
 

 

 KALLELSE 

 Datum  

 2016-09-19  

Tekniska utskottet 
 

 

Ledamöter Ersättare 

Christian Nordberg (MP), Ordförande 

Tommy Rosenkvist (M) 

Lars-Göran Bromander (S) 

Helene Cranser (S) 

Leif Zetterberg (C) 

Tekniska utskottet kallas till sammanträde 

Tid Tisdagen den 4 oktober 2016, kl. 15:00 

Plats Skoklosterrummet, Kommunhuset, Bålsta 

 

Ärenden 

1.  
Mötets öppnande  

2.  
Motion: Förbjud tung trafik på Kraftleden, återremiss   

3.  
Motion: Införande av 30-sträcka längs Åsleden, återremiss  

4.  
Medborgarförslag: Nytt permanent motionsspår på Åsen  

5.  
Ändring av sammanträdesdag samt extra sammanträdesdag   

6.  
Information från avdelningen  

 

   

Christian Nordberg 

Ordförande 

 Susanne Nyström 

Sekreterare 
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Gatu- och parkenheten 
Ulla Lindroth Andersson,  
0171-525 63 
ulla.lindroth@habo.se 

 

Motion: Förbjud tung trafik på Kraftleden  

Förslag till beslut  

1. 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 (utredning bifogas). Avdelningen har 

även gjort en extra trafikmätning under juni 2016 där alla fordonsklasser har 

separerats för att få en korrekt bild av andelen tung trafik samt för att kunna 

jämföra trafikmängden av fordonsklasserna mot mätningarna från 2011. 

Tekniska avdelningen har trafikmätningar av tung trafik med släp från 2011 

och 2016. Dessutom finns trafikmätningar 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 km/h. 

  

Vid en jämförelse med Enköpingsvägen (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 Håtunavägen) 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, 
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alternativt skulle trafiken välja att köra Enköpingsvägen/Stockholmsvägen 

istället.  

ÅF:s rapport nämner de, i vissa delar ogynnsamma, förutsättningar som 

råder för tung trafik på E 18. Vissa på- och avfartsramper vid trafikplats 

Åsen och trafikplats Draget har motlut, är korta och har korta kurvradier. 

Detta missgynnar 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 förbud mot tung trafik 

med släp finns det två större anslutningsvägar, Centrumleden och 

Västerhagsvägen, vars reglering vid ett förbud 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 förlängas in på dessa gator, alternativt 

anordnas vändmöjligheter invid Kraftleden där fordonen som inte får köra ut 

på Kraftleden kan vända.  

Att förbjuda den tunga trafiken med släp som endast är 0,6 % av trafiken 

skulle ge försumbara förbättringar 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 

under år 2016-2017 göra en förprojektering för att sedermera bygga om 

Kraftleden så att den får ett sammanhängande gång- och cykelstråk, bättre 

framkomlighet med en bättre trafikmiljö för framförallt de oskyddade 

trafikanterna. 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.   

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inga ekonomiska konsekvenser till följd av detta beslut. 

Uppföljning 

Ingen uppföljning. 

Beslutsunderlag 

– Motion från Sverigedemokraterna 

– Återremiss 

– Utredning Förbud mot tung trafik på Kraftleden   

__________ 

Beslut skickas till 

Gatu- och parkenheten 

Motionsställaren   
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 2016-04-11  

Kommunstyrelsen 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 57 Dnr 2015/00318  

Svar på motion: Förbjud tung trafik på Kraftleden  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för närmare utredning och redo-

visning av vilka konsekvenser ett eventuellt bifall till motionen skulle med-

föra.  

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.  

Tekniska avdelningen har trafikmätningar av tung trafik med släp från 2011 

och trafikmätningar av tung trafik oavsett med eller utan släp från 2011 samt 

2015. I mätningen från 2011 framgår det att Kraftleden har en årsdygnsme-

deltrafik på vardagar (ÅDT vardag) på nämnd sträcka på 31 stycken tunga 

fordon med släp, vilket är 0,57 % av den totala fordonstrafiken. På helgerna 

förekommer nästan ingen trafik med tunga fordon med släp.   

Beslutsunderlag 

Motion, 2015-11-17 

Bilaga Trafikmätning i Bålsta, 2016-02-29  

Tjänsteskrivelse 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lars-Göran Bromander (S) och Owe Fröjd (Båp) yrkar att ärendet ska åter-

remitteras med motiveringen att konsekvenserna av ett bifall behöver utre-

das närmare. 

Christian Nordberg (MP) yrkar bifall till tekniska utskottets förslag.  

Beslutsgång 

Ordförande Carina Lund (M) frågar om ärendet ska avgöras idag eller åter-

remitteras och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska återremit-

teras.  

Reservation 

Mot beslutet, och till förmån för tekniska utskottets förslag att bifalla mot-

ionen, reserverar sig Christian Nordberg (MP) och Bengt Björkman (SD).  
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______________ 

Beslutet skickas till: 

Tekniska avdelningen 

 

 



Trafikmätning i Bålsta 
Redovisning av 4 mätpunkter från trafikmätningar utförda 2011 och 2015 2016-02-29

Kraftleden, No Västerdalen Kraftleden, Östens v Enköpingsv, Gransäter Stockholmsv, Håtunav

ÅR 2011

Totalt antal fordon, ÅDT 5414 st/dag 3926 st/dag 6808 st/dag 8681 st/dag

Tunga trsp m släp, ÅDT vardag 31 st/dag 30 st/dag 59 st/dag 48 st/dag

Tunga trsp m släp, ÅDT procent 0,57% 0,76% 0,87% 0,55%

Tunga trsp m släp, ÅDT helg 3 st/dag 1 st/dag 11 st/dag 20 st/dag

Tunga fordon, ÅDT vardag 378 st/dag 235 st/dag 612 st/dag 733 st/dag

Tunga fordon, ÅDT procent 7% 6% 9% 8%

ÅR 2015

Totalt antal fordon, ÅDT 7109 st/dag 4217 st/dag 7158 st/dag 9193 st/dag

Tunga trsp m släp, ÅDT vardag ? ? ? ?

Tunga trsp m släp, ÅDT procent ? ? ? ?

Tunga fordon, ÅDT vardag 454 st/dag 257 st/dag 651 st/dag 615 st/dag

Tunga fordon, ÅDT procent 6,4% 6,1% 9,1% 6,7%



 

 

2015-11-10 

MOTION: Förbjud tung trafik på Kraftleden 

 

Kraftleden har idag hög belastning av bilar och tung trafik, det är en tillfartsväg för både 

boende i området och industriområdet Västerskog. Trafiken tenderar att öka med mer 

tyngre trafik vilket stör de boende i området. Klagomålen har även ökat i takt med att 

trafiken har ökat. 

Industriområdet i Västerskog belastar delvis trafiken på Kraftleden och bör styras om så att 

tillfarten till industriområdet kommer från motorvägsavfarten via Åsen från E18.  

Med tanke på tillfarten för nya industriområdet Logistik Bålsta bör detta ske omgående för 

att få till stånd en annan attityd för dessa transporter som redan sker idag. 

För transporter med tung trafik till Viby Äng-området som är under expansion går trafiken 

att leda från E18 via avfarten Draget, via Kalmarleden och all tung trafik till Västerskogs 

industri område från avfarten via Åsen från E18 och vidare ut på Kraftleden. 

Med hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna 

Att all tung trafik med släp förbjuds att framföras mellan avtagsvägen till Skörby och 

avtagsvägen till Kalmarleden. 

 

Bengt Björkman (SD) 

Kristian Leinonen (SD) 
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Gatu- och parkenheten 
Ulla Lindroth Andersson,  
0171-525 63 
ulla.lindroth@habo.se 

 

Motion: Införande av 30-sträcka längs Åsleden  

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att begränsa hastigheten till 40 km/tim för 

hela Åsleden, förutom den sträcka förbi Äppelbo och Täppans förskolor, 

Ingvarsvägen-Klyvvägen, där 30 km/tim ska gälla.   

 

Sammanfattning 

Sverigedemokraterna har inkommit med en motion med förslag om att 

införa 30 km/tim hela, eller del av dygnet, på den del av Åsleden där 

Äppelbo förskola och Täppans förskola ligger. Kommunfullmäktige 

beslutade återremittera ärendet för vidare beredning enligt Lars-Göran 

Bromanders yrkande.  

Tekniska avdelningen har därefter givit konsultföretaget ÅF i uppdrag att 

utreda konsekvenserna och titta på olika förslag på trafiklösningar (bifogas 

tjänsteskrivelsen).  

Tekniska avdelningen föreslår att hela Åsleden får en avvikelse från 

bashastigheten och begränsar hastigheten till 40 km/tim, vilket skulle 

harmonisera med vägens standard och anslutande vägar. Samtidigt föreslår 

tekniska avdelningen att, i enlighet med motionen, införa hastighet 30 

km/tim förbi Äppelbo och Täppans förkolor på sträckan Ingvarsvägen-

Klyvvägen. I och med detta säkras även övergångsstället vid Ingvarsvägen 

som ingår i det hänvisade huvudstråket för skolväg till och från 

Gransätersskolan.  

Tekniska avdelningen har ett pågående arbete tillsammans med Barn- och 

utbildningsförvaltningen med att se över skolvägarna 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 korsar Åsleden vid det förhöjda övergångsstället 

vid Timmervägen/Ingvarsvägen. I arbetet med skolvägarna och huvudstråk 

har vi även utanför skolor och vid prioriterade skolvägspassager sett över 

och kompletterat med väglinjemålning ”skolväg” eller ”skola” och ibland 

även hastighetssymboler för att tydliggöra och få en förståelse 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. Prioriteringar med arbetet för säkrare skolvägar har 2016 i 

huvudsak lagts på stråket mellan Råbydal och Futurum och det finns mycket 

kvar att förbättra i området Ullevi – Graneberg, vilket innebär att detta 
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område framöver kan få en ytterligare förbättrad trafikmiljö för de 

oskyddade trafikanterna och det kan innebära att ytterligare fysiska åtgärder 

skapas på och i anslutning till Åsleden.     

 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Att införa 40 km/tim kostar cirka 80 000 kronor för att uppföra 26 nya 

skyltar. Att införa rekommenderat 30 km/tim kostar cirka 15 000 kronor för 

att uppföra två nya fundament/stolpar/dubbla skyltar.  

Uppföljning 

Beslut om nya lokala trafikföreskrifter. 

Beslutsunderlag 

– Motion från Sverigedemokraterna 

– KF beslut § 46/2016 

– Utredning 30-sträcka längs Åsleden, ÅF   

__________ 

Beslut skickas till 

Gatu- och parkenheten 

Motionsställaren  
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 2016-05-02  

Kommunfullmäktige 
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§ 46 Dnr 2015/00315  

Svar på motion: Införande av 30-sträcka längs Åsleden  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för vidare bered-

ning med motivering enligt Lars-Göran Bromanders (S) yrkande.  

Sammanfattning  

Michael Rubbestad (SD) och Linnéa Bjuhr (SD), har inkommit med en mot-

ion avseende införande av 30 km/h på den del av Åsleden där Äppelbo och 

Täppans förskola ligger.  

Tekniska avdelningen har tidigare inte specifikt infört 30 km/h utanför för-

skolor. De flesta förskolorna ligger i bostadsområden som har 30 km/h inom 

hela området och det är därför det är 30 km/h utanför dessa. Däremot så har 

kommunen 30 km/h, hela eller del av dagen, utanför kommunens skolor.  

Inom det ordinarie arbetet med översyn av hastigheter på det kommunala 

vägnätet planerar Tekniska avdelningen att föreslå avvikelse från bashastig-

heten på hela Åsleden och begränsa hastigheten till 40 km/h.  

I ett projekt tillsammans med Barn- och utbildningsförvaltningen utreder 

och skapar Tekniska avdelningen säkra skolvägar. Projektets mål är att iden-

tifiera lämpliga skolvägar, göra dessa trafiksäkra och trygga samt informera 

om och rekommendera föräldrar och barn om dessa.  

 

Tekniska avdelningen föreslår att motion avseende införande av 30 km/h på 

den del av Åsleden där Äppelbo och Täppans förskola ligger avslås och att  

avdelningen får i uppdrag att utreda hur lokala trafikföreskrifter ska utfor-

mas med hänsyn taget till sträckningen av de säkra skolvägarna och i sam-

band med detta ta hänsyn till motionens intentioner.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2016-04-11 

Tekniska utskottet 2016-03-29 

Motion, daterad 2015-11-15 

Tjänsteskrivelse, 2016-03-11 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lars-Göran Bromander (S) yrkar att ärendet ska återremitteras med moti-

veringen att bättre och mer underlag behöver tas fram, då förslaget bryter 

gällande praxis. 
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Michael Rubbestad (SD), Christian Nordberg (MP) och Håkan Welin (FP) 

yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsgång 

Ordförande Ulf Winberg (M) frågar om det är kommunfullmäktiges mening 

att återremittera ärendet eller om ärendet ska avgöras idag. Ordförande fin-

ner att ärendet ska avgöras idag. 

Omröstning begärs.  

Omröstningsresultat 

Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: 

Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag. 

Nej-röst för att ärendet ska återremitteras.  

Ja-röst lämnas av: Carina Lund (M), Catherine Öhrqvist (M), Ulf Winberg 

(M), Liselotte Grahn Elg (M), Rasmus Kraftelid (M) Carl-Johan Torstens-

son (M), Nils-Åke Mårheden (M), Anna Wiberg (M), Bo Johnsson (M), 

Tommy Rosenkvist (M), Lisbeth Bolin (C), Leif Zetterberg (C), Mari Lind-

ros (C), Håkan Welin (L), Anders Cyrillus (L), Christian Nordberg (MP), 

Marie Nordberg (MP), Fred Rydberg (KD), Michael Rubbestad (SD), Bengt 

Björkman (SD), Kristian Leinonen (SD) Linnea Bjuhr (SD), Robert Kohl-

ström (SD) och Leif Lindqvist (V). 

Nej-röst lämnas av: Agneta Hägglund (S), Werner Schubert (S), Gunilla 

Gustavsson (S), Lars-Göran Bromander (S), Helene Cranser (S), Fredrik 

Anderstedt (S), Nina Manninen (S), Johan Tolinsson (S), Akasya Randhav 

(S), Sven Erkert (S) Eva Staake (S), Sven-Olov Dväring (S), Inger Wallin 

(S) och Owe Fröjd (Båp).  

Hillevi Anderstedt (S), Kurt Hedman (S) och Peter Björkman (Båp) avstår. 

Röstningen utfaller alltså med 24 Ja-röster, 14 Nej-röster samt 3 som avstår. 

Enligt kommunallagens regel om minoritetsåterremiss i fullmäktige återre-

mitteras ärendet därmed.  

Reservation 

Mot beslutet reserverar sig Michael Rubbestad (SD), Bengt Björkman (SD), 

Kristian Leinonen (SD) Linnea Bjuhr (SD) och Robert Kohlström (SD).  

______________ 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(3) 

 Sammanträdesdatum  

 2016-05-02  

Kommunfullmäktige 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

 



Reservation från S pga att beslutet består av två punkter. Se texten nedan. Genom en sådan 

beslutsordning förgriper beslutspunkt 1 beslutet i punkt 2. Lämpligen utreder man innan man 

beslutar och inte tvärtom. 

 

1. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen om införande av 30-sträcka på den del av 

Åsleden där Äppelbo och Täppans förskola ligger. 

 

2. Kommunstyrelsen beslutar att tekniska avdelningen får i uppdrag att utreda hur lokala 

trafikföreskrifter ska utformas med hänsyn taget till sträckningen av de säkra skolvägarna och 

kommunens förskolor. .  
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§ 12 Dnr 2015/00315  

Motion: Införande av 30-sträcka längs Åsleden  

Tekniska utskottets förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen om införande av 30-

sträcka på den del av Åsleden där Äppelbo och Täppans förskola ligger. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att tekniska avdelningen får i uppdrag att ut-

reda hur lokala trafikföreskrifter ska utformas med hänsyn taget till sträck-

ningen av de säkra skolvägarna och kommunens förskolor. .  

Sammanfattning  

Michael Rubbestad (SD) och Linnéa Bjuhr (SD), har inkommit med en mot-

ion avseende införande av 30 km/h på den del av Åsleden där Äppelbo och 

Täppans förskola ligger.  

Tekniska avdelningen har tidigare inte specifikt infört 30 km/h utanför för-

skolor. De flesta förskolorna ligger i bostadsområden som har 30 km/h inom 

hela området och det är därför det är 30 km/h utanför dessa. Däremot så har 

kommunen 30 km/h, hela eller del av dagen, utanför kommunens skolor.  

Inom det ordinarie arbetet med översyn av hastigheter på det kommunala 

vägnätet planerar Tekniska avdelningen att föreslå avvikelse från bashastig-

heten på hela Åsleden och begränsa hastigheten till 40 km/h.  

I ett projekt tillsammans med Barn- och utbildningsförvaltningen utreder 

och skapar Tekniska avdelningen säkra skolvägar. Projektets mål är att iden-

tifiera lämpliga skolvägar, göra dessa trafiksäkra och trygga samt informera 

om och rekommendera föräldrar och barn om dessa.  

 

Tekniska avdelningen föreslår att motion avseende införande av 30 km/h på 

den del av Åsleden där Äppelbo och Täppans förskola ligger avslås och att  

avdelningen får i uppdrag att utreda hur lokala trafikföreskrifter ska utfor-

mas med hänsyn taget till sträckningen av de säkra skolvägarna och i sam-

band med detta ta hänsyn till motionens intentioner.  

Beslutsunderlag 

- Motion, daterad 2015-11-15 

- Tjänsteskrivelse, 2016-03-11 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande föreslår ändring av beslutspunkterna enligt nedan: 
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1. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen om införande av 30-

sträcka på den del av Åsleden där Äppelbo och Täppans förskola ligger. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att tekniska avdelningen får i uppdrag att ut-

reda hur lokala trafikföreskrifter ska utformas med hänsyn taget till sträck-

ningen av de säkra skolvägarna och kommunens förskolor..  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om det nya förslaget kan antas vilket sker med reservat-

ion från Lars-Göran Bromander (S).) 

Protokollsanteckning 

Lars-Göran Bromander reserverar sig. 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Motionsställaren 

Tekniska avdelningen 

 
 

 



 

 

2015-11-10 

Motion: Införande av 30-sträcka längs Åsleden 

Bålsta tätort har mycket föredömligt 40 km/h som hastighetsgräns genom de centrala delarna. Vid 

förskolor och grundskolor är hastigheten begränsad till 30 km/h antingen hela, eller del av, dygnet, 

men av någon anledning har man längs Åsleden där såväl Äppelbo förskola på Hyvelvägen 1 som 

Täppans förskola på Skvadronvägen 5 bedriver verksamhet nära vägen en begränsning om 50 km/h. 

Av uppenbara skäl borde hastigheten på den del av Åsleden som passerar dessa två förskolor 

begränsas till 30 km/h under hela, eller del av, dygnet.  

 

Med hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna 

Att Kommunfullmäktige beslutar att förändra nuvarande hastighetsbegränsning från 50 

km/h till 30 km/h för den del av Åsleden som passerar Äppelbo och Täppans förskola. 

 

 

Michael Rubbestad (SD) 

Linnea Bjuhr (SD) 
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 Datum Vår beteckning 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Tekniska avdelningen 
Lars-Inge Larsson, teknisk chef 
0171-528 20 
lars-inge.larsson@habo.se 

 

Medborgarförslag: Nytt permanent motionsspår på Åsen 

Förslag till beslut  

1. Kommunen kommer att beakta förslaget i arbetet med översiktsplanen 

för Håbo kommun. Medborgarförslaget får därmed anses vara besvarat.   

 

Sammanfattning 

I medborgarförslaget föreslås ett nytt permanent motionsspår på Åsen längs 

Bålstaloppets sträckning. Detta skulle innebära behov av förbättringar av 

underlaget, banmarkeringar och, på sikt, även belysning. Kommunstyrelsens 

förvaltning, tekniska avdelningen, anser att förslaget är intressant men att 

det inkommit vid fel tidpunkt i förhållande till arbetet med översiktsplan för 

Håbo kommun. I detta arbete görs en noggrann analys av allmänna intressen 

och hur marken användas i framtiden. Behov av motionsspår och andra 

fritidsanläggningar beaktas och vägs mot övriga intressen. Ett tillstyrkande 

av förslaget 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 förslaget och med belysning 

innebär en investeringskostnad på omkring 8 miljoner kronor och en årlig 

driftkostnad på ca 400 tusen kronor. Kommunen har för närvarande inte 

resurser för en sådan investering.  

 
Ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen med förslag om ett nytt 

permanent motionsspår på Åsen. Motionsspåret skulle gå längs 

Bålstaloppets sträckning. Förslagsställaren menar att fördelarna med en 

sådan lösning vore att kommunen får ett centralt beläget motionsspår. 

Dessutom skulle ett permanent motionsspår innebära flera fördelar för 

arrangerandet av Bålstaloppet, bland annat genom möjligheten till träning 

inför loppet längs tävlingsbanan.  

Mot denna bakgrund föreslår förslagsställaren att underlaget på stigarna i 

området ska förbättras så att de når samma nivå som underlaget på övriga 

motionsspår. Likaså ska spåret förses med permanenta banmarkeringar och i 

bästa fall även med belysningar. Att genomföra förslaget skulle innebära att 

underlaget längs banan förbättras och att banmarkeringen permanentas. 

Likaså rekommenderar förslagsställaren att man i förlängningen även ordnar 

med belysning längs spåret. Delar av arbetet med banan menar 

förslagsställaren skulle kunna ske i samarbete med Bålsta IK.  
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Kommunstyrelsens förvaltning, tekniska avdelningen, anser att förslaget är 

intressant men att det inkommit vid fel tidpunkt i förhållande till arbetet 

med översiktsplan för Håbo kommun. I detta arbete görs en noggrann analys 

av allmänna intressen och hur marken i kommunen kan användas i 

framtiden. Behov av motionsspår och andra fritidsanläggningar beaktas och 

vägs mot övriga intressen. Ett tillstyrkande av förslaget idag skulle kunna 

ligga till hinder i arbetet med översiktsplanen. Förslaget kan tjäna som en 

indikation på behovet av fler motionsspår i kommunen.  

Gatu- och parkenheten har i beredningen av medborgarförslaget gjort en 

grov beräkning av vad det skulle kosta att skapa det föreslagna 

motionsspåret inklusive belysning. Belysningen är den stora kostnaden i 

sammanhanget och enheten beräknar att den föreslagna banan skulle behöva 

kompletteras med belysning på en sträcka om cirka 4 kilometer. Likaså 

beräknas underlaget på banan behöva förbättras på cirka 4 kilometer av 

bansträckningen. Skyltning behöver utföras på hela bansträckningen om åtta 

kilometer och dessutom behövs informationstavlor. Förvaltningen bedömer 

att den totala investeringskostnaden för detta hamnar på omkring 8 miljoner 

kronor. Till detta tillkommer dessutom årliga driftkostnader på cirka 400 

tusen kronor för spårunderhåll, planerat underhåll skyltar och 

belysningskostnader. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inte aktuellt i dagsläget.  

Uppföljning 

Ingen uppföljning.  

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslaget  

  

__________ 

Beslut skickas till 

Förslagsställaren 

Gatu- och parkenheten   

Bygg- och miljöförvaltningen 
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Kommunfullmäktige 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 97 Dnr 2015/00323  

Medborgarförslag om nytt permanent motionsspår på 
Åsen 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att ett nytt 

permanent motionsspår anläggs på Åsen. Detta skulle ge kommunen ett 

centralt beläget motionsspår, något som saknas idag. Detta skulle enligt för-

slagsställaren bl.a. innebära både miljö- och hälsovinster då fler kan motion-

era och fler kan motionera utan att ta bilen till motionsspåret.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsens förvaltning – För åtgärd 

Förslagsställaren 

 

 



Medborgarförslag:      2015-12-04 
Nytt permanent motionsspår på Åsen 
 
Situation: 
Jag heter Peter Glans och är motionslöpare samt ledare och tränare som medlem i löparsektionen 
Långskubbarna i Bålsta IK.  Vi är ett antal klubbmedlemmar som alla arbetar helt ideellt tillsammans i 
ledningsgruppen för motionsloppet/löpartävlingen Bålstaloppet, med anor från tidigt 70-tal, som 
Bålsta IK årligen arrangerar. Jag skriver detta medborgarförslag, tack vare mitt engagemang jag har i 
detta, men i ett större perspektiv, att det skulle kunna vara mycket bra om det kunde upprättas ett 
permanent motionsspår uppe på Åsen. 
 
Bakgrund: 
Bålsta IK arrangerar Bålstaloppet sedan några år varje nationaldag, och vid ett par tidigare tillfällen 
med kommunen som medarrangör innan nationaldagsfirandet flyttade till Skokloster. Loppet har 
haft lite olika sträckningar och tidpunkt på året men permanentats till nationaldagen samt att 
uteslutande vara uppe på Åsen i likhet med hur det var "när tiden begav sig". Loppets långa slinga är 
8 km men i tävlingen ingår även en kortare slinga på 3 km och en på 1,5 km för barn och ungdomar 
samt för de vuxna som föredrar en kortare sträcka. Start och mål är vid grusplanen vid 
Gransäterskolan. Medlemmar i Bålsta IK har upprättat permanenta stolpar för att markera varje 
kilometer (några av de gamla stolparna finns fortfarande kvar från forna lopp). Klubben har även i 
samarbete med Håbohus och kommunen gjort väsentliga förbättringar av banans beskaffenhet, 
främst genom att lägga ut flis för att förbättra underlaget. 
 
Aktuell bedömning: 
Inför varje arrangemang krävs ett stort och tidsödande arbete med att markera bansträckningen med 
snitslar och med att efteråt plocka ner alla plastband igen. Nu är arbetet med att snitsla banan inte 
det största arbetet på det stora hela taget, det är klubbmedlemmarna vana med då klubben 
arrangerar Godisjoggen samt många mindre lopp varje år. Det är däremot följande jag vill lyfta fram 
som fördelar med ett nytt permanent motionsspår: 
 

1. Kommunen får ett centralt beläget motionsspår. Ett spår som man inte behöver ta bilen till, 
såsom många idag gör, för att komma till Viby och Granåsen. Detta skulle innebära 
miljövinster. Speciellt om man tar i beaktande kommunens planer på byggnation av flera 
bostäder (lägenheter) centralt i tätorten och förtätad central bebyggelse. Spåret blir beläget 
inom minimalt avstånd från centrum. 

2. Ett centralt beläget motionsspår ökar därmed tillgängligheten och förhoppningsvis uppnår vi 
att en ännu större andel av våra innevånare motionerar. Dessutom ökar utbudet av olika 
spår att alternera mellan. 

3. Det långa spåret kommer att var tillgängligt från flera håll, d.v.s. man behöver inta starta vid 
Gransäterskolan. Men eftersom alla slingorna ändå i grundtanken utgår från Gransäterskolan 
så får också eleverna på skolan närhet till ett bra löparspår. 

4. Bålstaloppet är välbekant för många i kommunen (och för alla dem som genom åren tagit sig 
hit från andra delar av landet för att delta). Genom att permanenta banan till ett 
motionsspår kommer det att erbjudas möjlighet till träning på tävlingsbanan i större 
utsträckning, vilket kan bidrag till att marknadsföra loppet. Om detta dessutom lockar allt fler 
deltagare är det bara ännu bättre ur ett friskvårdsperspektiv. 

5. En bättre iordningställd permanentad bansträckning skulle troligen göra loppet ännu 
populärare och sannolikt attrahera ännu flera tillresta löpare, vilket skulle kunna bidra till 
ytterligare marknadsföring av kommunen. 

 
 
 
 



Rekommendation: 
Mitt förslag är att underlaget på vissa av de stigar och promenadstråk som idag utgör Bålstaloppets 
bansträckning, fortsätter att förbättras till en standard liknande våra idag befintliga motionsspår. Ett 
exempel på där spåret redan idag är i absolut högsta skick är det ca 1 km långa stråket ovanför 
Ullevivägen där även Hälsans stig går idag. Detta arbete är ett som jag, med hjälp av mina 
klubbkamrater i Bålsta IK gärna fortsätter med, i samarbete med och med stöd av kommunen. Ett 
förbättringsarbete har redan påbörjats enligt ovan.  
Dessutom föreslår jag att spåret förses med tydliga permanenta banmarkeringar. Utformningen av 
dessa banmarkeringar skulle kunna vara så att markeringarna ger möjlighet till exponering av 
kommunen, Bålstaloppet och/eller sponsorer.  
 
Ytterligare rekommendation 
När ni väl tagit detta förslag i beaktande, väl medvetna om att det skulle innebära betydligt högre 
kostnader, rekommenderar jag att vi även tänker att steg längre. Jag tror att om spåret kunde förses 
med belysning, liksom de andra motionsspåren, skulle det sannolikt bidra till en ännu större 
nyttjandegrad samt ökad trygghet för de som är ute och promenerar/motionerar när det inte är fullt 
dagsljus. 
 
 
Fördelar med förslaget: 
Såsom presenterat ovan. 
 
Risker med/hinder för förslaget: 
Min bedömning är att detta skulle innebära endast en marginell, om ens någon, miljöpåverkan, då 
det handlar om att förbättra underlaget på redan befintliga stigar och inte att ”bryta ny mark”. 
 
Däremot vill jag uppmärksamma en potentiell säkerhetsrisk, vilket är vid de tillfällen spåret korsar 
bilvägar. Detta utgör dock ingen risk när Bålstaloppet arrangeras då det på dessa platser finns 
utposterade trafikvakter, men skulle kunna utgöra en säkerhetsrisk vid vardagligt bruk. De mycket 
lågt trafikerade vägarna Sågvägen och Famnvägen går att helt undvika genom att dra 
bansträckningen runt på gräsytorna utanför fastigheterna på Fotvägen. I annat fall kan man tydligt 
skylta upp och eventuellt på andra sätt markera för såväl motionärer som trafikanter där spåret 
korsar vägen. Ytterligare passager är de över Åsleden, den över Häradsvägen och den över 
Granåsvägen. Passagerna över Åsleden är redan idag etablerade, men skulle kanske kunna 
förtydligas. Passagerna över Häradsvägen och Granåsvägen är idag inte markerade/etablerade. 
 
Jag hoppas att fullmäktige i Håbo kommun tar detta medborgarförslag under beaktande och jag ser 
fram emot ett fortsatt och fördjupat samarbete. 
 
Var god, se nedan karta över bansträckningen för Bålstaloppet, tillika det föreslagna permanenta 
motionsspåret. 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Peter Glans 
 
Päronvägen 2b 
746 33 Bålsta 
 
peter.c.glans@gmail.com 
076-721 90 33 



Karta över bansträckningen för Bålstaloppet, tillika det föreslagna permanenta motionsspåret 

 
 

Markerat med blå linje 8 km, gul linje 3 km, röd linje 1,5 km  
 

 
 






