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Ärendebeskrivning - Gångbro över Västerån, Kinnared av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att skyndsamt utreda
förutsättningarna att skapa en tillfällig gångbro eller en gång- och cykelbro samt tillfarter till denna över
Västerån i Kinnared.
Samtliga kalkyler i baserade på en beräkning om två år. Detta eftersom bron är tillfällig och TRV har för
avsikt att bygga en bro under 2019.
Kommunstyrelsen önskar svar på:

Bästa placering?
Illustreras enligt bifogat dokument ”primärkarta gångbro över Kinnared”

Finansieringsform?
Ska belasta driftsbudgeten vid hyra. Detta för att beräkningen är under två år. Vid köp av bro kan en
investering ske om bron är på plats i mer än tre år, detta genererar en driftskostnad i form av
kapitalkostnader, dessa är inte medberäknade i kalkylen.

Kostnad för tillfällig bro?
Se separat kalkyl

Kostnad anslutningar?
Se separat kalkyl

Ansvarsfrågor?
Kommunen ansvarar för att gång- och cykelvägen hålls i vårdat skick samt att bron är säker och hålles
halkfri om vintern

Markfrågor?
Markägarna ställer sig positiva till att kommunen anlägger en bro med anslutningsvägar. Markägarna
önskar en permanent lösning i ställer för en tillfällig. Ett fysiskt möte med markägarna kommer att ske
innan planering påbörjas

Tidplan?
Start hösten 2017

Möjlighet till eventuell sponsring?
Möjligheten till bidrag genom jordbruksverket, ansökan är under bearbetning. Dock måste bron
användas under minst fem år om ett bidrag ska beviljas.
Möjlighet till sponsring från näringslivet inväntar svar. Det är dock svårt att få sponsring till en tillfällig
bro. En permanent lösning öppnar för andra möjligheter.
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En permanent lösning öppnar för en enklare väg för både medfinansiering samt att få
möjlighet till bidrag för småskalig infrastruktur.
Samhällsbyggnadskontoret ser att en permanent lösning öppnar för ett mer ekonomiskt
fördelaktig alternativ och föreslår kommunstyrelsen att ge samhällsbyggnadsnämnden i
uppdrag att anlägga en permanent bro samt undersöka möjligheterna till medfinansiering och
bidrag för småskalig infrastruktur i stället för att anlägga en tillfällig bro.
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