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Dnr 10.797‐008

Medborgarförslag om en tunnel eller bro över E4 vid Ersnäs
Ärendebeskrivning
Maria Kristiansson, representant för årskurs 3‐4 vid Ersnässkolan, anför
följande i ett medborgarförslag 2010‐12‐03.
Vi har under hösten arbetat med demokrati i klassen. Vi har pratat om våra
möjligheter till att påverka där vi bor.
Elever på Ersnässkolan kan inte träffa sina klasskompisar på fritiden p g a den
farliga E4:an som ”splittrar” byn. Det finns ingen säker väg till kompisarna på
andra sidan E4:an. Utflykter med cykel blir riskfyllda. Hade vi haft en tunnel
eller bro över vägen hade vi kunnat promenera/cykla till den fina
fotbollsplanen som finns på Klubben‐sidan. Nu måste vi ta buss. Vi vill kunna
vara med våra klasskompisar under fritiden.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
överlåta till kommunstyrelsen att besluta i ärendet.
_____

Tekniska nämndens yttrande
Den farliga trafiksituationen i Ersnäs med E4:an tvärs genom byn har länge
uppmärksammats av både Luleå kommun och Trafikverket. E4 är en statlig
väg vilket innebär att det yttersta ansvaret, och kostnaderna för
ombyggnation, vilar på Trafikverket.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Kommunen har tillsammans med Trafikverket vid olika tillfällen försökt att få
till stånd en planskild korsning. Trafikverket har tagit fram ett förslag till bro
över E4:an som knyter ihop Ersnäs båda delar och har under flera år ansökt
om pengar till projektet.
Luleå kommun kommer i sina kontakter med Trafikverket fortsätta verka för
att en bro kommer till stånd.
För att påskynda att en säker trafikmiljö skapas i Ersnäs, kommer tekniska
nämnden att begära att kommunstyrelsen överväger att kommunen tar på sig
att förskottera pengar till Trafikverket för en ny trafikplats.
Tekniska nämnden rekommenderar kommunstyrelsen besluta att
-

med ovanstående kommentarer avslå medborgarförslaget om en tunnel
eller bro över E4 vid Ersnäs.

-

kommunen tar på sig att förskottera pengar till Trafikverket för en ny
trafikplats.

Vid tekniska nämndens sammanträde yrkar Glenn Berggård (V) avslag till
fjärde stycket under rubriken tekniska förvaltningens yttrande.

Arbets‐ och personalutskottets förslag
Kommunstyrelsens arbets‐ och personalutskott föreslår kommunstyrelsen
besluta att
‐

kommunen ska fortsätta verka för att få till stånd en planskild korsning i
Ersnäs

‐
medborgarförslaget därmed anses bifallet.
_____
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Yrkanden
Carola Lidén (C) yrkar bifall till medborgarförslaget enligt följande
-

en gång och cykelbro över E4 vid Ersnäs eftersom kommunen har ansvar
för skolväg för alla barn i kommunen

-

kommunen tar på sig att förskottera pengar för en gång och cykelbro till
Trafikverket för att skapa en säkrare trafikmiljö för barnen i Ersnäs

-

kommunen ska verka för att få till stånd en planskild korsning i Ersnäs.

Yvonne Stålnacke (S) och Omar Jakobsson (S) föreslår kommunstyrelsen
besluta att
-

kommunen ska fortsätta intensifiera arbetet för att få till stånd en
planskild korsning i Ersnäs enligt Trafikverkets förslag

-

ta ställning till frågan om förskottering i samband med genomförande av
projektet

-

medborgarförslaget därmed anses bifallet.

Thomas Olofsson (FP) instämmer med Carola Lidéns förslag beträffande
förskottering .

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
-

kommunen ska fortsätta intensifiera arbetet för att få till stånd en
planskild korsning i Ersnäs enligt Trafikverkets förslag

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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-

ta ställning till frågan om förskottering i samband med genomförande
av projektet

-

medborgarförslaget därmed anses bifallet.

Reservation
Carola Lidén (C) reserverar sig mot beslutet.
_____

Beslutsexpediering
Maria Kristiansson, Tekniska nämnden, kansliet
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