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Svar på Göteborgsförslag Gång- & cykelbana 
längs väg 190 mellan Bergum och Olofstorp  
Förslag till beslut 
I trafiknämnden 

Trafiknämnden avslår Göteborgsförslag NR – 11568 – Gång- & cykelbana längs väg 190 
mellan Bergum och Olofstorp 

Sammanfattning 
Trafiknämnden gav 2022-05-20 trafikkontoret i uppdrag att bereda Göteborgsförslag om 
utbyggnad av en gång- och cykelbana mellan Bergum-Olofstorp. Förslaget innebär att 
rusta upp befintlig sliten trottoar längs väg 190 mellan Bergums kyrkväg och 
Olofstorpsvägen till en gång- och cykelbana för att höja säkerheten för oskyddade 
trafikanter. 

Väg 190 är en statlig regional väg där Trafikverket är väghållare. Gång- och cykelvägar 
längs statliga regionala vägar behöver prioriteras och medfinansieras från kommunerna i 
Västra Götaland enligt den regionala infrastrukturplanen.  

Trafikkontoret delar uppfattningen att det vore önskvärt med en gång- och cykelväg på 
sträckan men ser samtidigt att en prioritering bör ske samlat för alla behov av gång- och 
cykelvägar inom kommunen. En prioriteringsprocess kommer ske nästa gång en ny 
ansökningsomgång öppnar upp där denna sträcka kommer finnas med i den samlade 
bedömningen. Trafikkontoret föreslår därmed att Göteborgsförslaget avslås. 

Befintlig trottoar är sliten och trafikkontoret ser att Trafikverket bör rusta upp trottoaren. 
Frågan kommer följas upp i kontorets löpande dialoger med Trafikverket. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Utbyggnad av cykelvägar längs statliga regionala vägar kräver medfinansiering enligt 
Västra Götalandsregionens regionala infrastrukturplanplan. Kommunerna förutsätts 
medfinansiera halva kostanden.  

Trafikverket som väghållare har ansvar för drift och underhåll på befintlig trottoar och 
skulle även få drift- och underhållskostnader för en nyanlagd gång- och cykelväg. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förbättrade möjligheter att gå och cykla kan ge ett minskat behov av motoriserade resor. 
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Eventuell miljöpåverkan från byggnation av en gång- och cykelväg behöver utredas av 
Trafikverket inför byggnation.  

Bedömning ur social dimension 
Åtgärden kan i första hand öka säkerheten för fotgängare och cyklister som vill ta sig 
mellan området runt kyrkan och Olofstorps centrum. En säkrare trafikmiljö, inte minst för 
barn och elever, kan möjliggöra att gå och cykla mellan boende i Bergum och skola samt 
fritidsaktiviteter i Olofstorp.   

Idag är hastighetsbegränsningen på väg 190 70 km/timma vilket upplevs otryggt och 
osäkert. Skicket på befintlig trottoar är slitet och kan påverka vem som vill och kan röra 
sig längs sträckan. 

Förhållande till styrande dokument 
• Trafikstratregi för en nära storstad 
• Cykelprogram för en nära storstad 2015-2025 
• Trafiksäkerhetsprogram 
• Regional transportinfrastrukturplan för Västra Götaland 2022-2033 
• Strategi för ökad cykling i Västra Götaland 

Bilagor 
1. Ärende 11568 - Gång- & cykelbana längs väg 190 mellan Bergum och 

Olofstorp 
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Ärendet  
Trafiknämnden gav 2022-05-20 trafikkontoret i uppdrag att bereda Göteborgsförslag om 
en gång- och cykelbana mellan Bergum-Olofstorp. Förslaget innebär att rusta upp den 
gamla trottoaren längs väg 190 mellan Bergums kyrkväg och Olofstorpsvägen till en 
gång- och cykelbana för att höja säkerheten för oskyddade trafikanter. 

Beskrivning av ärendet 
Trafikverket är väghållare av väg 190, sköter drift och underhåll och bygger ut gång- och 
cykelvägar. Då väg 190 är en statlig regional väg finansieras gång- och cykelvägar inom 
ramen för den regionala infrastrukturplanen för Västra Götaland där kommunerna spelar 
in behov och medfinansierar åtgärder. Trafikverket kan alltså inte bygga ut en gång- och 
cykelväg på eget bevåg utan gör det efter inspel från kommunerna i länet.  

I den regionala infrastrukturplanen uttrycks att utbyggnaden av cykelvägar ska sträva 
efter att vara sammanhängande och knyta ihop boenden med målpunkter i anslutning till 
tätorter, såsom arbete, skola, kollektivtrafik och fritidsanläggningar och att kommunerna 
vart fjärde år ombeds lämna in förslag på nya cykelvägar som de avser att medfinansiera 
med halva kostnaden. Förslagen samordnas av kommunalförbunden och prioriteras 
därefter av Västra Götalandsregionen i samråd med Trafikverket.  

I nuläget har trafikkontoret inte fått besked om när nästa utlysning kommer ske och det är 
dags att spela in förslag. Den förra ansökan gjordes 2019. Då var inte denna vägsträcka 
bland de prioriterade. 

Trafikkontoret har varit i kontakt med Trafikverkets planerare och fått besked att frågan 
att se över skicket på befintlig trottoar är skickat till Trafikverkets underhållsavdelning. 
En upprustning skulle i så fall vara till tidigare standard, Trafikverket har inte möjlighet 
att bygga om sträckan och höja standarden i nuläget.  

Förvaltningens bedömning 
Trafikkontoret ser att det vore önskvärt med en gång- och cykelväg på sträckan. Behovet 
på denna sträcka måste dock vägas mot andra angelägna projekt. I tidigare 
ansökningsomgångar har andra sträckor prioriterats.  

Inför nästkommande ansökan till regional plan behöver en prioritering mellan aktuella 
sträckor ske. Trafikkontorets planeringsgrupp för cykel noterar sträckan Bergum-
Olofstorp till listan men kan i dagsläget inte säga hur den kommer viktas jämfört med 
andra behov. Utifrån ovanstående föreslår trafikkontoret att Göteborgsförslaget avslås. 

Trafikkontoret delar förslagsställarens syn gällande skicket på befintlig trottoar och ser att 
Trafikverket bör rusta upp trottoaren. Frågan kommer följas upp i kontorets löpande 
dialoger med Trafikverket. 

 

 

Jenny Adler 
 
Avdelningschef 

Kristina Lindfors 
 
Trafikdirektör 
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