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Svar på medborgarförslag om skydd vid gångbro över 
Västeråsvägen vid Bryggeriet 
Gunnel Edlund inkom den 8 maj 2015 med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att en skärm eller liknande klätterskydd sätts upp vid 
gångbron över Västeråsvägen vid Bryggeriområdet. 

Förslagsställaren skriver att det behövs åtgärder så att människor inte kan klättra 
upp och över staketet vid gångbron. Hon har observerat att ett yngre barn klättrat 
över staketet, detta utan anhöriga i närheten. 

Medborgarförslaget har remitterats till tekniska kontoret. 

Tekniska kontoret delar förslagsställarens åsikt om att det är både olyckligt och · 
olämpligt med barn som klättrar över broräcket. Dock anser inte tekniska kontoret 
att lösningen är att bygga ett klätterskydd. 
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Tyvärr går inte alla faror och risker i trafiken att bygga bort utan den egna individen 
har ett eget ansvar. Mindre barn utan trafikvana bör aldrig vistas i trafikerade miljö
er utan översyn av vuxen, det ansvaret ligger på föräldrarna. Kommunens ansvar är 
att se till att trafikmiljön säkerhetsmässigt lever upp till de regler och normer som 
finns. Och i det här fallet finns inga säkerhets brister i räckets utformning. Broräcket 
uppfyller Boverkets krav på utformning för att undvika skador och olyckor. Kraven 
finns att läsa på Boverkets hemsida, Boverkets byggregler (BBR) 8 kap 2321§. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
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Svar på medborgarförslag gällande gångbro över Västeråsvägen. 

Motionsskrivaren anser att räcket på gångbron över Västeråsvägen skall förses 
med klätterskydd, då ett barn i sjuårsåldern kunnat klättra över räcket. Tekniska 
kontoret delar motionsskrivarens åsikt om att det är både olyckligt och olämpligt 
med barn som klättrar över broräcket. Dock anser inte Tekniska kontoret att lös
ningen är att bygga ett klätterskydd. 

Tyvärr går inte alla faror och risker i trafiken att bygga bort utan den egna indivi
den har ett eget ansvar. Mindre barn utan trafikvana bör aldrig vistas i trafikerade 
miljöer utan översyn av vuxen, det ansvaret ligger på föräldrarna. 

Kommunens ansvar är att se till att trl:lfikmiljön säkerhetsmässigt lever upp till de 
regler och normer som finns. Och i det här fallet finns inga säkerhetsbrister i räck
ets utformning. 

Broräcket uppfyller Boverkets krav på utformning för att undvika skador och 
olyckor. Kraven finns att läsa på Boverkets hemsida, Boverkets byggregler (BBR) 
8 kap 2321§. 
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Jag godkänner att Sala kommun lagrar och behandlar de personuppgifter jag lämnat enligt Personuppgifts/agen {1998:204). 

Jag godkänner även att mitt ärende publiceras på kommunens hemsida. 
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