
Yrkande i ärende 3: Motion om cykelväg mellan Malsjö och Grums 
 
Jag yrkar på återremiss för att komplettera och utveckla beslutsunderlaget enligt nedanstående: 
 
- I det svar som fullmäktige har fått påstås det att motionen kräver ett ytterligare utredningsarbete 
som är så omfattande att kommunen saknar resurser för det, och att det krävs konsultarbete för 
uppskattningsvis 350 000 kr. Det framgår dock inte varför det skulle vara så svårt och dyrt, eller hur 
man har kommit fram till just den kostnaden. Den tidigare utredningen av sträckan, som utfördes av 
Ramböll och innefattar en detaljerad inmätning av terrängen samt en kostnadsberäkning, kostade 
100 000 kronor att utföra. Motionen föreslår att den kompletteras med information om billigare 
kontruktionsalternativ, indelning i etapper/delprojekt, möjlighet till statsbidrag samt markinlösen. 
Dessa saker skulle inte kräva en mer omfattande utredning än den som redan är gjord, men skulle ge 
information som ger en betydligt bättre grund för att ta ställning till om hela eller delar av sträckan 
bör byggas och hur den i så fall ska prioriteras i förhållande till annat. Informationen borde vara lätt 
att ta fram, vilket förklaras längre ner här. 
 
- I svaret görs stor sak av att Trafikverket är väghållare, och det sägs bl.a. att kommunen "inte har 
mandat" att genomföra åtgärder på Trafikverkets väg. Det hela ger intrycket att det skulle vara 
något exeptionellt om kommunen skulle få samverka med Trafikverket om den föreslagna 
cykelvägen. Faktum är dock att för cykelvägar är det normalt att kommunen tar initiativ till åtgärder 
oavsett väghållare, och det finns en etablerad process för att ansöka om det. Denna process är väl 
känd av Grums kommun och borde beskrivas i beslutsunderlaget för att ge en rättvis förståelse för 
förslaget. 
 
- Svaret nämner att projektering av hela sträckan bedöms kosta 1,5 miljoner kronor och säger att 
"till detta kommer sedan själva byggkostnaden". Men det framgår inte om beloppet redan är 
inräknat i den kostnad som redan nämnts tidigare i svaret. 
 
- Frågan om billigare konstruktionssätt (utan en dyr upphöjd vägbank för cykelvägen) avfärdas i 
svaret med att det skulle kännas otryggt och vara en "stor säkerhetsrisk" att befinna sig nedanför 
bilvägen. För det första saknas här en jämförelse - Hur otryggt är det jämfört med att som idag 
befinna sig på bilvägen? För det andra så finns det minst en uppenbar lösning på problemet: Att inte 
bygga cykelvägen alldeles nedanför bilvägen! I Rambölls utredning kan man nämligen läsa att en 
cykelväg utan upphöjd vägbank behöver större avstånd till bilvägen för att upplevas som trygg. 
Denna uppenbara möjlighet borde givetvis tas i beaktande. På sträckan fram till Hammarsten finns 
dessutom en allé som gör att en trädrad skulle hamna mellan bilarna och gc-vägen, vilket också 
borde beaktas. 
Det går enkelt att stryka kostnaderna för upphöjd vägbank (massor och transporter av dessa) för att 
få en grov uppfattning om hur mycket billigare det skulle kunna bli. Det kräver inget omfattande 
utredningsarbete. 
 
- Svaret tar upp frågan om statsbidrag, men avfärdar möjligheten med att sträckan inte binder ihop 
två orter eller knyter samman en regional cykelled. Det låter ju märkligt eftersom den föreslagna 
sträckan binder ihop Grums med både Åshammar och Malsjö - Är inte de orter? Dessutom finns 
inget krav på att binda ihop orter för att erhålla statsbidrag, det är endast en av flera möjliga grunder 
för prioritering. Vad som gäller framgår i bilaga 5 till Värmlands länstransportplan: "Inriktning för 
cykelåtgärder". Där står bl.a. följande: 
"Som vägledning till prioriering är huvudregeln: 
Prioritet 1: utveckla cykelinfrastrukturen i tätorterna. Tillgodose behov inom 5–7 kilometers radie 
från tätortscentra. Respektive kommun får ange behovet av cykelinfrastruktur i sina tätorter. 
Prioritet 2: utveckla cykelinfrastrukturen mellan eller i nära anslutning till tätorterna. Prioritera 
relationerna mellan tätorter enligt resultatet av analysen enligt Kågessonmodellen. 



Prioritet 3: utveckla cykelinfrastrukturen för rekreation och turism med inriktning på 
sommarcykelvägar." 
Sedan anges ytterligare ett antal skäl till prioritering, och vår föreslagna väg uppfyller flera av dem. 
"Regional cykelled" finns inte med som kriterium överhuvud taget. 
Ett korrekt beslutsunderlag borde bifoga och hänvisa till dessa riktlinjer i stället för att ge 
missvisande information. 
Det påstås också att "ny prioritering" inte kan göras förrän efter 2029, men länstransportplanen 
revideras vart fjärde år, och inom potten för medel till cykelåtgärder kan omprioritering ske när som 
helst om ett visst projekt som är före i kön blir förhindrat eller fördröjt av olika skäl. Detta borde 
också beaktas i svaret. 
I svaret sägs också att kraven på gång- och cykelvägens utformning skulle "vara höga", men det ges 
ingen förklaring till vad som menas med det. Något sådant framgår inte i länstransportplanen, 
tvärtom nämns ju möjligheten till billigare standard i form av s.k. "sommarcykelvägar". 
Att beskriva och beakta dessa förutsättningar kräver inget omfattande utredningsarbete. 
 
- Svaret avfärdar också möjligheten att dela in sträckan i etapper. Dock verkar det som om svaret 
handlar om etappindelning av ett byggprojekt som gäller hela sträckan Grums-Malsjö. Men 
motionen föreslog inte det, utan att etappindelningen skulle möjliggöra att delsträckorna planeras 
och byggs som skilda byggprojekt vid olika tillfällen (kanske med lång tid emellan om så krävs). 
Poängen är att varje delsträcka i sig ger goda effekter: Att bara bygga till Grums kyrka är ett bra 
projekt det också, och att vid ett senare tillfälle bygga vidare till/genom Åshammar har också ett 
egenvärde. 
Kostnaden blir inte lika stor vid varje tillfälle, vilket kan öka chansen att rymma investeringen i 
kommunens budget och att få statsbidrag. Det skulle vara enkelt att visa en sådan etappindelning på 
en karta, och att redovisa uppskattade kostnader uppdelat på var och en av delsträckorna - med 
respektive utan statsbidrag. Det kräver inget omfattande utredningsarbete. 
 
- Normala kvadratmeterpriser för marken som skulle behöva lösas in är ganska väl kända, och ytan 
går också enkelt att uppskatta ungefärligt, då det rör sig om en smal remsa av ett fåtal meters bredd 
längs hela sträckan. Det rör sig sannolikt om några hundra tusen kronor för hela sträckan. En grov 
uppskattning av kostnaden för markinlösen kräver alltså inget omfattande utredningsarbete. 
 
- De berörda markägarna är inte fler än att det skulle gå att ringa upp dem under en förmiddag eller 
utan större kostnad skicka en skriftlig förfrågan till dem. Det kräver inget omfattande 
utredningsarbete. 
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