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Till justerare valdes Lars-Göran Bromander. 
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Dnr 2015/00318 

Motion: Förbjud tung trafik på Kraftleden, återremiss 

Tekniska utskottets beslut 

l. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsens förvaltning 
att genomföra en bullerutredning samt att vid behov projektera 
bullerplank på särskilt utsatta platser längs Kraftleden. 

2. Kommunfullmäktige anser därmed att motionen är besvarad .. 

Sammanfattning 
Bengt Björkman (SD) och Kristian Leinonen (SD), har inkommit med en 
motion avseende förbud mot all tung trafik med släp på Kraftleden mellan 
Skörbyleden och Kalmarleden. Kommunstyrelsen återremitterade ärendet 
för närmare utredning och redovisning av vilka konsekvenser ett eventuellt 
bifall till motionen skulle medföra. 

Kommunstyrelsens förvaltning, tekniska avdelningen, har därefter givit 
konsultföretaget ÅF i uppdrag att utreda konsekvenserna av ett förbud för 
tung trafik med släp på Kraftleden . A v delningen har även gjort en extra 
tiafilanätning under juni 2016 där alla fordonsklasser har separerats för att 
ra en korrekt bild av andelen tung trafik samt för att kunnajämföra 
trafikmängden av fordonsklasserna mot mätningarna från 2011 . Tekniska 
avdelningen har trafilanätningar av tung trafik med släp från 2011 och 2016. 
Dessutom finns trafilanätningar av tung trafik oavsett med eller utan släp 
från 2015 . Mätningen från 2016 visar att andelen tunga fordon har minskat 
något medan andelen tung trafik med släp tycks ligga oförändrat på 0,6 %, 
det vill säga cirka 40-50 fordon/dygn 

En stor andel av den tunga trafiken med släp utför transporter mellan 
Västerskogs industriområde och grustäkten i Dragets industriområde det rör 
sig alltså om transporter inom tätorten. På helgerna förekommer nästan 
ingen trafik med tunga fordon med släp. Medelhastigheten för den tunga 
trafiken med släp har vid mätningarna varit lägre än vad för den övriga 
trafiken. Vid mätningen 2016 låg medelhastigheten med släp på 52,6 lan/h. 

Vid en jämförelse med Brrköpingsvägen (vid Granebergsvägen) så är 
andelen tung trafik med släp på Kraftleden lägre både när det gäller till 
antalet och procentuellt mot den totala mängden fordon. I jämförelse med 
stockholmsvägen (vid Håhmavägen) så är antalet tunga fordon med släp 
lägre på Kraftleden men procentuellt är det lika många mot den totala 
andelen fordon. 

Om Kraftleden stängs av för tung trafik med släp skulle dessa fordon vara 
tvungna att åka via E 18 mellan trafikplats Åsen och trafikplats Draget, 
alternativt skulle trafiken välja att köra Enköpingsvägen/Stockholmsvägen 
istället. 
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ÅF:s rapport nämner de, i vissa delar og)'lmsamma, fårutsättningar som 
råder får tung trafik på E 18. Vissa på- och avfartsramper vid trafikplats 
Åsen och trafikplats Draget har motlut, är kmta och har korta kurvradier. 
Detta missg)'lillar denna trafik, vilket blir ännu tydligare vid vinterväglag. 
Det är inte heller lämpligt om den tunga trafiken med släp skulle välja 
alternativet att köra Stockholmsvägen/Enköpingsvägen. 

Längs den sträcka av Kraftleden som föreslås få ett fårbud mot tung trafik 
med släp finns det två större anslutningsvägar, Centrumleden och 
Västerhagsvägen, vars reglering vid ett forbud måste ses över. Den tunga 
trafik som letar sig in längs någon av dessa vägar måste kunna ta sig ut igen. 
Förbudet skulle antingen behöva fårlängas in på dessa gator, alternativt 
anordnas vändmöjligheter invid Kraftleden där fordonen som inte får köra ut 
på Kraftleden kan vända. 

Att fårbjuda den tunga trafiken med släp som endast är 0,6 % av trafiken 
skulle ge försumbara fårbättringar på bullernivå och trafiksäkerhet eftersom 
den övriga tunga trafiken är så pass mycket större som cirka 6-7 % av den 
totala trafikmängden. 

Kommunstyrelsens förvaltning, tekniska avdelningen, har fått i uppdrag att 
tmder år 2016-2017 göra en fårprojekteting får att sedermera bygga om 
Kraftleden så att den får ett sammanhängande gång- och cykelstråk, bättre 
framkomlighet med en bättre trafilaniljö får framförallt de oskyddade 
trafikantema. I samband med denna projektering föreslås att förvaltningen 
genomför en bullerutredning och att behovet av bullerplank i anslutning till 
bostadområden beaktas och införlivas i projekteringen. 

Beslutsunderlag 
Motion från Sverigedemokratema 
Återremiss 
T j änsteslaivelse 
Utredning Förbud mot tung trafik på Kraftleden 

Beslutet skickas till 
Tekniska avdelningen 
Motionsställarna 
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Sammanträdesdatum 
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Dnr 2015/00315 

Motion: Införande av 30-sträcka längs Asleden, 
återremiss 

Tekniska utskottets beslut 

l. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att begränsa hastigheten till 40 kilometer i 
timmen får hela Åsleden, fcin1tom den sträcka fcirbi Äppelbo och 
Täppans fcirskolor, Ingvarsvägen-Klyvvägen, där 30 kilometer per timme 
ska gälla. 

Sammanfattning 

Sverigedemokraterna har inkommit med en motion med fårslag om att 
infcira 30 kilometer i timmen, hela, eller del av dygnet, på den del av 
Åsleden där Äppelbo fårskola och Täppans fårskola ligger. 
Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet får vidare beredning 
enligt Lars-Göran Bromanders yrkande. 

Tekniska avdelningen har därefter givit konsultfciretaget ÅF i uppdrag att 
utreda konsekvenserna och titta på olika fårslag på trafildösningar. 

Tekniska avdelningen fareslår att hela Åsleden får en avvikelse från 
bashastigheten och begränsar hastigheten till 40 kilometer i timmen, vilket 
skulle harmonisera med vägens standard och anslutande vägar. Samtidigt 
fareslår tekniska avdelningen att, i enlighet med motionen, infcira hastighet 
30 kilometer i timmen fcirbi Äppelbo och Täppans fårkolor på sh·äckan 
Ingvarsvägen-Klyvvägen. I och med detta säkras även övergångsstället vid 
Ingvarsvägen som ingår i det hänvisade huvudstråket får skolväg till och 
från Gransätersskolan. 

Tekniska avdelningen har ett pågående arbete tillsammans med Bam- och 
utbildningsfcirvaltningen med att se över skolvägama med trafiksäkerhet 
och rekommenderade skolvägsstråk I detta arbete har det, sedan tidigare 
beslut i ärendet, tagits fram ett rekommenderat skolvägsstråk som hänvisar 
till övergångsstället som korsarÅsleden vid det fårhöjda övergångsstället 
vid Timmervägen/Ingvarsvägen. I arbetet med skolvägama och huvudsh·åk 
har vi även utanfår skolor och vid primiterade skolvägspassager sett över 
och kompletterat med väglinjemålning "skolväg" eller "skola" och ibland 
även hastighetssymboler får att tydliggöra och få en fcirståelse från 
trafikanterna att det är viktigt att de på platsen är extra uppmärksamma. 

Detta arbete kommer att fortsätta och då ska även Åsleden få sådana 
vägmarkeringar. Ptimiteringar med arbetet får säJaare skolvägar har 2016 i 
huvudsak lagts på sh·åket mellan Råbydal och Futurum och det finns mycket 
kvar att fårbättra i området Ullevi- Graneberg, vilket innebär att detta 
område framöver kan få en ytterligare fårbättrad trafikmiljö får de 
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oskyddade trafikanterna och det kan innebära att ytterligare fysiska åtgärder 
skapas på och i anslutning till Ås leden .. 

Beslutsunderlag 

- Motion från Sverigedemokraterna 
KF beslut § 46/2016 
Tjänsteskrivelse 
Utredning 30-sträcka längs Åsleden, ÅF 

Beslutet skickas till: 
Tekniska avdelningen 
Motionsställaren 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-10-04 

Dnr 2015/00323 

Medborgarförslag: Nytt permanent motionsspår på 
Asen 

Tekniska utskottets beslut 

l. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt konununstyrelsens förvaltning 
att beakta fårslaget i arbetet med översiktsplanen för Håbo kommun. 

2. Kommunfullmäktige anser därmed att medborgarförslaget är besvarat. 

Sammanfattning 

I medborgarförslaget föreslås ett nytt permanent motionsspår på Åsen längs 
Bålstaloppets sträclming. Detta skulle innebära behov av fårbättringar av 
underlaget, banmarkeringar och, på sikt, även belysning. Kommunstyrelsens 
förvaltning, tekniska avdelningen, anser att fårslaget är intressant men att 
det inkommit vid fel tidpunkt i fårhållande till arbetet med översiktsplan får 
Håbo kommun. I detta arbete görs en noggrann analys av allmänna intressen 
och hur marken kan användas i framtiden. Behov av motionsspår och andra 
fritidsanläggningar beaktas och vägs mot övriga intressen. Ett tillstyrkande 
av fårslaget idag skulle kunna ligga till hinder i arbetet med översiktsplanen 
men kan beaktas i arbetet med denna. Förslaget kan tjäna som en indikation 
på behovet av fler motionsspår i kommunen generellt. 

Att anlägga ett motionsspår i enlighet med fårslaget och med belysning 
innebär en investeringskostnad på omkring 8 miljoner kronor och en årlig 
driftkostnad på cirka 400 000 kronor. Kommunen har får närvarande inte 
resurser får en sådan investering 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 
- Tjänsteskrivelse 

Beslut skickas till 

F örslagsställaren 
Gatu- och parkenheten 
Bygg- och miljöförvaltningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-10-04 

Ändring av sammanträdesdag samt extra 
sammanträdesdag 

Tekniska utskottets beslut 

l. Tekniska utskottets sammanträdesdag 8 november ändras till l november 
2016. 

2. Ett extra sammanträde läggs till får år 2016, den 13 december 2016 
klockan. 15.00. 

Sammanfattning 

Ordfårande har önskemål om att sammanträdesdag får telmiska utskottet 
den 8 november 2016 ska flyttas till l november 2016. 

För att det inte ska gå får lång tid mellan utskotten, och får att hinna få med 
ärenden inför fårsta kommunstyrelsens sammanträde år 20 l 7, föreslås att ett 
extra sammanträde läggs in den 13:e december 2016. 

Beslutet skickas till: 

Kornmunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

1 O( 11) 



HÅBO 
KOMMUN 

§ 46 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-10-04 

Information från avdelningen 

- Gång- och cykelväg anläggs längs Kalmarleden, inldusive belysning. 
Kostnaden för detta kommer att bli lite högre än beräknat, cirka en miljon 
honor. Arbetet beräknas vara ldart vecka 44. 

- Enligt verksamhetsutövaren för Lanthandeln i Skokloster har åtgärder 
gjorts för att kunna fortsätta verksamheten. Bygglov för förlängt, 
tillfälligt lov (max till 2020) har ej inlcommit, därför kvarstår 
föreläggandet.. 

- Höjning av VA-taxan hävs för fortsatt verksamhet. Mindre vatten 
förbmkas av hushållen vilket ger mindre intäkter. Samarbete med andra 
reningsverk och kommuner kan ge en mindre ökning då det blir mindre 
kostnader än att bedriva egen verksamhet men häver ändå vissa 
investeringskostnader. Utredning pågår. 

- Utredning om eventuell koncernbildning för Håbo Marknad, Håbohus 
och tekniska avdelningen, pågår. 

- Redogörelse över delårsbokslut för tekniska. Kosten beräknas få cirka 0,5 
miljoner i underskott på g~und av ökade råvamkostnader, nyrekrytering 
av personal, fler barn än beräknat. Lokalvården beräknas få ett underskott 
på l 00 000 honor på giUnd av extra stäc~ning på Skeppsgården som inte 
fanns med i budgeten. Avfallsenheten beräknas gå med underskott på 
gnmd av att matinsamlingen har ökat vilket genererar ökade kostnader 
för matavfallspåsar. Renovering av simhallen kommer inte att utföras då 
byggnaden kommer att rivas inom en snar framtid, pengarna kommer inte 
att användas, en del av investe1ingarna skjuts till 2017 för till exempel; 
dagvatten och kök Västerängsskolan, ny förskola Frösundavik, nytt tak 
på ridhus Lundby. Brandlmm på Gröna Dalenskolan blev 0,8 miljoner 
dyrare och finansieras genom ombudgetering av fastighetens 
investeringsbudget enligt tidigare beslut. Två tomter i Draget har sålts 
med vinst. För trafikhöjande åtgärder på Kraftleden, GC-väg Dalvägen, 
uppmstning utemiljö Skokloster, flyttas pengar till 2017 då det ej blir 
ldart i år. 

- För GC-väg i Skokloster hävs samverkan mellan fastighetsägarna och 
kommunen, detsamma gäller toalettlösningen i Skokloster, det saknas 
fortfarande ansökan om bygglov får denna. 
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