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Remiss - motion om att bygga en trappa från
Mörbyskogen till Mörbyleden
Ärende
Lennart Waldenström (M) har skickat in en motion till KF angående att
undersöka möjligheten att anlägga en trappa med tillhörande belysning från
Mörbyhöjden 22 ned mot Mörbyleden. Lennart Waldenström hänvisar till
att den tilltänkta trappan kommer vara en given kommunikationsled för
många kommuninvånare i Mörbyskogen tillika elever i Fribergaskolan.
Tekniska kontorets förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslår att motionen anses besvarad i och med tekniska
kontorets yttrande.
Bakgrund
I samband med att Fribergaskolan byggdes anlades en trappa ned till plats
där vi idag finner infarten till Skandia Fastigheters garage. Berörd trappa
revs efter några år, men man kan fortfarande finna delar av räcke och
fundament där tidigare trappa fanns. I dagsläget finns det även en stig
genom skogen, där Lennart Waldenström i sin motion föreslår att
kommunen anlägger en trappa inklusive belysning.
Tekniska kontorets yttrande
Sträckan från Mörbyleden upp till Mörbyhöjden 22 har en höjdskillnad på
10 meter över 75 meter. Det tekniskt möjlig att anlägga en trappa längs
sträckan som uppfyller allmänna tillgänglighetskrav. Vid full tillgänglighet
krävs en längre trappkonstruktion för att fördela ut elevationen på en längre
sträcka samt ge plats åt vilplan och bänkar, därtill en bredare konstruktion
för att medge utrymme åt rullstolsramper. En icke tillgänglighetsanspassad
trapp kan således göras kortare och smalare som konstruktion.
Uppskattad kostnad är svår att göras precis för projektet utan att först
genomföra en geoteknisk undersökning av sträckan för att se bergdjup och
kvalité som underlag till projektering till en kostnad av mellan 300-400 tkr.
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Med hänsyn till det rådande ekonomiska läget för kommunen så ser inte
förvaltningen att utrymme för det utredningsarbetet finns år 2019 i tekniska
nämndens budget.

Anna Tengelin Skoog
Teknisk Direktör

Jonas Frejd
Anläggningschef
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