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Enkel utredning om
alternativa cykelleder i Sotenäs
Ett uppdrag inom projekt Utvecklad Cykelturism i Sotenäs 2020-2021,
Tillväxtverket ärende id 20203822

Som en liten del av projektet Utvecklad cykelturism i Sotenäs har projektgruppen
uppdragit åt oss att se på möjligheten att projektera en cykelled på en begränsad
definierad sträcka i kommunen under rubriken ”Det goda exemplet” med idéskiss och
kostnadskalkyl.
Sträckan bestämdes inledningsvis till i första hand Bovallstrand – Uleberg. Sträckan
Uleberg-Hunnebo togs inte med eftersom TRV har en arbetsplan för en gång och
cykelväg (GC) där. Utgångspunkten ska vara att binda samman besöksmål i
kommunen. Vi ska också använda de slutsatser och erfarenheter som kan hämtas
från Samverkan/Kultursystem Bottnafjorden som också bygger gångoch cykelled på
alternativt sätt.
Om denna utredning leder till att projektet ska utvecklas vidare, bör markavtalsfrågan inledas tidigt i nästa skede. I denna utredning har endast några få informella
kontakter tagits med aktuella markägare.

Med lokal samverkan mellan markägare, företag och
ideella krafter och med stöd av Trafikverket, regionen
och kommunen kan vi åstadkomma bra cykelleder
för en förbättrad miljö och folkhälsa.
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Uppdragsupplägg
Utgångspunkten har varit att föreslå en huvudsaklig sträckning som följer LV174 med
ett antal viktiga parametrar.
• I möjligaste mån placera GC på utsidan bortre dikessläntskrön för att komma på
behörigt avstånd från länsvägens biltrafik.
• Sträckningen ska i möjligaste mån vara på den sida av vägen där flest aktuella
besöksmål finns.
• Sträckningen ska i möjligaste mån undvika byte av sida på LV 174.
• I möjligaste mån föreslå lösning som följer TRV:s gällande krav.
• Om avvikelse från någon av ovanstående punkter uppstår ska bästa,
ekonomiskt rimliga alternativa lösning, föreslås.
Utredningen vill även påvisa kostnadseffektiva lösningar som bygger på lokal
samverkan och belysa förenklade möjligheter för att skapa trygg cykling på ett
attraktivt och tillgängligt sätt.

Projektgenomförande
Beslut togs om önskad standard på GC.
• 3m bred grusad yta med krossgrus 0-18 som färdig yta.
• 30 cm bärlager av krossgrus 0-150.
• Fiberduk Kl3 på befintlig avjämnad markyta eller uppbyggd terrass.
Denna beskrivna standard ger en bra möjlighet till asfaltering, till en bredd av 2,5 m
efter 2-3 års användning.

Exempel på uppbyggnad av gång- och cykelled utanför länsvägens vägdike i Gerlesborg.
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Vi har besiktat den aktuella sträckan ett antal gånger från olika håll och i olika
konstellationer. Vid varje besiktningstillfälle har viktiga parametrar diskuterats och
noterats för bästa beslut om sträckning.
Projektering och kalkylering med beslut om åtgärd på varje mindre delsträcka samt
beräknad åtgång av arbets- och maskintid samt material för terrassering har gjorts.
Åtgärder för att lösa problem med framkomlighet vid exempelvis berg nära vägen,
vattenhinder, byggnader mm, har projekterats/kalkylerats och ett alternativ har
föreslagits. Exempelvis en stål/träbro vid Kvarnforsen söder om Bovallstrand.

En vanlig syn nu med cyklande som stoppar upp trafiken

Gående och cyklister utanför vägbanan

Resultat
Under arbetets gång har två nya omständigheter tillkommit vilket gjort att
projektupplägget ändrats och utökats något.
• Tanums kommun i samarbete Samverkan/Kultursystem Bottnafjorden har i
januari - februari 2021 genomfört ett GC- bygge enligt vårt tänkta koncept på
sträckan Gerlesborg-Brygge.
• Gruppen för strategisk utveckling av vägar i Sotenäs som arbetar med en
Åtgärdsvalsstudie i samarbete med TRV har kontaktat oss för att ta del av vårt
arbete.
Detta medförde att vi beslutade att göra ett komplett förslag med två sträckor, Brygge Bovallstrand och Bovallstrand – Hunnebostrand, samt en enklare kartprojektering på
sträckan Hunnebostrand – avfarten till Solviks camping.
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Därmed skulle det gå att cykla eller gå hela vägen från Gerlesborg till Hovenäset utan
att vara på biltrafikerad väg.

Sammanfattning kostnader alla sträckor
Längd
Sträcka
meter Pris/m
BovallstrandBrygge
BovallstrandHunnebostrand
HunnebostrandSolvik
Totalt

Totalpris per sträcka Kommentar

2 205

1 472 kr

3 245 550 kr

4 490

1 167 kr

5 238 450 kr

4 555

1 200 kr

5 466 000 kr

11 250

1 240 kr

13 950 000 kr

Ingår 310 m GC Puls-kontrollGrönvik kalkylerat till 5000:-/m
1,55 milj. samma standard som
byggs 2020-21 mot Bovall.

Ej kalkylerad, bedömd efter
övrig projektering

I projekteringen är markinlösenersättning inte medräknat. Likaså är det inte
medräknat räcke eller linjemarkering mellan länsvägens körbana och GC. Detta kan
tillkomma på vissa sträckor efter bedömning när vi vet exakt utförande. Kostnad ca
1300:- per meter räcke.

En grusad cykelväg som använts och satt sig under ett par års tid, samt sladdats och kompletteringsgrusats under tiden
kan mycket väl asfalteras för att få bättre standard och mindre underhåll.
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Underlag som använts i projekteringen.
• Bilaga 1 Karta Bovall - Brygge
• Bilaga 2 Karta Bovall - Uleberg
• Bilaga 3 Karta Uleberg - Hunnbo
• Bilaga 4 Karta Hunnebo – Ramsvik
• Bilaga 5 Karta Ramsvik – Solvik
• Bilaga 6 Kostnadskalkyl Cykelled februari 2021

6

7

8

9

10

BERÄKNINGSUNDERLAG – så här har vi räknat
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BILAGA 6
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KONTAKTUPPGIFTER
Klevs Gård Bovallstrand AB
Håkan Christensson
Tel: 0706599701
Robert Eriksson Consulting i Bovallstrand AB
Robert Eriksson
Tel: 0761311919
Tossene Grävtjänst, Dingle
Jörgen Johansson
Tel: 0705511048
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