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Yttrande - Medborgarförslag - Anlägg en wakeboard
kabelbana i Eskilstunaån
Förslag till beslut
Medborgarförslaget anses besvarat.

Sammanfattning
Den 24 augusti 2017 inkom ett medborgarförslag till kommunen om att en
privatperson vill anlägga en wakeboard kabelbana i Eskilstunaån. Medborgarförslaget
har överlämnats till Stadsbyggnadsnämnden för yttrande av kommunfullmäktige den
10 oktober 2017.
I medborgarförslaget ges förslag om en wakeboard kabelbana, där åkning sker mellan
två torn fram och tillbaka med hjälp av en eldriven motor. Det skulle enligt
förslagsställaren göra den miljövänlig. Banan är tyst och stör inte omgivningen. Det är
en anordning för vattensport och dessa kabelparker är enligt förslagsställaren mycket
populärt. Det går snabbt att montera upp och skulle passa bra in i Eskilstunas
idrottsevolution.

Ärendebeskrivning
Den 24 augusti 2017 inkom ett medborgarförslag till kommunen om att en
privatperson vill anlägga en wakeboard kabelbana i Eskilstunaån. Medborgarförslaget
har överlämnats till Stadsbyggnadsnämnden för yttrande av kommunfullmäktige den
10 oktober 2017.
I medborgarförslaget ges förslag om en wakeboard kabelbana, där åkning sker mellan
två torn fram och tillbaka med hjälp av en eldriven motor. Det skulle enligt
förslagsställaren göra den miljövänlig. Banan är tyst och stör inte omgivningen. Det är
en anordning för vattensport och dessa kabelparker är enligt förslagsställaren mycket
populärt. Det går snabbt att montera upp och skulle passa bra in i Eskilstunas
idrottsevolution.
En kabelbana är en anläggning för vattensporter där åkarna dras runt av en lina fäst i
en stålvajer. Vajern drivs runt av en elmotor, och är snarlik en skidlift som drar upp
skid- och snowboardåkare till bergets topp. Det finns omkring 10 stycken banor i
Sverige som erbjuder wakeboardåkning och 6-8 åkare kan köra samtidigt. Banan som
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finns i Västerås Stad är närmast och enligt föreningen som driver denna har de full
beläggning från öppning till stängning under sommarsäsongen.
För närvarande finns inte någon kabelbana för wakeboard som möjlig aktivitet i
Eskilstuna kommun utan invånare hänvisas till andra kommuner.
Stadsbyggnadsförvaltningen ser positivt på att näringslivet och privata aktörer tar
initiativ till detta
Den Idrottspolitiska planen för Eskilstuna kommunkoncern 2016-2021 har som
övergripande mål att alla invånare ska ha likvärdiga möjligheter att utöva idrott,
organiserat eller på egen hand. Att erbjuda ytterligare alternativ för detta ser
stadsbyggnadsförvaltningen som positivt. Det kan bidra till att fler blir aktiva och
främja folkhälsan.
Förslaget att anlägga banan i Eskilstunaån i centrala Eskilstuna kräver dock vidare
utredning om var det kan vara lämplig/mindre lämpligt att anlägga en sådan
anläggning utifrån till exempel stads- och landskapsbild. Vidare behöver utredas vilka
lov och tillstånd som kan krävas, om detaljplaneprövning krävs på den aktuella platsen
samt om dispens från strandskydd krävs och kan ges. Vidare utredningar behöver
även göras kring vilka konsekvenser en Wakeboardbana får för närmiljön, till exempel
offentliga platser, där anläggningen placeras samt effekter på ån och skötsel av denna.
Stadsbyggnadsförvaltningen ställer sig positiv till medborgarförslaget men ser att
ytterligare utredningar behöver göras för att se om, var och hur en anläggning i ån kan
vara möjlig.
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