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§ 89
Diarienr: KS-2018/00236

Fråga: Lundabron, Peder Westerberg, L
Beslut
Efter ytterligare inlägg av Peder Westerberg och Lena Karlsson Engman
beslutar kommunfullmäktige
att avsluta överläggningen om frågan.

Ärendebeskrivning
Peder Westerberg (L) har inkommit med en enkel fråga till
kommunstyrelsens ordförande.
Lundabron
Bron mellan Lundåkern och Bölesholmarna har varit både efterlängtad
och utlovad i många, många år. Det finns en oro över att bron inte
kommer att vara klar i utsatt tid.
Min fråga till kommunalrådet Hans Lindberg är:
Kommer Lundabron att bli klar till utsatt tid, så vi kan ta oss torrskodda
raka vägen mellan Lundåkern och Bölesholmarna?
Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande överlämnar frågan till
Lena Karlsson Engman (S), tekniska nämndens ordförande som svarar:
Om du med utsatt tid menar tekniska nämndens ursprungliga tidplan så
är svaret att den har spruckit. Tekniska nämnden har löpande fått
information om detta.
Någon egentlig deadline har vi inte haft däremot har ju ambitionen varit
att under 2018 skulle endast ytbeläggningen återstå, men så blir det alltså
inte. Om inga allvarliga störningar tillkommer så räknar vi nu med att bron
ska vara färdig före årsskiftet.



Justerares sign:

Broar är komplexa och höga krav ställs både på konstruktion,
precision och säkerhet.
Särskilt komplex är en hängbro som är så här lång.

Utdraget bestyrks:
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En bro ska också tredjepartcertifieras och den tog tid, den ursprungliga
projekteringen fick efter certifieringen revideras för att garantera att
vindar inte ska äventyra sidostabiliteten.
Sprickbildning i berget som inte kunnat förutses i den geologiska
undersökningen, har också inneburit att förankringen av bron varit mer
komplicerad än förutsatt.
Resultat och säkerhet är viktigare än tidplanen och här får Umeborna en
bro över älven som blir ett välkommet tillskott i stans infrastruktur.
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