Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med
kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg
2016-10-18

§ 319
Medborgarförslag om att bygga en gångväg i trä
utmed Doktorspromenaden. KS 2016-174

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Informera förslagsställaren om samhällsbyggnadsavdelningens pågående
utredningsarbete av släntsäkerheten utmed Doktorspromenaden och att arbetet planeras
vara färdigt i december 2017.
2 Därmed avslå medborgarförslaget.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-10-12
Medborgarförslag om att bygga en gångväg i trä utmed Doktorspromenaden, 2016-04-13
Kultur- och fritidsnämnden, 2016-06-14 § 25
Tekniska nämnden, 2016-08-31 § 55
Sammanfattning av ärendet
Holger Börjesson har inkommit med ett medborgarförslag om att en gångbana av trä en bit
över marken på Doktorspromenaden vid Ätran i Falkenberg ska utredas och
kostnadsberäknas för införande. Förslagsställaren anser att en sådan åtgärd behövs på
grund av de vattenmassor och sörja som tillkommer bitvis på promenadslingan vid
nederbörd.
Kultur- och fritidsnämnden förmedlar i sitt yttrande att förslagsställarens uppfattning om
att åtgärder bör vidtas för att komma till rätta med problematiken med vattenmassor och
sörja på Doktorspromenaden är befogad. Dock anser nämnden att det inte finns tillräckliga
skäl för att tillmötesgå förslaget att anlägga en gångbana av trä då problematiken borde
hanteras genom utökat underhåll av befintliga skötselåtgärder.
Tekniska nämnden förmedlar i sitt yttrande att det för tillfället pågår ett utredningsarbete
på samhällsbyggnadsavdelningens gatu- och trafikenhet beträffande slänternas stabilitet
utmed Doktorspromenaden. Utredningen ska presentera en prognos om säkerheten på
promenadstråket och först därefter är det enligt tekniska nämnden möjligt att ta ställning
till eventuella underhållsarbeten av större karaktär.
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Forts § 319
Ekonomi
Ett beslut om att utreda frågan kräver personella resurser och att därefter eventuellt anlägga
en gångväg innebär investeringsäskanden från tekniska nämndens sida, samt framtida driftoch underhållskostnader. En närmare kostnadskalkyl för arbetet bör ingå som en del i en
eventuell fortsatt beredning.
Övervägande
Då delar av det berörda promenadstråket vid Ätran tenderar att bli besvärligt för fotgängare
att passera på grund av vattenmängder och annat som följer därtill vid nederbörd, förstår
kommunstyrelseförvaltningen förslagsställarens resonemang om en upphöjd gångväg över
stråket. Lösningen på problematiken kan dock hanteras på olika sätt, vilket båda
remissinstanserna förmedlar i sina yttranden. Då promenadstråket ingår i ett
rekreationsområde i naturmiljö bör det noga övervägas vilka eventuella åtgärder som ska
vidtas för att göra Doktorspromenaden mer tillgänglig samtidigt som dess karaktär
bibehålls. Oavsett vilka åtgärder som vidtas på Doktorspromenaden föreligger en risk att
det i samband med snösmältning eller nederbörd blir besvärligt att ta sig fram. Som
alternativ till gångbro finns andra åtgärder som exempelvis dränering från slänterna och
bättre ytskikt på promenaden.
Samhällsbyggnadsavdelningen bedriver för tillfället en geoteknisk utredning kring
släntsäkerheten vid Ätran, bland annat utmed Doktorspromenaden. Utredningen, som
väntas vara färdigställd i december 2017, ger en bedömning av säkerheten och är således
avhängig all form av större underhållsarbete i området. Kommunstyrelseförvaltningen gör
bedömningen att det är nödvändigt att avvakta utredningens resultat av säkerhetsnivån
kring slänterna för att därefter få svar på möjligheterna att utföra större underhållsprojekt.
Då förutsättningarna för projektering utmed Doktorspromenaden inte är färdigställda
innebär det att förslaget om gångväg i trä inte heller bör hanteras i nuläget. Utöver detta
bör andra alternativ för att åtgärda problematiken med vattenmassorna utmed promenaden
ses över och kostnadsberäknas. Därmed föreslår kommunstyrelseförvaltningen att
medborgarförslaget ska avslås.
Vid protokollet
Jenny Antonsson
Protokollet justerat 2016-10-19 och anslaget 2016-10-20.
Utdragsbestyrkande
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Från
Namn:
Holger Börjesson
Adress:

Telefon:

Postnr och ort:

E-postadress:

Förslaget:

(Presentera här kort Ditt medborgarförslag)

Angående doktorspromenaden - denna fantastiska tillgång för Falkenberg, som har stötts och bötts
under lång tid utan att nå en slutgiltig lösning

Motivering:

(här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag. Motivera gärna varför du anser att förslaget skall
genomföras och hur det i så fall ska kunna ske)

Mitt förslag är att man utformar den som en motsvarighet till de s k boardwalks, som finns i USA och
även på vissa ställen i Sverige. T ex Strandpromenaden i Uddevalla.
Principen är ju att man bygger i trä och gärna något över marken, så att vatten, sörja och dylikt (!)
hålls från flanörerna.
Det är en skön känsla att gå på trä och det hela torde vara tämligen underhållsfritt.
Jag föreslår att man studerar detta förslag närmare, kostnadsberäknar det och fattar beslut om
genomförande.

Underskrift
Datum
Namnteckning

Information om tféharfdlin&^v personuppgifter enligt personuppgiftslagen (PUL)
När Du lämnar in ett lyledbdrgarförslag till kommunen kommer dina personuppgifter att antecknas i ett databaserat register. Uppgifterna kommer
att sparas hos oss och kan komma att användas i förnyad kontakt. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig. Förslagsställarens namn och
förslaget publiceras på kommunens hemsida, webb-diariet samt i samband med kallelser och handlingar till kommunstyrelsens och
kommunfullmäktiges sammanträden.
Medborgarförslaget kan lämnas in (Stadshuset, Falkenberg) eller skickas till kommunledningskontoret, se adress ovan.

Dpi

Kultur- och fritidsnämnden 2016-06-14

§ 25

Internremiss - Medborgarförslag om att man bygger en gångväg i
trä utmed Doktorspromenaden. Dnr 2016/46
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden besluta
1 lämna nedanstående övervägande som sitt yttrande

Beslutsunderlag
Medborgarförslag om att bygga en gångväg i trä utmed Doktorspromenaden
Internremiss – Medborgarförslag om att bygga en gångväg i trä utmed Doktorspromenaden
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden som idag inte har skötselansvar för Doktorspromenaden säger i
sitt yttrande nedan att ställt i relation till promenadens historia och betydelse i första hand
bör återställas genom att återinföra skötsel och underhåll av promenaden.
Ekonomi
Yttrandet påverkar inte kultur- och fritidsnämndens ekonomi.
Övervägande
Förslagställaren, Holger Börjesson, lämnar i sig ett spännande förslag för att göra det
möjligt för alla att vid fint väder gå torrskodda på Doktorspromenaden. Förslaget har med
största säkerhet sin grund i klagomålen på att Doktorspromenaden är blöt och geggig och
därför inte promenadvänlig.
Från Tullbron ut mot havet kommer promenaden utmed ån att inom en snar framtid
utvecklas till ett positivt gångstråk med plats för rekreation.
Problemen med en allt blötare och geggigare Doktorspromenad mellan Tullbron och
Laxstugan började i och med att skötsel och underhåll av promenaden avvecklades under
2013. För varje år utan skötsel och underhåll blir promenaden i allt sämre skick.
Hade inte skötsel och underhåll av Doktorspromenaden avbrutits enligt ovan hade inte
heller de problem som nu ventileras på insändarsida, sociala medier och i diskussioner
uppstått. De anläggningar med diken och brunnar för avrinning av vatten är tillräckliga för
att vid skötsel och underhåll på samma sätt som fram till 2012 hålla Doktorspromenaden i
gott promenadskick vid de allra flesta vädertyper.

1 (2)

De nu i allt större utsträckning irriterande problemen uppkommer genom att tidigare
byggda diken och brunnar för avrinning behöver handpåläggning för att vattnet ska rinna
under istället för över vägen (se bild). Efter fyra år utan skötsel är problemen i växande.

Doktorspromenaden är viktig för många falkenbergare och har en historia värd att förvalta.
Att återuppta normal skötsel och underhåll av Doktorspromenaden och därigenom
återställa promenaden i ett gott skick av ursprunglig karaktör bör vara första alternativet
för att få bukt med de problem som Doktorspromenaden dras med idag.
Som konsekvens av ovanstående resonemang ser kultur- och fritidsnämnden inte några
tungt vägande skäl för att tillmötesgå förslagsställarens förslag om att studera hans förslag
närmare, kostnadsberäkna det samt, oavsett kostnad, bygga över Doktorspromenaden med
en gångbana i trä höjd över marken. Utöver ovanstående argument tillkommer att
medborgarförslaget inte löser grundproblemet. Det innebär förmodligen att den åtgärd som
kultur- och fritidsnämnden anser ska prioriteras, återinföra skötsel och underhåll, ändock
kommer att vara nödvändig
Expedieras till:
Kommunstyrelseförvaltningen, kanslienheten
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§ 55
Medborgarförslag om att bygga en gångväg i trä utmed
Doktorspromenaden. Dnr TKN 2016/74
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
1 Avstyrka medborgarförslaget.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Holger Börjesson.
Sammanfattning av ärendet
Holger Börjesson har lämnat in ett medborgarförslag om att bygga en gångväg i trä utmed
Doktorspromenaden. Hans förslag är att Doktorspromenaden utformas som en
motsvarighet till de sk boardwalks, som finns i USA och på vissa platser i Sverige tex
Strandpromenaden i Uddevalla.
Tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden har fått förslaget för yttrande.
Ekonomi
Att bygga träspänger längs hela Doktorspromenaden är inte kostnadsberäknat, varken
investering eller framtida drift- och underhållskostnader. En eventuell upprustning av
Doktorspromenaden med bättre ytskikt och fungerande dränering ryms inte i tekniska
nämndens budget utan måste äskas i kommande budgetarbete.
Yttrande
Doktorspromenaden är ett mycket populärt rekreationsstråk. Stråket går längs Ätran, med
en slänt ned mot ån och en brant slänt upp mot Vallarna. Mellan Tullbron och
Hertingsbron är sträckan drygt 2 kilometer.
På samhällsbyggnadsavdelningens gatu- och trafikenhets uppdrag pågår en utredning om
slänternas stabilitet. Detta görs för att säkerställa att säkerheten uppfylls innan några större
underhållsarbeten kan göras på Doktorspromenaden. Om utredningen visar att slänterna är
tillräckligt stabila kan schaktarbeten för en fungerande dränering utföras samt ett bättre
ytskikt läggas på Doktorspromenaden. Detta arbete kräver dock särskilda
investeringsmedel. Även när promenaden är upprustad kommer det att finnas dagar efter
snösmältning eller vid stora regnmängder som man inte kommer att kunna gå helt
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torrskodd där. Doktorspromenaden är ett rekreationsstråk i naturmiljö och för att bibehålla
dess karaktär bör inte alltför stora förändringar göras.
”Boardwalk” eller träspänger som Holger Börjesson föreslår på Doktorspromenaden är en
bra och spännande lösning, men pågående utredning får utvisa vilken lösning som blir den
bästa.

Utdragsbestyrkande

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
e-post: kontaktcenter@falkenberg.se
www.falkenberg.se

