan)
• 25 % av arbetsresorna som genomförs av dem som
bor inom 1 mil från sitt arbete görs med cykel.
(Prioriterat område nr.2: Cykla till arbetet)
Plan, mark och exploatering
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Notering

I dialog med Trafikverket

Längd & Kostnad

Längd ca 400 m. Uppskattad schablonkostnad 5-7 000 kr/m.
Totalkostnad ca 2,8 mkr.

Prioritet (Hög/Medel/Låg)

Medel

Tidsrymd

Från år 2022

E6: Anlägg gång- och cykelväg längs med Skandiavägen, Ellös
För att knyta an Ellös centrum med fritidshusområdet Sörbo (Vilda västern) och Slätthults
industriområde är det lämpligt att anlägga en gång- och cykelväg längs med Skandiavägen där det
i dag finns en befintlig gångbana.
Tabell 23: Anlägg gång- och cykelväg längs med Skandiavägen, Ellös

Åtgärd: Anlägg gång- och cykelväg längs med Skandiavägen, Ellös
Berörda mål

•

Ansvarig förvaltning/enhet

Inom tätorterna är det säkert och tryggt att cykla till
skolan. (Prioriterat område nr.3: Cykla till skolan)
• 20 % av skolresorna bland elever som bor inom fem
kilometer från skolan görs med cykel. (Prioriterat
område nr.3: Cykla till skolan)
• 25 % av arbetsresorna som genomförs av dem som
bor inom 1 mil från sitt arbete görs med cykel.
(Prioriterat område nr.2: Cykla till arbetet)
Plan, mark och exploatering

Notering

I dialog med Trafikverket

Längd & Kostnad

Längd ca 230 m. Uppskattad schablonkostnad ca 3-5 000
kr/m. Totalkostnad ca 1,2 mkr.

Prioritet (Hög/Medel/Låg)

Låg

Tidsrymd

Från år 2024

E7: Anlägg gång- och cykelväg längs med Glimsåsvägen/Husebyvägen,
Ellös
Husebyvägen och Glimsåsvägen trafikeras av många fordon. Det saknas dock separering för
oskyddade trafikanter. Det vore därför lämpligt att anlägga en gång- och cykelväg på sträckan
mellan Starevägen och väg 178.
Tabell 24: Anlägg gång- och cykelväg längs med Glimsåsvägen/Husebyvägen, Ellös

Åtgärd: Anlägg gång- och cykelväg längs med Glimsåsvägen/Husebyvägen, Ellös
Berörda mål

•

Inom tätorterna är det säkert och tryggt att cykla till
skolan. (Prioriterat område nr.3: Cykla till skolan)
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•

Ansvarig förvaltning/enhet

20 % av skolresorna bland elever som bor inom fem
kilometer från skolan görs med cykel. (Prioriterat
område nr.3: Cykla till skolan)
• 25 % av arbetsresorna som genomförs av dem som
bor inom 1 mil från sitt arbete görs med cykel.
(Prioriterat område nr.2: Cykla till arbetet)
Plan, mark och exploatering

Notering

I dialog med vägförening

Längd & Kostnad

Längd ca 1 km. Uppskattad schablonkostnad ca 4-5 000 kr/m.
Totalkostnad ca 5 mkr.

Prioritet (Hög/Medel/Låg)

Låg

Tidsrymd

Från år 2024

E8: Anlägg gång- och cykelväg mellan Sörbo och Slätthults industriområde,
Ellös
Det finns en befintlig gångstig mellan fritidshusområdet Sörbo (vilda västern) och norra delen av
Slätthults industriområde. För att möjliggöra att cykeltrafiken säkert kan ta sig till Ellös centrum
och inte behöva cykla på väg 770, är det lämpligt att anlägga en gång- och cykelväg där den
nuvarande gångstigen finns.
Tabell 25: Anlägg gång- och cykelväg mellan Sörbo och Slätthults industriområde, Ellös

Åtgärd: Anlägg gång- och cykelväg mellan Sörbo och Slätthults industriområde, Ellös
Berörda mål

•

Ansvarig förvaltning/enhet

Inom tätorterna är det säkert och tryggt att cykla till
skolan. (Prioriterat område nr.3: Cykla till skolan)
• 20 % av skolresorna bland elever som bor inom fem
kilometer från skolan görs med cykel. (Prioriterat
område nr.3: Cykla till skolan)
• 25 % av arbetsresorna som genomförs av dem som
bor inom 1 mil från sitt arbete görs med cykel.
(Prioriterat område nr.2: Cykla till arbetet)
Plan, mark och exploatering

Notering

I dialog med vägförening

Längd & Kostnad

Längd ca 250 m. Uppskattad schablonkostnad ca 2-3 000
kr/m. Totalkostnad ca 750 tkr.

Prioritet (Hög/Medel/Låg)

Låg

Tidsrymd

Från år 2024
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Varekil – Cykelinfrastruktur
Bild 4: Varekil, förslag på prioritering av utbyggnad av cykelleder i tätorten. Bakgrundskarta: Lantmäteriet
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V1: Anlägg gång- och cykelväg mellan bussterminal och handelsområde,
längs med Stalavägen, väg 733, Varekil
Från bussterminalen i Varekil till korsningen väg 178 och Stalavägen, väg 733, finns en bred
gång- och cykelväg, som fortsätter en bit in mot Stalavägen. Därefter övergår den i en smal
gångbana som är olämplig för cykling. För att förbättra anknytningen mellan Varekil centrum och
bussterminalen görs en fortsättning av gång- och cykelvägen hela vägen fram till korsningen
Hedströms väg/handelsområdet. Troligen kan detta genomföras förhållandevis enkelt genom
breddning av befintlig gångbana.
Tabell 26: Cykelinfrastruktur Varekil: Anlägg gång- och cykelväg mellan bussterminal och handelsområde, längs med
Stalavägen, väg 733, Varekil

Åtgärd: Anlägg gång- och cykelväg mellan bussterminal och handelsområde, längs med
Stalavägen, väg 733, Varekil
Berörda mål

•

Ansvarig förvaltning/enhet

Inom tätorterna är det säkert och tryggt att cykla till
skolan. (Prioriterat område nr.3: Cykla till skolan)
• 20 % av skolresorna bland elever som bor inom fem
kilometer från skolan görs med cykel. (Prioriterat
område nr.3: Cykla till skolan)
• 25 % av arbetsresorna som genomförs av dem som
bor inom 1 mil från sitt arbete görs med cykel.
(Prioriterat område nr.2: Cykla till arbetet)
Plan, mark och exploatering

Notering

I dialog med Trafikverket

Längd & Kostnad

Längd ca 150 m. Uppskattad schablonkostnad ca 4-5 000
kr/m. Totalkostnad ca 750 tkr

Prioritet (Hög/Medel/Låg)

Medel

Tidsrymd

Från år 2021

V2: Anlägg gång- och cykelväg längs med Hedströms väg, inklusive
passager, Varekil
Infarten till handelsområdet i Varekil (Hedströms väg mellan Stalavägen, väg733, och höjden av
Petras väg) har förhållandevis höga bilflöden och saknar gång- och cykelväg. Gångstigen mot
Petras väg, som kan vara en lämplig länk för en cykelförbindelse mot Varekil skola, är idag
svårpasserad för cyklister. En gång- och cykelväg som knyter an till gång- och cykelvägen,
beskriven i V1, förbi butiksområdet fram till passagen mot Petras väg, byggs och passagerna
förbättras.

27

Handlingsplan till cykelstrategi för Orust kommun år 2017-2027
Tabell 27: Cykelinfrastruktur Varekil: Anlägg gång- och cykelväg längs med Hedströms väg, inklusive passager, Varekil

Åtgärd: Anlägg gång- och cykelväg längs med Hedströms väg, inklusive passager,
Varekil
Berörda mål

•

Ansvarig förvaltning/enhet

Inom tätorterna är det säkert och tryggt att cykla till
skolan. (Prioriterat område nr.3: Cykla till skolan)
• 20 % av skolresorna bland elever som bor inom fem
kilometer från skolan görs med cykel. (Prioriterat
område nr.3: Cykla till skolan)
• 25 % av arbetsresorna som genomförs av dem som
bor inom 1 mil från sitt arbete görs med cykel.
(Prioriterat område nr.2: Cykla till arbetet)
Plan, mark och exploatering

Notering

I dialog med vägförening

Längd & Kostnad

Längd ca 60 m, enkla förutsättningar. Två cykelpassager.
Uppskattad schablonkostnad ca 2 500 kr/m, 50 tkr/passage
Totalkostnad ca 250 tkr.

Prioritet (Hög/Medel/Låg)

Medel

Tidsrymd

Från år 2021

V3: Gång- och cykelväg mellan Åkebo och Smultronvägen, längs med
Stalavägen, väg 733, Varekil
Åkebo och Petras väg erbjuder en lämplig cykelförbindelse mellan centrala Varekil och skolan. På
länken från Åkebo till gång- och cykelvägen till Smultronvägen finns idag dock endast en smal
gångbana som inte är lämpad för cykling. Därför breddas avsnittet till gång- och cykelstandard
och skyltningen förbättras. Som ytterligare förbättring bör åtgärden kompletteras med en
cykelpassage till den befintliga cykelvägen på norra sidan av Stalavägen.
Tabell 28: Cykelinfrastruktur Varekil: Gång- och cykelväg mellan Åkebo och Smultronvägen, längs med Stalavägen, väg 733,
Varekil

Åtgärd: Gång- och cykelväg mellan Åkebo och Smultronvägen, längs med Stalavägen,
väg 733, Varekil
Berörda mål

•

Ansvarig förvaltning/enhet

Inom tätorterna är det säkert och tryggt att cykla till
skolan. (Prioriterat område nr.3: Cykla till skolan)
• 20 % av skolresorna bland elever som bor inom fem
kilometer från skolan görs med cykel. (Prioriterat
område nr.3: Cykla till skolan)
• 25 % av arbetsresorna som genomförs av dem som
bor inom 1 mil från sitt arbete görs med cykel.
(Prioriterat område nr.2: Cykla till arbetet)
Plan, mark och exploatering

Notering

I dialog med Trafikverket

28

Handlingsplan till cykelstrategi för Orust kommun år 2017-2027

Längd & Kostnad

Längd ca 50 m. Skyltning ev. cykelpassage. Uppskattad
schablonkostnad ca 4-5 000 kr/m, 50 tkr för passagen.
Totalkostnad ca 300 tkr.

Prioritet (Hög/Medel/Låg)

Medel

Tidsrymd

Från år 2021

V4: Förläng gång- och cykelvägen förbi Varekils skola, Varekil
En befintlig gång- och cykelväg förbinder bostadsområdena Svanvik och Tegen med Varekils
skola. Gång- och cykelvägen slutar dock i höjd med Rönnbärsvägen och fortsätter inte hela vägen
till Smultronvägen för att knyta an till centrala Varekil. För att kunna tillhandahålla en säker
cykelförbindelse hela vägen förbi skolan och till bussterminalen kompletteras därför sträckan.
Tabell 29: Cykelinfrastruktur Varekil: Förläng gång- och cykelvägen förbi Varekils skola, Varekil

Åtgärd: Förläng gång- och cykelvägen förbi Varekils skola, Varekil
Berörda mål

•

Ansvarig förvaltning/enhet

Inom tätorterna är det säkert och tryggt att cykla till
skolan. (Prioriterat område nr.3: Cykla till skolan)
• 20 % av skolresorna bland elever som bor inom fem
kilometer från skolan görs med cykel. (Prioriterat
område nr.3: Cykla till skolan)
• 25 % av arbetsresorna som genomförs av dem som
bor inom 1 mil från sitt arbete görs med cykel.
(Prioriterat område nr.2: Cykla till arbetet)
Plan, mark och exploatering

Notering

I dialog med vägförening

Längd & Kostnad

Längd ca 250 m. Uppskattad schablonkostnad ca 1-2 000
kr/m. Totalkostnad ca 500 tkr.

Prioritet (Hög/Medel/Låg)

Hög

Tidsrymd

Från år 2018
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Slussen – Cykelinfrastruktur
Bild 5: Slussen, förslag på prioritering av utbyggnad av cykelleder i tätorten. Bakgrundskarta: Lantmäteriet

SL1: Anlägg gång- och cykelväg längs med väg 774, Slussen
I samband med den fördjupade översiktsplanen för Slussen planeras det för en 1 200 meter lång
gång- och cykelväg inom tättbebyggt område i Slussen, med förlängning på vardera sida om
Slussen. En ombyggnation av befitlig bro krävs för att en gång- och cykelväg ska inrymmas.
Tabell 30: Anlägg gång- och cykelväg längs med väg 774, Slussen

Åtgärd: Anlägg gång- och cykelväg längs med väg 774, Slussen
Berörda mål

•

Ansvarig förvaltning/enhet

Inom tätorterna är det säkert och tryggt att cykla till
skolan. (Prioriterat område nr.3: Cykla till skolan)
• 20 % av skolresorna bland elever som bor inom fem
kilometer från skolan görs med cykel. (Prioriterat
område nr.3: Cykla till skolan)
Plan, mark och exploatering

Notering

I dialog med Trafikverket

Längd & Kostnad

Längd ca 1 200 m. Uppskattad schablonkostnad ca 5-7 000
kr/m. Separata broåtgärder ca 1,6 mkr.
Totalkostnad ca 10 mkr.
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Prioritet (Hög/Medel/Låg)

Medel

Tidsrymd

Från år 2023
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Mollösund – Cykelinfrastruktur
Bild 9: Mollösund, förslag på prioritering av utbyggnad av cykelleder i tätorten. Bakgrundskarta: Lantmäteriet

M1: Anlägg gångbana längs med väg 744, Mollösund
I samband med att nya områden detaljplaneläggs omkring Mollösund planeras det för en
gångbana samt en gång- och cykelväg inom tättbebyggt område i Mollösund. Mellan hamnplan
och Ängsvägen anläggs en gångbana längst den smalaste delen av väg 744, inom sträckan
begränsas också fordonstrafiken, så att cykling underlättas. En gång- och cykelväg anläggs mellan
Ängsvägen och bostadsområdet Fattiggården. På detta sätt möjliggörs ett säkrare alternativ för
oskyddade trafikanter att röra sig inom tätorten samt från det planerade bostadsområdet
Fattiggården, där även parkeringsplatser för besökare till Mollösund byggs ut.
Tabell 31: Anlägg gångbana längs med väg 744, Mollösund

Åtgärd: Anlägg gång- och cykelväg längs med väg 744, Mollösund
Berörda mål

•

Ansvarig förvaltning/enhet

Inom tätorterna är det säkert och tryggt att cykla
attraktiva målpunkter.
Plan, mark och exploatering

Notering

I dialog med Trafikverket
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Längd & Kostnad

Längd ca 600 m. Uppskattad schablonkostnad ca 5 000 kr/m.
Totalkostnad ca 3 mkr.

Prioritet (Hög/Medel/Låg)

Medel

Tidsrymd

Från år 2021
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Hälleviksstrand – Cykelinfrastruktur
Bild 6: Hälleviksstrand, förslag på prioritering av utbyggnad av cykelleder i tätorten. Bakgrundskarta: Lantmäteriet

HÄ1: Anlägg gång- och cykelväg längs med väg 770 och Sollidsvägen,
Hälleviksstrand
I samband med att nya områden detaljplaneläggs omkring Hälleviksstrand planeras det för en
2 900 meter lång gång- och cykelväg inom tättbebyggt område i Hälleviksstrand mellan Stensbo
skola och Hällevik Resort.
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De streckade sträckorna syftar till att skapa en cykelvänlig koppling till Edshultshall. De möjliga
sträckningarnas längd, kostnader med mera är under utredning och kommer redovisas dels i
planprogram för Hälleviksstrand och i exploateringskalkyl i samband med detaljplaneläggning.
Tabell 32: Anlägg gång- och cykelväg längs med väg 770, Landsvägen, och Sollidsvägen, Hälleviksstrand

Åtgärd: Anlägg gång- och cykelväg längs med väg 770, Landsvägen, och Sollidsvägen,
Hälleviksstrand
Berörda mål

•

Ansvarig förvaltning/enhet

Inom tätorterna är det säkert och tryggt att cykla till
skolan. (Prioriterat område nr.3: Cykla till skolan och
nr.4 Turism- och fritidscykling)
• 20 % av skolresorna bland elever som bor inom fem
kilometer från skolan görs med cykel. (Prioriterat
område nr.3: Cykla till skolan)
Plan, mark och exploatering

Notering

I dialog med Trafikverket

Längd & Kostnad

Längd ca 2 900 m, varav ca 1 000 på kommunal väg.
Uppskattad schablonkostnad på statlig väg ca 5-7 000 kr/m,
på kommunal väg ca 2-3 000 kr/m. Totalkostnad ca 16,3 mkr.

Prioritet (Hög/Medel/Låg)

Låg

Tidsrymd

Från år 2022
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Edshultshall – Cykelinfrastruktur
Bild 7: Edshultshall, förslag på prioritering av utbyggnad av cykelleder i tätorten. Bakgrundskarta: Lantmäteriet

ED1: Anlägg gång- och cykelväg på väg 744, mellan Barreviks hamn och
Edshultshall
I samband med att nya områden detaljplaneläggs omkring Barrevik och Edshultshall planeras det
för en 590 meter lång gång- och cykelväg inom tättbebyggt område i Barrevik/Edshultshall.
Genom en ny gång- och cykelväg möjliggörs ett säkrare alternativ för oskyddade trafikanter inom
tätorten. I samband med exploatering av ett nytt bostadsområde i östra Barrevik anläggs en 600
meter lång gång- och cykelväg.
Tabell 33: Anlägg gång- och cykelväg på väg 744, mellan Barreviks hamn och Edshultshall

Åtgärd: Anlägg gång- och cykelväg på väg 744, mellan Barreviks hamn och Edshultshall
Berörda mål

•

Ansvarig förvaltning/enhet

Inom tätorterna är det säkert och tryggt att cykla
attraktiva målpunkter.
Plan, mark och exploatering

Notering

I dialog med Trafikverket
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Längd & Kostnad

Längd ca. 590 m. Uppskattad schablonkostnad ca 5-7 000
kr/m. Totalkostnad ca 4,1 mkr.

Prioritet (Hög/Medel/Låg)

Låg

Tidsrymd

Från år 2022
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Längre förbindelser – Cykelinfrastruktur
De tidigare presenterade åtgärderna har i huvudsak fokuserat på vardagscykling i tätort. De nedan
föreslagna längre förbindelserna kan också vara betydelsefulla för vardagscykling, fokus ligger
dock mer på fritids- och turistcykling.
Bild 8: Längre sträckor, förslag på prioritering: Ellös – Tönsäng, Svanesund-Varekil, Ellös-Henån, Varekil-Henån, EllösVarekil, Tönsäng-Mollösund och Kårehogen-Ängöleden färjevägen. Bakgrundskarta: Orust kommun GIS-databas
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L1: Anlägg gång- och cykelväg mellan Ellös och Tönsäng
Mellan busshållplatsen Tönsäng och färjeläget finns en nybyggd gång- och cykelväg. För att knyta
samman gång- och cykelvägen och skapa en genomgående säker cykelförbindelse mellan Ellös
och färjeläget i Tuvesvik krävs en fortsatt utbyggnad av gång- och cykelväg till Ellös. Uppskattad
längd är ca 3,5 kilometer och följer de statliga vägarna Stockenvägen, väg 748 och
Gullbergsvägen, väg 770. Utbyggnaden kan delas in i två etapper, med start Tönsäng-Hästekälla
(etapp 1) och med fortsättning Hästekälla-Ellös (etapp 2).
Tabell 34: Cykelinfrastruktur längre sträckor: Anlägg gång- och cykelväg mellan Ellös och Tönsäng

Åtgärd: Anlägg gång- och cykelväg mellan Ellös och Tönsäng
Berörda mål

•
•
•

Ansvarig förvaltning/enhet

Orust är välbesökt och omtyckt bland cykelturister
Attraktiva och trafiksäkra cykelturistleder
20 % av skolresorna bland elever som bor inom fem
kilometer från skolan görs med cykel. (Prioriterat
område nr.3: Cykla till skolan)
• 25 % av arbetsresorna som genomförs av dem som
bor inom 1 mil från sitt arbete görs med cykel.
(Prioriterat område nr.2: Cykla till arbetet)
Plan, mark och exploatering

Notering

I dialog med Trafikverket

Längd & Kostnad

Längd ca 3,5 km. Uppskattad schablonkostnad ca 5-7 000
kr/m. Totalkostnad ca 25 mkr, varav etapp 1 ca 9 mkr och
etapp 2 ca 16 mkr.

Prioritet (Hög/Medel/Låg)

Framtida

Tidsrymd

-

L2: Anlägg gång- och cykelväg mellan Svanesund och Varekil
Att knyta ihop Svanesund och Varekil med en säker cykelförbindelse ökar attraktiviteten för
fritidscykling och cykelturism. Förbindelsen förbättrar även möjligheten till cykelpendling och
cykling till skolan för boende längs vägen och mellan de två orterna. Avståndet på ca 6,5
kilometer är en fullt rimlig distans för cykelpendling för vuxna eller äldre barn. Varekilsvägen är
idag en smal bilväg och en separat gång- och cykelväg skulle öka säkerheten och tryggheten för
gående och cyklister betydligt. Sträckan följer den statliga vägen, väg 734.
Tabell 35: Cykelinfrastruktur längre sträckor: Anlägg gång- och cykelväg mellan Varekil och Svanesund

Åtgärd: Anlägg gång- och cykelväg mellan Varekil och Svanesund
Berörda mål

•
•

Orust är välbesökt och omtyckt bland cykelturister.
(Prioriterat område nr.4: Turism- och fritidscykling)
Attraktiva och trafiksäkra cykelturistleder. (Prioriterat
område nr.4: Turism- och fritidscykling)
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•

Ansvarig förvaltning/enhet

20 % av skolresorna bland elever som bor inom fem
kilometer från skolan görs med cykel. (Prioriterat
område nr.3: Cykla till skolan)
• 25 % av arbetsresorna som genomförs av dem som
bor inom 1 mil från sitt arbete görs med cykel.
(Prioriterat område nr.2: Cykla till arbetet)
Plan, mark och exploatering

Notering

I dialog med Trafikverket

Längd & Kostnad

Längd ca 6,5 km. Uppskattad schablonkostnad ca 5-7 000
kr/m. Totalkostnad ca 46 mkr.

Prioritet (Hög/Medel/Låg)

Framtida

Tidsrymd

-

L3: Anlägg gång- och cykelväg mellan Ellös och Henån
Genom att knyta samman Ellös med Henån med en säker cykelväg förbättras möjligheten för
fritidscykling och cykelturism. Förbindelsen förbättrar även möjligheten till cykelpendling och
cykling till skolan för boende längs vägen och mellan de två orterna. Om förbindelsen följer
Morlandavägen, väg 770, från Ellös, förbi Orust golfklubb och knyts samman med Röravägen,
väg 752, i Henån samt med befintliga cykelvägar i tätorterna är utbyggnadsbehovet 12,5
kilometer. Cykelvägen förbättrar tillgängligheten till Orust golfklubb och kan även användas för
arbets- och skolpendling mot Ellös och Henån. Utbyggnaden kan delas in i två etapper, med start
Henån-Kungsviken, väg 753, (etapp 1) och med fortsättning Kungsviken-Ellös (etapp 2).
Tabell 36: Cykelinfrastruktur längre sträckor: Anlägg gång- och cykelväg mellan Ellös och Henån

Åtgärd: Anlägg gång- och cykelväg mellan Ellös och Henån
Berörda mål

•

Ansvarig förvaltning/enhet

Orust är välbesökt och omtyckt bland cykelturister.
(Prioriterat område nr.4: Turism- och fritidscykling)
• Attraktiva och trafiksäkra cykelturistleder. (Prioriterat
område nr.3: Turism- och fritidscykling)
• 20 % av skolresorna bland elever som bor inom fem
kilometer från skolan görs med cykel. (Prioriterat
område nr.3: Cykla till skolan)
• 25 % av arbetsresorna som genomförs av dem som
bor inom 1 mil från sitt arbete görs med cykel.
(Prioriterat område nr.2: Cykla till arbetet)
Plan, mark och exploatering

Notering

I dialog med Trafikverket

Längd & Kostnad

Längd ca 12,5 km. Uppskattad schablonkostnad ca 5-7 000
kr/m. Totalkostnad ca 88 mkr, varav etapp 1 ca 38 mkr och
etapp 2 ca 50 mkr.
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Prioritet (Hög/Medel/Låg)

Framtida

Tidsrymd

-

L4: Anlägg gång- och cykelväg mellan Varekil och Henån
Mellan Varekil och Henån finns ingen gång- och cykelväg, vilket innebär att personer som vill
cykla på sträckan idag får cykla på väg 160. Hastigheten på vägen är 90 km/tim och det går
dagligen mycket trafik då det är genomfartsvägen över Orust. För att skapa en säker miljö för
oskyddade trafikanter som vill ta sig mellan Varekil och Henån krävs en utbyggnad av gång- och
cykelväg längs med sträckan. Uppskattad längd är ca 13,5 kilometer. Utbyggnaden kan delas in i
två etapper, med start Henån-Vräland (etapp 1) och med fortsättning Vräland-Varekil (etapp 2).
Tabell 37: Cykelinfrastruktur längre sträckor: Anlägg gång- och cykelväg mellan Henån och Varekil

Åtgärd: Anlägg gång- och cykelväg mellan Henån och Varekil
Berörda mål

•

Ansvarig förvaltning/enhet

Orust är välbesökt och omtyckt bland cykelturister.
(Prioriterat område nr.4: Turism- och fritidscykling)
• Attraktiva och trafiksäkra cykelturistleder. (Prioriterat
område nr.4: Turism- och fritidscykling)
• 25 % av arbetsresorna som genomförs av dem som
bor inom 1 mil från sitt arbete görs med cykel.
(Prioriterat område nr.2: Cykla till arbetet)
Plan, mark och exploatering

Notering

I dialog med Trafikverket

Längd & Kostnad

Längd ca 13,5 km. Uppskattad schablonkostnad ca 5-7 000
kr/m. Totalkostnad ca 94,5 mkr, varav etapp 1 ca 59,5 mkr
och etapp 2 ca 35 mkr.

Prioritet (Hög/Medel/Låg)

Framtida

Tidsrymd

-

L5: Anlägg gång- och cykelväg mellan Ellös och Varekil
Mellan Ellös och Varekil finns ingen gång- och cykelväg. Det innebär att personer som vill cykla
på sträckan idag får cykla på väg 178. Hastigheten på vägen är 90 km/tim och det går dagligen
mycket trafik på sträckan. För att skapa en säker miljö för oskyddade trafikanter som vill ta sig
mellan Ellös och Varekil krävs en utbyggnad av gång- och cykelväg längs med sträckan.
Uppskattad längd är ca 16,5 kilometer. Utbyggnaden kan delas in i två etapper, med start EllösTegneby (etapp 1) och med fortsättning Tegneby-Varekil (etapp 2).
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Tabell 38: Cykelinfrastruktur längre sträckor: Anlägg gång- och cykelväg mellan Ellös och Varekil

Åtgärd: Anlägg gång- och cykelväg mellan Ellös och Varekil
Berörda mål

•

Ansvarig förvaltning/enhet

Orust är välbesökt och omtyckt bland cykelturister.
(Prioriterat område nr.4: Turism- och fritidscykling)
• Attraktiva och trafiksäkra cykelturistleder. (Prioriterat
område nr.3: Turism- och fritidscykling)
• 25 % av arbetsresorna som genomförs av dem som
bor inom 1 mil från sitt arbete görs med cykel.
(Prioriterat område nr.2: Cykla till arbetet)
Plan, mark och exploatering

Notering

I dialog med Trafikverket

Längd & Kostnad

Längd ca 16,5 km. Uppskattad schablonkostnad ca 5-7 000
kr/m. Totalkostnad ca 115,5 mkr, varav etapp 1 ca 56 mkr och
etapp 2 ca 59,5 mkr.

Prioritet (Hög/Medel/Låg)

Framtida

Tidsrymd

-

L6/L7: Anlägg gång- och cykelväg mellan Tönsäng-Mollösund samt mellan
Kårehogen-Ängöleden färjevägen
Cykla på västra Orust
Västra Orust har särskilda förutsättningar i kommunens infrastruktursatsning på cykelvägar.
Samhällena är mindre och ligger längs kusten där turismen under sommarhalvåret är en stor
näring, som dessutom växer för varje år. Cykelturismen, samt kopplingen mellan de mindre
samhällena längs kusten, är två anledningar att satsa på en längre och sammankopplad cykelväg
från Ängöledens färjeläge i norr och Mollösund i söder. Att cykla längs Orusts vackra
kuststräckor, stanna till för att fika i och upptäcka samhällen som Ellös, Hälleviksstrand eller
Mollösund är en attraktiv semesterupplevelse som många har råd med. Cykelvägar längs
vägsträckorna har potentialen att höja trafiksäkerheten, tillgängliggöra västra Orust för fler,
generera ökad mängd turistbesök året om samt även skapa bättre möjligheter för pendling.
Sträckan är dock inte okomplicerad; förutom den långa sträckan och höga anläggningskostnad så
skall broar och färjesträckor korsas med cykel för att ta sig hela den tänkta sträckan. De små
samhällena längs sträckans väg gör att underlaget för pendling på cykelvägen är mycket litet. Av
de anledningarna har sträcka L6 och L7 markerats med streckade linjer, för att symbolisera att de
skiljer sig från övriga sträckor. Det är kommunens intention att på sikt åstadkomma säkrare
lösningar för oskyddade trafikanter längs dessa sträckor – vilket kan vara cykelvägar med även
andra lösningar kan diskuteras som målning på väg och cykelleder på mindre, enskilda vägar. Det
kommer att krävas vidare utredningar kring sträckningar, ekonomisk bärkraft etc.
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Tabell 39: Cykelinfrastruktur längre sträckor: Cykla på västra Orust – L6 och L7

Åtgärd: Anlägga cykelinfrastruktur på västra Orust, sträcka L6 och L7
Berörda mål

•

Ansvarig förvaltning/enhet

Orust är välbesökt och omtyckt bland cykelturister.
(Prioriterat område nr.4: Turism- och fritidscykling)
• Attraktiva och trafiksäkra cykelturistleder. (Prioriterat
område nr.3: Turism- och fritidscykling)
• 25 % av arbetsresorna som genomförs av dem som
bor inom 1 mil från sitt arbete görs med cykel.
(Prioriterat område nr.2: Cykla till arbetet)
Plan, mark och exploatering

Notering

Långsiktigt mål

Längd & Kostnad

L6: Längd ca. 13,5 km. Uppskattad schablonkostnad ca
5-7 000 kr/m. Totalkostnad ca 94,5 mkr.
L7: Längd ca. 8,5 km. Uppskattad schablonkostnad ca 5-7 000
kr/m. Totalkostnad ca 59,5 mkr.

Prioritet (Hög/Medel/Låg)

Framtid

Tidsrymd

-
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Uppskattade kostnader och prioriteringar av utbyggnadsåtgärder
Nedan sammanställs de föreslagna åtgärderna enligt prioriteringen hög, medel, låg och eventuell
framtida utbyggnad. Det är kategorierna hög, medel och låg som ligger med i budgetprocessen
under de kommande tio åren. Siffran som anges i tabellen för eventuell framtida utbyggnad är
endast informativ. I vilken ordning de föreslagna åtgärderna utförs kan bero på möjligheter till
(sam-)finansiering och andra överväganden. Observera att de angivna kostnaderna inte givetvis är
kostnader som kommunen behöver bära helt själv. Hur höga kostnaderna blir för kommunen för
varje enskild åtgärd beror på om det finns samfinansiering från exempelvis Trafikverket. Inom de
fyra tabeller nedan anges ingen inbördes prioritering. Se redovisad budgetprocess i cykelstrategin.
Tabell 40: Högt prioriterade utbyggnadsåtgärder

Åtgärd

Längd

Uppskattad
kostnad

Genomförandeår

S1. GC-väg längs med
Färjevägen, väg 770, Svanesund

Ca 1 000 m
Statlig väg

7 mkr

2019-2021

S2. Korsning och passage
mellan Källvägen och
Färjevägen, väg 770, Svanesund

Passage
Statlig väg

0,4 mkr

2019-2021

S3. GC-väg längs med
Rödsvägen, Svanesund

Ca 200 m

0,3 mkr

2018

S4. Förbättra passage över
Färjevägen, väg 770, vid
Ängåsvägen, Svanesund

Passage
Statlig väg

0,4 mkr

2017

H1. GC-väg mellan Henåns
centrum och Lövåsvägen, längs
med väg 160, Henån

Ca 750 m
Statlig och enskild
väg

5,5 mkr

2018-2020

V4. GC-väg förbi Varekils
skola, Varekil

Ca 250 m

0,5 mkr

2018-2019

Totalt

Ca 14 mkr

Tabell 41: Medelhögt prioriterade utbyggnadsåtgärder

Åtgärd

Längd

Uppskattad
kostnad

Genomförandeår

H2. GC-väg förbi Lundens
industriområde, mellan
Varvsvägen och
Verkstadsvägen, Henån

Ca 550 m

1,7 mkr

2019-2021

H3. GC-väg mellan Henåns
skola och Trädgårdsvägen,
längs med Röravägen, väg 752,
Henån

Ca 200 m
Statlig väg

1,4 mkr

2021-2023
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H6. Anlägg gång- och cykelväg
längst med Åvägen, Henån

Ca 340 m

1 mkr

2020

V1. GC-väg mellan
bussterminal och
handelsområde, längs med
Stalavägen, väg 733, Varekil

Ca 150 m

0,75 mkr

2021-2022

V2. GC-väg längs med
Hedströms väg, inklusive
passager

Ca 60 m, passager

0,25 mkr

2121

V3. GC-väg mellan Åkebo och
Smultronvägen, längs med
Stalavägen, väg 733, Varekil

Ca 50 m, ev.
passage
Statlig väg

0,3 mkr

2021-2022

E1. GC-väg mellan
Majlyckevägen och
Gullbergsvägen, väg 770

Ca 50
Förbättra
anslutningen

0,15 mkr

2018

E2. Passage mellan Ravinvägen
och Majlyckevägen, över
Gullbergsvägen, väg 770, Ellös

Passage
Statlig väg

0,4 mkr

2018

E3. Passage över Glimåsvägen,
väg 178, Ellös

Passage
Statlig väg

0,4 mkr

2023

E5. Anlägg gång- och cykelväg
längs med Glimsåsvägen, väg
178, Ellös

Ca 400 m
Statlig väg

2,8 mkr

2022-2023

SL1. Anlägg gång- och cykelväg
längs med väg 774, Slussen

Ca 1 200 m,
Broåtgärder,
Statlig väg

10 mkr

2023-2025

M1. Anlägg gångbana samt
gång- och cykelväg längs med
väg 744, Mollösund

Ca 600 m
Statlig väg

3 mkr

2021-2023

Statlig väg

Totalt

Ca 23 mkr

Tabell 42: Lågt prioriterade utbyggnadsåtgärder

Åtgärd

Längd

Uppskattad
kostnad

Genomförandeår

S5. Anlägg gång- och cykelväg på del Ca 330 m
av Kaprifolvägen, Svanesund

1,3 mkr

2023

S6. Anlägg gång- och cykelväg på del Ca 200 m
av Skansvägen, Svanesund

0,8 mkr

2023
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H4. GC-väg mellan Henåns centrum Ca 400 m
och varvsområdet, längs med
Ängsvägen, Henån

1,2 mkr

2022

H5. GC-väg mellan varvsområdet
och Dalby, längs med Ängsvägen,
Henån

Ca 1 000 m

3 mkr

2022

H7. Anlägg gång- och cykelväg längs
med Bråtenvägen, Henån

Ca 850 m

2,6 mkr

2024

E4. Anlägg gång- och cykelväg på
del av Hällavägen samt en passage
till Rosenlundsvägen, Ellös

Ca 50 m
Passage
Statlig väg

0,2 mkr

2024

E7. Anlägg gång- och cykelväg längs
med Glimsåsvägen/Husebyvägen,
Ellös

Ca 1 000 m

5 mkr

2024

E8. Anlägg gång- och cykelväg
mellan Sörbo och Slätthults
industriområde, Ellös

Ca 250 m

0,75 mkr

2024

ED1. Anlägg gång- och cykelväg på
väg 744, mellan Barreviks hamn och
Edshultshall

Ca 590 m
Statlig väg

4,1 mkr

2029-2030

E6. Anlägg gång- och cykelväg längs
med Skandiavägen, Ellös

Ca 230 m
Statlig väg

1,2 mkr

2025-2027

HÄ1. Anlägg gång- och cykelväg
längs med väg 770 och Sollidsvägen,
Hälleviksstrand

Ca 2 900 m
Delvis statlig
väg

16,3 mkr

2022-2024

Totalt

Ca 36,4 mkr
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Tabell 43: Eventuella framtida utbyggnadsåtgärder

Åtgärd

Längd

Uppskattad kostnad

Genomförandeår

L1. Längre GC-väg
mellan Ellös och
Tönsäng

Ca 3,5 km
Statlig väg

25 mkr

-

L2. Längre GC-väg
mellan Svanesund
och Varekil

Ca 6,5 km
Statlig väg

46 mkr

-

L3. Längre GC-väg
mellan Ellös och
Henån

Ca 12,5 km
Statlig väg

88 mkr

-

L4. Längre GC-väg
mellan Varekil och
Henån

Ca 13,5 km
Statlig väg

94,5 mkr

-

L5. Längre GC-väg
mellan Ellös och
Varekil

Ca 16,5 km
Statlig väg

115,5 mkr

-

L6. Längre GC-väg
mellan Tönsäng och
Mollösund

Ca 13,5 km

94,5 mkr

L7. Längre GC-väg
mellan Kårehogen
och Ängöleden
färjevägen

Ca 8,5 km

59,5 mkr

Totalt

Ca 523 mkr
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Prioriterat område nr.2: Cykla till skolan

Åtgärdsförslag – Cykla till skolan
Inför en pott för cykelåtgärder i skolor
För att skolor ska ha möjligheten att genomföra de cykelåtgärder som är lämpliga och möjliga för
en specifik skola behöver skolorna resurser, därför införs en cykelpott, från vilken skolorna kan
söka medel för att genomföra cykelfrämjande åtgärder. Cykelpotten fylls årligen på med medel. I
fall det inkommer fler ansökningar än vad det finns medel för, prioriteras de åtgärder som
bedöms ge störst effekt för ökad cykling.
Exempel på åtgärder som kan genomföras inom ramen för cykelpotten:
Integrering av cykling i skolundervisningen: Kan bland annat göras inom ramen för
idrott och hälsa, där exempelvis cykelutflykter kan anordnas eller i samband med
utbildning i trafiksäkerhet. Skolan kan också samarbeta med externa partners så som det
lokala föreningslivet för att sprida kunskap och intresse kring cykling.
Erbjuda (återkommande) cykelservice: För att eleverna ska ha fungerande och
trafikdugliga cyklar kan skolorna erbjuda cykelservice. Exempelvis kan en cykelmekaniker
komma ut till skolan vid en eller ett par tillfällen per år och hjälpa barnen med service och
enklare reparationer.
Ordna cykeltävlingar och utmaningar: Ett sätt att främja cykling på ett kul och
utmanande sätt är att anordna cykeltävlingar eller cykelutmaningar. Skolorna kan antingen
utforma egna utmaningar eller använda ett redan utvecklat koncept, exempelvis På egna
ben.
Uppmuntra till/starta vandrande eller cyklande skolbussar: Cyklande skolbussar
innebär att elever möts upp längs med en förutbestämd rutt och cyklar tillsammans i
sällskap av vuxna, vilket främst är aktuellt för de lägre åldersgrupperna.
Informera och uppmuntra föräldrar till att undvika bilskjuts: För att främja cykling
och skapa en säkrare skolmiljö kan skolorna uppmana föräldrar att undvika bilskjuts, för
att därigenom öka trafiksäkerheten vid skolorna. Skolorna kan samla in synpunkter från
föräldrar och elever kring hur man gemensamt kan skapa en tryggare miljö runt skolorna.
Förbättra cykelparkeringarna vid skolan: Eleverna behöver känna sig trygga med att
kunna ställa sin cykel vid skolan utan att den utsätts för sabotage eller blir stulen. Därför
kan cykelparkeringar på väl synliga platser nära skolornas entréer byggas. En bra
cykelparkering möjliggör låsning i cykelns ram och är placerad under tak för skydd mot
regn och oväder.
Tabell 44: Cykla till skolan: Inför en pott för cykelåtgärder i skolor

Åtgärd: Inför en pott för cykelåtgärder i skolor
Berörda mål

•

Ansvarig förvaltning/enhet

20 % av skolresorna bland elever som bor inom fem
kilometer från skolan görs med cykel
Fastighetsenheten, Förvaltningsområde Lärande

Prioritet (Hög/Medel/Låg)

Hög

Kostnad

100 tkr/år

Tidsrymd

Från år 2018
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Erbjud säkra leder för gång- och cykel inom ramen för planering av skolskjuts
För föräldrar till elever som inte är berättigade skolskjuts, tillhandahåller kommunen information
om säkra gång- och cykelleder till skolan. För att ta fram sådan information genomförs en
kartläggning av vägar som ansluter till skolorna och som redovisas i ett kartmaterial. Vilka vägar
är lämpade för cykling och vilka är i dagsläget inte det? Finns det exempelvis mindre trafikerade
vägar, genom villaområden och småvägar på landsbygd, som lämpar sig bra för elever att gå eller
cykla på på egen hand? De säkra gång- och cykellederna kan utvärderas årligen exempelvis genom
trygghetsvandringar eller trygghetscykling där elever och vuxna tillsammans tar sig runt på
lederna för att titta på problem och möjligheter. Åtgärden kombineras med fördel med
informationsåtgärden att undvika bilskjuts (se ovan).
Tabell 45: Cykla till skolan: Erbjud säkra leder för gång- och cykel inom ramen för planering av skolskjuts

Åtgärd: Erbjud säkra leder för gång- och cykel inom ramen för planering av skolskjuts
Berörda mål

Ansvarig förvaltning/enhet

•
•

Säkra och trygga skolresor inom tätorterna
20 % av skolresorna bland elever som bor inom fem
kilometer från skolan görs med cykel
• Samtliga skolor inom kommunen arbetar aktivt med att
främja hållbara resvanor och cykling
Plan, mark och exploatering

Notering

I dialog med Förvaltningsområde Lärande och vägföreningar
samt markägare

Kostnad

Låg

Prioritet (Hög/Medel/Låg)

Medel

Tidsrymd

Från år 2018

Genomför trafiksäkerhetshöjande åtgärder i närheten av skolor
Om fler elever ska cykla till skolan behöver säkerheten på vägarna kring skolan vara god,
alternativt erbjudas cykelväg. Trafikverket bör kontaktas i frågan för att initiera en dialog om vilka
möjligheter för ökad trafiksäkerhet kring skolorna som står till buds, från hastighetssänkning,
hastighetskontroller, anpassning av vägmiljön till separata cykelvägar.
Tabell 46: Cykla till skola: Trafiksäkerhetshöjande åtgärder i närheten av skolor

Åtgärd: Genomför trafiksäkerhetshöjande åtgärder i närheten av skolor
Berörda mål

Ansvarig förvaltning/enhet

•
•

Säkra och trygga skolresor inom tätorterna
20 % av alla skolresor bland elever som bor inom fem
kilometer från skolan görs med cykel
Plan, mark och exploatering

Notering

I dialog med Trafikverket, Förvaltningsområde Lärande och
vägföreningar.

Kostnad

Beroende på åtgärd
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Prioritet (Hög/Medel/Låg)

Hög

Tidsrymd

Från år 2018
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Prioriterat område nr.3: Cykla till arbetet

Åtgärdsförslag – Cykla till arbetet
Tillhandahålla och kommunicera cykeltips
För att få fler att cykla till arbetet samarbetar kommunen med andra arbetsgivare på Orust.
Informationsmaterial om hälsovinster och cykeltips, exempelvis kring dubbdäck för vintercykling,
elcyklar med mera tas fram för att arbetsgivare ska kunna sprida det bland den egna personalen.
Kommunen anordnar också frukostmöten och liknande forum för att förmedla kunskap och
idéer kring hur arbetsgivarna kan arbeta för att få fler anställda att cykla samt vinsterna med att
göra detta. Särskilt hälsovinsterna och fördelarna för arbetsgivarna ska lyftas fram.
Tabell 47: Cykla till arbetet: Tillhandahålla och kommunicera cykeltips för att arbeta med cykling

Åtgärd: Tillhandahålla och kommunicera cykeltips
Berörda mål

•

Ansvarig förvaltning/enhet

25 % av alla resor bland dem som bor inom 1 mil från sitt
arbete görs med cykel
• Arbetsgivare i kommunen arbetar aktivt med att främja
hållbara resvanor och cykling
HR-enheten, Planering- och utvecklingsenheten

Notering

I dialog med folkhälsorådet

Kostnad
Prioritet (Hög/Medel/Låg)

Informationsmaterial, ska nytt material tas fram ca 20 tkr.
Frukostmöten – 3-4 000 kr per möte (lokal, fika, ev.
föredragshållare). Totalt för 5 år ca 100 tkr.
Medel

Tidsrymd

Från år 2018

Gör pendling med cykel till en folkhälsofråga
Kommunens planering- och utvecklings enhet tar en aktiv roll för att öka arbetspendling med
cykel. I kommunikation med företag och arbetsplatser kring hälsofrågor tas cyklingens
hälsofrämjande aspekter upp och möjligheter för arbetsplatserna att öka pendling med cykling
diskuteras. Möjligheten att medverka i cykla till arbetet-kampanjer kan lyftas fram.
Tabell 48: Cykla till arbetet: Gör pendling med cykel till en folkhälsofråga

Åtgärd: Gör pendling med cykel till en folkhälsofråga
Berörda mål

•

Ansvarig förvaltning/enhet

25 % av alla resor bland dem som bor inom 1 mil från sitt
arbete görs med cykel
Planering- och utvecklingsenheten

Notering

I samverkan med VGR

Kostnad

Inte beräknad

Prioritet (Hög/Medel/Låg)

Hög
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Tidsrymd

Från år 2017

Utse cykelambassadörer
Cykelambassadörer cyklar till sitt arbete och pratar med vänner, kollegor och bekanta om
cyklingens fördelar. Orust kommun rekryterar cykelambassadörer från olika arbetsplatser.
Rekryteringen kan ske via arbetsgivare eller av kommunen direkt, exempelvis via media. För att
stötta cykelambassadörerna kan kommunen bland annat erbjuda cykelservice och byte till
dubbdäck för cykling på vintern.
Tabell 49: Cykla till arbetet: Utse cykelambassadörer

Åtgärd: Utse cykelambassadörer
Berörda mål

Ansvarig förvaltning/enhet
Kostnad

•

25 % av alla resor bland dem som bor inom 1 mil från sitt
arbete görs med cykel
• Arbetsgivare i kommunen arbetar aktivt med att främja
hållbara resvanor och cykling
HR- enheten, Planering- och utvecklingsenheten

Prioritet (Hög/Medel/Låg)

Medel till belöningar ca 5-10 tkr/år, arbetstid totalt ca
25-50 tkr.
Hög

Tidsrymd

Från år 2018

Åtgärdsförslag: Kommunen som arbetsgivare – Cykla till arbetet
Tillhandahålla tjänstecyklar och tjänstebilar
För att ingen kommunanställd ska vara tvungen att köra bil till arbetet på grund av att de behöver
den egna bilen i tjänsten, tillhandahåller kommunen tjänstebilar som kan nyttjas av alla som
behöver dem. På de kommunala arbetsplatserna tillhandahålls också tjänstecyklar.
Tabell 50: Cykla till arbetet, kommunen som arbetsgivare: Tillhandahålla tjänstecyklar och tjänstebilar

Åtgärd: Tillhandahåll tjänstecyklar och tjänstebilar
Berörda mål

•

Ansvarig förvaltning/enhet

Kommunstyrelseförvaltningens stab

Notering

I dialog med Ekonomichefen

Kostnad

Beror på behovet; inköp/leasing av tjänstebilar. Tjänstecykel
ca 10 tkr/st. Elcykel ca 15-20 tkr/st. Uppskattning för hela
perioden ca 200 tkr. Bilkostnader kan troligtvis minskas.
Finansieras inom ram.

Prioritet (Hög/Medel/Låg)

Hög

Kommunen är Orust cykelvänligaste arbetsplats
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Tidsrymd

Från år 2018

Erbjud kommunanställda cykelförmåner
Kommunen uppmuntrar anställda till att cykla genom att erbjuda cykelförmåner. Exempelvis kan
kommunen erbjuda leasing av cyklar samt återkommande cykelservice.
Tabell 51: Cykla till arbetet, kommunen som arbetsgivare: Erbjud kommunanställda cykelförmåner

Åtgärd: Erbjud kommunanställda cykelförmåner
Berörda mål

Ansvarig förvaltning/enhet

•

25 % av alla arbetsresor bland dem som bor inom 1 mil
från sitt arbete görs med cykel
• Kommunen är Orust cykelvänligaste arbetsplats
HR-enheten

Kostnad

Ca 1-2 000 kr/år/medarbetare som nyttjar förmånen.
Leasingavtal skall inte innebära någon nettokostnad för
kommunen.

Prioritet (Hög/Medel/Låg)

Medel

Tidsrymd

Från år 2018

Skapa stöldsäkra och attraktiva cykelparkeringar vid kommunala arbetsplatser
Den som cyklar till arbetet behöver kunna känna sig trygg med att parkera cykeln vid sin
arbetsplats. Därför ordnar kommunen stöldsäkra och attraktiva cykelparkeringar vid samtliga
kommunala arbetsplatser. Cykelparkeringarna behöver möjliggöra låsning i ramen samt placeras
så nära entréerna som möjligt. Placering under tak bidrar också till att öka cykelparkeringarnas
attraktivitet.
Tabell 52: Cykla till arbetet, kommunen som arbetsgivare: Skapa stöldsäkra och attraktiva cykelparkeringar vid kommunala
arbetsplatser

Åtgärd: Skapa stöldsäkra och attraktiva cykelparkeringar vid kommunala arbetsplatser
Berörda mål

•

Ansvarig förvaltning/enhet

25 % av alla arbetsresor bland dem som bor inom 1 mil
från sitt arbete görs med cykel
• Kommunen är Orust cykelvänligaste arbetsplats
Fastighetsenheten

Notering

I dialog med plan, mark och exploatering

Kostnad

Ca 3-4 000 kr/plats. Totalt ca 200 tkr.

Prioritet (Hög/Medel/Låg)

Medel

Tidsrymd

Från år 2018
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Förbättra möjligheten till omklädningsrum och dusch på arbetsplatserna
Efter en cykelresa till arbetet önskar många möjligheten till omklädningsrum och dusch på
arbetsplatsen. Kommunen ser därför över möjligheten till omklädningsrum och dusch på de
kommunala arbetsplatserna. Var finns duschar idag? Finns det duschar och omklädningsrum som
skulle kunna nyttjas av fler? Finns det behov och möjlighet av att på vissa arbetsplatser installera
duschar? Kommunen informerar personalen om duschmöjligheterna vid den egna arbetsplatsen.
Tabell 53: Cykla till arbetet, kommunen som arbetsgivare: Förbättra möjligheten till dusch och omklädningsrum på
arbetsplatserna

Åtgärd: Förbättra möjligheten till dusch och omklädningsrum på arbetsplatserna
Berörda mål

•

Ansvarig förvaltning/enhet

25 % av alla arbetsresor bland dem som bor inom 1 mil
från sitt arbete görs med cykel
• Kommunen är Orust cykelvänligaste arbetsplats
Fastighetsenheten

Notering

I dialog med plan, mark och exploatering

Kostnad

Beror på nuläget och behov av åtgärd

Prioritet (Hög/Medel/Låg)

Medel

Tidsrymd

Från år 2018

Arrangera eller medverka i cykelutmaning för kommunanställda
För att uppmuntra fler kommunanställda till att cykla anordnar kommunen årligen cykeltävlingar
och utmaningar som syftar till att få fler att cykla till och från arbetet. Kommunen kan antingen
utforma en egen cykelutmaning, exempelvis utformad likt en stegräknartävling eller satsa på ett
redan utvecklat koncept som Cykelutmaningen. Om Cykelutmaningen väljs står kommunen för
deltagarkostnaderna för kommunala lag. Se www.cykelutmaningen.se för mer information.
Tabell 54: Cykla till arbetet, kommunen som arbetsgivare: Förbättra möjligheten till dusch och omklädningsrum på
arbetsplatserna

Åtgärd: Arrangera eller medverka i Cykelutmaningen för kommunanställda
Berörda mål

Ansvarig förvaltning/enhet

•

25 % av alla resor bland dem som bor inom 1 mil från sitt
arbete görs med cykel
• Arbetsgivare i kommunen arbetar aktivt med att främja
hållbara resvanor och cykling
HR-enheten

Kostnad

230 kr/deltagare och år. Vid 20 deltagare ca 5 000 kr.
Totalt ca 45 tkr. Inom ram.

Prioritet (Hög/Medel/Låg)

Hög

Tidsrymd

Från år 2018
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Prioriterat område nr.4: Turism- och fritidscykling

Åtgärdsförslag – Turism- och fritidscykling
Verka för att det ska bli möjligt att ta med cykeln på kollektivtrafiken
Den som vill cykelturista på Orust behöver ha goda möjligheter att ta med sig sin egen cykel hit
och den möjligheten behöver vara känd. Orust kommun verkar därför för att det i ökad
utsträckning ska vara möjligt att ta med sig cykel på kollektivtrafiken.
På Västtågen på sträckan Göteborg-Stenungsund-Uddevalla finns idag minst två platser per
avgång. På bussarna går det att ta med cykel i mån av plats, i godsutrymmet.
Att göra det känt att det redan idag går att ta med cykel på både buss och tåg är inte bara viktigt
för turism- och fritidscyklingen utan för alla som cyklar på Orust. Arbetspendlaren skulle
exempelvis därmed ges möjlighet att cykla till arbetet men ta bussen hem vid behov. Detta kan
göras genom informationsinsatser på kollektivtrafiken och vid hållplatserna och färjorna samt
genom att uppmärksamma möjligheten i turistinformationen.
Tabell 55: Turism och fritidscykling: Verka för att det ska bli möjligt att ta med cykeln på kollektivtrafiken

Åtgärd: Verka för att det ska bli möjligt att ta med cykeln på kollektivtrafiken
Berörda mål

Ansvarig förvaltning/enhet

•
•

Goda möjligheter att ta med sig cykeln hit
25 % av alla resor bland dem som bor inom 1 mil från
sitt arbete görs med cykel (Prioriterat område nr.3:
Cykla till arbetet)
• Det finns goda möjligheter att kombinera cykelresan
med kollektivtrafikresande, med cykelparkeringar vid
alla större busshållplatser. (Prioriterat område nr.1:
Cykelinfrastruktur)
Förvaltningsområde Samhällsutveckling, Planering- och
utvecklingsenheten

Notering

Turistorganisationer

Kostnad

Låg, arbetstid.

Prioritet (Hög/Medel/Låg)

Hög

Tidsrymd

Från år 2018

Ta fram informationsmaterial om natur- och kulturupplevelser kopplat till cykling
Orust bjuder på ett rikt utbud av natur- och kulturupplevelser. Här finns också goda möjligheter
att ägna sig åt bland annat ridning, vandring och paddling. Orust natur-, kultur- och andra
upplevelsemöjligheter knyts samman med cykling. Detta kan bland annat genomföras genom
kartläggning och inkludering av viktiga upplevelser i cykelkartor, exempelvis kartan som
producerats inom ramen för det tidigare projektet Skepp o´hoj, numera Cykla i Skärgården.
Information om möjligheten att kombinera cykling med andra aktiviteter sprids också genom att
systematiskt ta med information hur ett besöksmål eller en aktivitet kan nås med cykel. Ett
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konkret exempel är Orusts naturguide som vid nästa uppdatering föreslås innehålla hur de
utpekade platserna kan nås med cykel.
Tabell 56: Turism och fritidscykling: Ta fram informationsmaterial om natur och kultur upplevelser kopplat till cykling

Åtgärd: Ta fram informationsmaterial om natur- och kulturupplevelser kopplat till
cykling

Ansvarig förvaltning/enhet

• Orust är välbesökt och omtyckt bland cykelturister
• Attraktiva och trafiksäkra cykelturismleder
Planering- och utvecklingsenheten

Notering

Turistorganisationer

Kostnad

Produktion av informationsmaterial, beror på ambitionsnivån

Prioritet (Hög/Medel/Låg)

Medel

Tidsrymd

Från år 2018

Berörda mål

Gör det enklare att hyra cykel
Den som vill hyra cykel på Orust kan idag göra det via Södra Bohuslän Turism. För att fler ska
kunna ta del av erbjudandet utvecklas möjligheten till cykeluthyrning genom att fler cyklar av
olika modeller erbjuds. Om efterfrågan finns, erbjuds också cykeluthyrning på fler platser än idag,
vilket kan göras antingen i Södra Bohuslän Turisms eller i privat regi. Information om
cykeluthyrningen sprids genom olika kanaler för att fler ska få vetskap om möjligheten att hyra
cykel. Information om var det finns möjlighet att hyra cykel på Orust ska finnas tillgängligt på
turistbyrån och i informationsmaterial samt att informationen sprids till turistentreprenörerna på
Orust.
Tabell 57: Turism och fritidscykling: Gör det enklare att hyra cykel

Åtgärd: Gör det enklare att hyra cykel
Berörda mål

•

Ansvarig förvaltning/enhet

Planering- och utvecklingsenheten

Notering

Turistorganisationer

Kostnad

Låg

Prioritet (Hög/Medel/Låg)

Medel

Tidsrymd

Från år 2018

Enkelt att hyra cykel för sin vistelse på ön
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Se över möjligheten för cyklister att nyttja hamnservice
För cyklister som önskar att tälta men även för motionscyklister som använder kollektivtrafik
eller bil för hemresan kan det vara viktigt att det finns tillgång till dusch och toalett. På Orust
finns redan en utbyggd infrastruktur med dusch och toalett för besökare i kommunala
gästhamnar. Möjligheten för cyklister att nyttja dessa faciliteter i gästhamnarna ses över. Om det
är genomförbart att öppna faciliteterna även till cyklister sprids informationen genom Södra
Bohuslän Turism och med information vid besöksmål och campingplatser samt på
informationsskyltar om cykling på Orust.
Tabell 58: Turism och fritidscykling: Se över möjligheten för cyklister att nyttja hamnservice

Åtgärd: Se över möjligheten för cyklister att nyttja hamnservice

Ansvarig förvaltning/enhet

• Orust är välbesökt och omtyckt bland cykelturister
• Attraktiva och trafiksäkra cykelturismleder
• Enkelt att hyra cykel för sin vistelse på ön
Affärsdrivande, Planering- och utvecklingsenheten

Notering

I samverkan med Södra Bohuslän Turism

Kostnad

Låg

Prioritet (Hög/Medel/Låg)

Medel

Tidsrymd

Från år 2018

Berörda mål
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Prioriterat område nr.5: Sport- och motionscykling

Åtgärdsförslag – Motions- och fritidscykling
Marknadsför cykellopp
För att göra Orust känt som en attraktiv plats för cykeltävlingar ska kommunen samverka med
arrangörer för att skapa evenemang som blir kända och uppmärksammade. I marknadsföringen
bör även information om boendemöjligheter och kringaktiviteter på Orust tas med.
Tabell 59: Sport- och motionscykling: Marknadsför cykellopp

Åtgärd: Marknadsför cykellopp
•

Berörda mål

Aktuella cykeltävlingar

Utförare

Planering- och utvecklingsenheten, Föreningar

Notering

I samarbete med föreningslivet

Kostnad

Låg, ev. annonskostnad eller monter i samband med andra
lopp.

Prioritet (Hög/Medel/Låg)

Medel

Tidsrymd

År 2018

Samarbeta med det lokala föreningslivet
För att främja sport- och motionscykling och skapa goda förutsättningar för utövning samarbetar
Orust kommun med det lokala föreningslivet. Kommunen stöttar det lokala föreningslivets
arbete och tar hjälp av det lokala föreningslivet för att främja cykling i kommunen.
Tabell 60: Sport- och motionscykling: Samarbeta med det lokala föreningslivet

Åtgärd: Samarbeta med det lokala föreningslivet
Berörda mål

•

Utförare

Orust kommun samarbetar med det lokala
föreningslivet för att främja sport- och motionscykling
Planering- och utvecklingsenheten

Notering

I samverkan med föreningslivet och folhälsorådet

Kostnad

Låg

Prioritet (Hög/Medel/Låg)

Medel

Tidsrymd

Från år 2018
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Tydliga sport- och motionscyklingsleder finns utstakade
För den som vill ägna sig åt sport- och motionscykling finns rekommenderade leder utstakade.
Lederna har utvecklats i samråd med cyklister och det lokala föreningslivet. Lederna finns både
på landsväg och i terräng, vilket möjliggör för olika typer av cykling. Längs lederna på landsväg
har bilister och andra förare gjorts medvetna om att vägen delas med cyklister, vilket gör att
cyklisten inte känner sig hotad eller trängd när hen vistas i trafiken. För leder i terräng har
sträckor valts som undviker konflikter med markägare, gående och hästsport.
Kartor över lederna skall tas fram och finnas lättillgängliga för den som är intresserad.
Tabell 61: Sport- och motionscykling: Tydliga sport- och motionscyklingsleder finns utstakade

Åtgärd: Tydliga sport- och motionscyklingsleder finns utstakade
Berörda mål
Ansvarig förvaltning/enhet

•

Orust kommun samarbetar med det lokala
föreningslivet för att främja sport- och motionscykling
Planering- och utvecklingsenheten, Plan, mark och
exploatering, Fritidsenheten

Notering

I samverkan med föreningslivet och markägare

Kostnad

Låg

Prioritet (Hög/Medel/Låg)

Medel

Tidsrymd

Från år 2018

Erbjud roliga aktiviteter på cykel
Redan idag finns möjligheten till cykelorientering, Kul på hjul. För att locka fler besökare
vidareutvecklas konceptet och fler aktiviteter erbjuds, exempelvis med evenemang kopplat till
kultur, Geocaching med möjlighet till vinst. Vilket kan ske genom Södra Bohuslän Turism men
även privata turistentreprenörer kan utveckla egna aktiviteter.
Tabell 62: Turism och fritidscykling: Erbjud roliga aktiviteter på cykel

Åtgärd: Erbjud roliga aktiviteter på cykel
Berörda mål

•

Ansvarig förvaltning/enhet

Planering- och utvecklingsenheten, Plan, mark och
exploatering

Notering

Södra Bohuslän Turism, Friluftsfrämjandet

Kostnad

Låg

Prioritet (Hög/Medel/Låg)

Låg

Tidsrymd

Från år 2018

Orust är välbesökt och omtyckt bland cykelturister
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Sammanställning av uppskattade kostnader
I tabell 62 sammanställs kostnaderna för de föreslagna åtgärderna i tidigare avsnitt. För åtgärder
med en årlig kostnad anges den sammanlagda kostnaden för 5 år. Observera att de uppskattade
investeringskostnader för infrastruktur eller skyltning inte behöver motsvara kostnaden för
kommunen, beroende på medfinansieringen som kan säkras från exempelvis Västra
Götalandsregionen (Trafikverket) eller projektmedel. Kostnadsberäkningarna uppdateras i
samband med ordinarie budgetarbete.
Tabell 63: Sammanställning av kostnaderna för åtgärder i handlingsplanen.

Priorieterat område

Låg

Medel

Hög

Ev. framtid

Infrastrukturinvesteringar

Ca 14 mkr

Ca 23 mkr

Ca 36,4 mkr

Ca 523 mkr

Cykla till skolan

Ca 0,5 mkr

Cykla till arbetet

Ca 0,6 mkr

Ca 0,3 mkr

Ca 24 mkr

Ca 37,4 mkr

Turism- och fritidscykling
Sport- och motionscykling
Totalt

Ca 14 mkr

Ca 523 mkr

Drift, underhåll och snöröjning av gång- och cykelvägar sköts av vägförening i respektive tätort.
Vägföreningen bildades genom en lantmäteriförrättning. Förättningen innebär att vägföreningen
har fått ovan nämnda uppgifter i uppdrag att sköta.
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Förvalta planen

Säkerställa styrdokument
Dokumentansvarig chef i förvaltningen ansvarar för att verksamheten har en rutin för att
styrdokument är aktuella och publiceras på rätt sätt. Dokumentansvarig chef har också ansvar för
att medarbetarna är informerade om styrdokumenten.

Avvikelser och förslag
Den som läser planen och upptäcker avvikelser eller har kännedom om sådant som påverkar
planen såsom förändringar i lagstiftning, avvikelser eller har förslag till förändringar meddela
kontaktperson för planen.
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Bilaga 1: Medverkande parter i framtagandet av handlingsplanen
•
•
•
•
•
•

Rickard Karlsson, Chef för plan, mark och exploatering
Joel Peterson Berge, Planarkitekt
Carl-Johan Hjalmers, Planarkitekt
Linn Bragd, Mark- och trafikingenjör
Emma Agneman vik. Trafikingenjör (Konsult, SWECO)
Ronny Svensson, Kommunutvecklare

Konsultstöd
•
•
•

Michael Koucky, Koucky & Partners AB
Anna Zajc, Koucky & Partners AB
Shahriar Gorjifar, Koucky & Partners AB
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