Kommunstyrelsen

Utdrag ur
PROTOKOLL
2018-10-15

§ 176
Motion 2017:01 från Kenneth Gunnar (KNU) – Bygg en hängande gångbro över
Valloxen
KS-2017/187
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse motion 2017:01 besvarad.
Reservation
Lennart Lundberg (KNU) reserverar sig till förmån för det egna yrkandet.
Yrkanden
Lennart Lundberg (KNU), Peter Evansson (S) och Rolf Samuelsson (MP) yrkar att
kommunfullmäktige ska föreslås bifalla motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Lennart Lundbergs yrkande och
finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag till beslut .
Omröstning begärs.
Omröstning
De ledamöter som bifaller arbetsutskottets förslag röstar JA.
De ledamöter som bifaller Lennart Lundbergs yrkande röstar NEJ.
Klas Bergström (M), Kerstin Eskhult (C), Niclas Uggla (M), Boo Östberg (C) (ersätter
Jeanette Meland (M)) och Synnöve Adell (KD) (ersätter Pontus Lamberg (KD)) röstar JA.
Peter Evansson (S), Troels Nielsen (S), Lennart Lundberg (KNU) och Rolf Samuelsson (MP)
röstar NEJ.
Med 5 JA-röster mot 4 NEJ-röster beslutar kommunstyrelsen att bifalla arbetsutskottets
förslag till beslut.
Sammanfattning av ärendet
Kenneth Gunnar (KNU) har i motion 2017:01 föreslagit att en hängande gångbro ska byggas
under vägbron för E4 över Valloxen.
Underlag i ärendet
Beslut från arbetsutskottet, § 155, 2018-10-01, beslut från samhällsutvecklingsnämnden,
§ 106 2018-08-27, samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2018-03-15 och motionen
2017-03-02 har varit utsända.
Expedieras till:
Akten

Expedierat av Siobhán Górny 2018-10-30

Samhällsutvecklingsnämnden

Utdrag ur
PROTOKOLL
2018-08-27

§ 106
Svar på motion 2017:01 Bygg en hängande gångbro över Valloxen
SUN-2018/282
Beslut
Samhällsutvecklingsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
att anse motion 2017:01 besvarad.
Reservation
Peter Evansson (S) och Mikael Rye-Danjelsen (KNU) reserverar sig till förmån för att bifalla
motionen.
Yrkanden
Peter Evansson (S) och Mikael Rye-Danjelsen (KNU) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på bifall till det utsända förslaget, dvs att anse motionen
besvarad, mot bifall till motionen och finner att nämnden bifaller det utsända förslaget.
Omröstning begärs.
Omröstning
De ledamöter som röstar för att anse motionen besvarad röstar JA
De ledamöter som röstar för bifall till motionen röstar NEJ.
Klas Bergström (M), Boo Östberg (C), Matilda Hübinette (M), Gunnar Gidlund (KD) och
Camilla Arvidsson (M) röstar JA.
Peter Evansson (S), Gunnar Ormeus (S), Mikael Rye-Danjelsen (KNU) och Kerstin Umegård
(MP) röstar NEJ.
Med 5 ja-röster mot 4 nej-röster finner ordföranden att nämnden beslutar att anse motionen
besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Kenneth Gunnar (KNU) har i motion 2017:01 föreslagit att en hängande gångbro ska byggas
under vägbron för E4 över Valloxen.

Expedieras till
Akten
Kommunstyrelsen
Handläggare

Expedierat av Eva Paulsrud 2018-09-05

Samhällsutvecklingsnämnden

Utdrag ur
PROTOKOLL
2018-08-27

Underlag i ärendet
Beslut från arbetsutskottet, 2018-06-11, § 67, tjänsteskrivelse 2018-03-15, beslut KF §
37/2017 och motion 2017-03-02.

Expedieras till
Akten
Kommunstyrelsen
Handläggare

Expedierat av Eva Paulsrud 2018-09-05
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Handläggare
Martin Gunnarsson
Trafikplanerare

Tjänsteskrivelse
Datum
2018-03-15

Diarienummer
SUN-2018/282
KS-2017/187

Samhällsutvecklingsnämnden

Motion 2017:01 Bygg en hängande gångbro över Valloxen
SUN-2018/282
Förslag till beslut
Samhällsutvecklingsnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta
att anse motion 2017:01 besvarad.

Sammanfattning
Kenneth Gunnar har i motion 2017:01 föreslagit att en hängande gångbro ska byggas under
Vägbron för E4 över Valloxen. I en tidigare studie från 2005 har olika alternativ översiktligt
utretts och dåvarande Vägverket (nuvarande Trafikverket) hade vid det tillfället inget emot att
en gångbro kunde placeras under E4.Vilken teknisk konstruktion som är bäst lämpad är dock
inte prövat på nytt.
Förvaltningen gör bedömningen att förslaget innebär en stor förbättring av tillgängligheten till
Knivstas nära natur men att medel för att genomföra åtgärden saknas och att extra medel för
en produktion behöver avsättas i budgeten.
Ekonomisk konsekvensanalys
De översiktliga kalkyler som redovisas i studien från 2005 är ca 25 000kr/metern i vad som
antas vara 2005 års prisnivå. Sträckan utgör ca 120 meter vilket innebär en kostnad på 3,2
miljoner kronor för en stålkonstruktion. Det kan finnas billigare alternativa konstruktioner,
exempelvis en hängbro, men oavsett detta saknas medel för denna typ av investering i
gällande budget.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Pernilla Dufström
T.f Samhällsbyggnadschef
Beslutet ska expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
Motionären
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Barnchecklista inför beslut

1. Påverkar beslutet barn?
Enligt FN är alla under 18 år att
betrakta som barn

Ja

Nej X

Inte i detta skede.

Om, ja fortsätt med frågorna.
2. Hur har barns bästa beaktats?

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?
Ja

Nej

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument X
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram
samt hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.

Motion till Knivsta Kommunfullmäktige.
Jag föreslår att Knivsta kommun utreder möjligheten att montera en hängande gångbro
under motorvägens passage över Valloxen.
För att möjliggöra en lagom lång kvällspromenad skulle en gångbro under motorvägen
vara ett stort tillskott. Den skulle också öppna områdena söder och norr om Valloxen på
ett tilltalande sätt, genom sammanlänkningen av Kölängen/Brunnbyplatån och området
väster om Ledingenäs. Knivsta kommun äger inte själv frågan utan måste samverka med
såväl markägare som Trafikverket i utredningsarbetet. Den seglingsfria höjden för jollar
måste naturligtvis också tas med. Möjligheten att skapa bra, enkla och tilltalande
rekreationsmöjligheter i det växande Knivsta måste prioriteras i folkhälsans tecken.

Knivsta 2017-03-02

Kenneth Gunnar
KnivstaNu

