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§ 50 Dnr 2019/00343  

Svar på motion: Anlägg en kombinerad cykel- och 
gångväg mellan Bro och Bålsta mot Enköping 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionens andra att-sats genom att uppdrag 

ges till kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för en kombinerad 

gång- och cykelväg mellan Bro och Bålsta.  

Sammanfattning  

Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) och Robin Jande (V) har inkommit med 

en motion om att anlägga en kombinerad cykel- och gångväg mellan Bro 

och Bålsta mot Enköping. I motionen föreslås också att Håbo kommun tar 

kontakt med berörda kommuner för att gemensamt utreda, planera och ge-

nomföra motionens intentioner. Vidare menar man i motionen att arbets-

pendlingen med cykel är på uppgång och att det därför är viktigt att skapa 

trygghet i vägnätet så att denna utveckling kan fortsätta. En utveckling av 

gång- och cykelvägar är också något som ligger i Håbo kommuns vision 

”Vårt Håbo 2030”, menar man.  

Under beredningen har underlag inhämtats från plan- och exploateringsav-

delningen och tekniska förvaltningen samt från Upplands-Bro kommun. En 

motsvarande motion väcktes i fullmäktige i Upplands-Bro kommun. Denna 

blev remitterad till kommunens tekniska nämnd för yttrande. Inget yttrande 

blev dock beslutat då ärendet lyftes ut från dagordningen. Av yttrandet 

framgår bl a: 

Upplands-Bro är varken markägare eller väghållare för denna del av Enkö-

pingsvägen 

Trafikverket är väghållare och ansvarig för trafiksäkerheten 

Har täta dialoger med Trafikverket om denna gång- och cykelbana. Trafik-

verket har hittills ej prioriterat projektet. 

Har påbörjat ett samarbete med Håbo kommun för att kunna driva frågan 

tillsammans. 

Av övrigt underlag framgår att Håbo lyft frågan med Trafikverket, regioner-

na samt även med Upplands-Bro kommun. Önskemål om denna gång- och 

cykelväg, som möjliggör cykelpendling in i Stockholms län, har uttryckts av 

många av kommunens medborgare.  

Kommunstyrelsens förvaltning ser flera fördelar med ett förverkligande av 

denna gång- och cykelväg mellan Bro och Bålsta. Det är därför angeläget att 

snarast utreda förutsättningarna för ett förverkligande och Håbo kommuns 
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agerande. Förvaltningen anser därför att motionens andra att-sats ska bifal-

las genom att uppdrag ges till kommunstyrelsen att undersöka förutsättning-

arna för denna gång- och cykelväg mellan Bro och Bålsta och Håbo kom-

muns handlingsalternativ. Inte minst att stämma av med övriga aktörer blir 

viktigt i denna utredning.  

Beslutsunderlag 

KS 2020-06-01 

KSAU 2020-05-18 § 100 

Tjänsteskrivelse 

Motion 2019-09-30 

Tekniska avdelningen, Upplands-Bro kommun - yttrande 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Johan Jakobsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Beslutsgång 

Ordförande Christoffer Bonde (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller 

kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Motionärenrna 

Hemsida 

Tekniska förvaltningen 

Plan- och exploateringsavdelningen 

 

 

 


