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<? 
PLAU § 5:13 Dnr. KS 2015/0211-501 

Uppdaterad cykelplan 2015 i Österåkers kommun 

Planarbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. Uppdaterad cykelplan 2015 i Österåkers kommun godkänns enligt bilaga 1. 

2. Uppdaterad lista som skickas till Trafikverket om gång- och cykelvägar som prioriteras längs 
statlig väg godkänns enligt bilaga 2. 

3. Finansiering av cykelplan i Österåkers kommun kommer att beaktas i de aktuella årens 
budget. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade under sammanträdet 2014-12-15 att uppdra åt 
Kommunstyrelsen särskilt uppdrag nr 40, att uppdatera/revidera kommunens cykelplan. 
I gång- och cykelplanen som antogs 2008, finns som delmål att det ska vara möjligt att nå 
kommunens olika delar på ett trafiksäkert sätt genom sammanhängande gång- och cykelvägar. 
Gång- och cykelplanen har utvecklat detta i två mål: 
- Andelen cykelresor ska öka. 
- Trafiksäkerheten för gående och cyklister ska förbättras. Andelen olyckor med oskyddade 
trafikanter ska minska. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-06-03. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnads förvaltningens beslutsförslag 
innebärande att 
1. Uppdaterad cykelplan 2015 i Österåkers kommun godkänns enligt bilaga 1. 
2. Uppdaterad lista som skickas till Trafikverket om gång- och cykelvägar som prioriteras längs 
statlig väg godkänns enligt bilaga 2. 
3. Finansiering av cykelplan i Österåkers kommun kommer att beaktas i de aktuella årens 
budget. 

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar ändring i bilaga 2 avseende prioritering om gång- och 
cykelvägar längs med statlig väg enligt följande: 
Prioritering Objekt Längd (m) Noteringar från tjänsteudåtandet 

1. Väg 276 - Ostanå -
Ljusterö Färjeläge -
Ljusterö torg 

ca 4000 Pågår ett förstudieprojekt med 
Trafikverket 

2. Ljusterö Torg - Linanäs ca 10000 Arbetspendling samt 
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turismpendling. Vägen är idag 
väldigt smal och bilarna kommer 
med hög hasdghet. 

3. 21G (Svinningerondellen -
Kanalrondellen) 

ca 1100 Knyter ihop västra Åkersberga med 
centrala Åkersberga 

4. Svinningevägen - Kulla 
vägskäl 

ca 2200 Pendling Svinninge. Pågår 
framtagning av arbetsplan 

5. Rydbovägen /Väg 274 -
Rydbo station) 

ca 1400 Knyter ihop det regionala 
cykelstråket med väg 274 

6. Väg 276, Svampvägen — 
Roslags Kulla 

ca 16000 Knyter ihop norra kommundelarna 
med Åkersberga och Roslagskulla. 
Undermålig säkerhetsstandard, 
pendling, skola, turiststråk. 

7. Väg 276 Åkersberga -
Rosenkälla 

ca 4500 Knyter ihop Stava med Åkersberga-
Rosenkälla - Täby. 
Bussförbindelser på tvären saknas 
mellan Åkersberga och Vallentuna. 
Cykelförbindelse för 
arbetspendling. Etapp 1-3 
Åkersberga - Rosenkälla. 
Åtgärdsvalsstudie hösten 2015. 

8. Väg 274 (Kulla vägskäl -
Arninge) 

ca 5000 Arbetspendling samt 
turismpendling från Kulla vägskäl 
via Rydbo till El 8 

9. Väg 973 Össebyvägen ( 
från Sundtorpsvägen till 
infart till anstalten 

ca 900 Cykelförbindelse för 
arbetspendling. Kommunen är 
väghållare första sträcka. 
Trafikverket är väghållare andra 
sträckan. Enskild vägförening för 
den sista sträckan till anstalten. 

10. Ljusterö skola - Åsättra 
hamn 

ca 2500 Arbetspendling samt 
turismpendling. Vägen är idag 
väldigt smal och bilarna kommer 
med hög hasdghet. 

11. Rydbo station/Ullna El 8 ca 2300 Regionalt cykelstråk som är första 
etappen att knyta ihop Åkersberga 
med Täby 

12. Från avgränsning framtida 
program för Täljö 
Gottsunda - Rydbo station 

ca 3200 Regionala cykelstråk som är andra 
etappen att knyta ihop Åkersberga 
med Täby 

Ann-Christine Furustrand (S) 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om planarbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) 
bifallsyrkande till beslutssats ett innebärande att uppdaterad cykelplan 2015 i Österåkers 
kommun godkänns enligt bilaga 1 och finner att så är fallet. 
Forts. 
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Forts. PLAU § 5:13 

Propositionsordning 
Ordförande frågar därefter om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) 
bifallsyrkande till beslutssats två innebärande att uppdaterad lista som skickas till Trafikverket 
om gång- och cykelvägar som prioriteras längs statlig väg godkänns enligt bilaga 2 eller enligt 
Ann-Christine Furustrands (S) yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar enligt Michaela 
Fletchers (M) yrkande. 

Omröstning 
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som vill avslå Ann-Christine Furustrands (S) 
yrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej. 

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista med 3 ja-röster och 2 nej-röster. 

Propositionsordning 
Ordförande frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (NI) bifallsyrkande till 
beslutssats tre innebärande att finansiering av cykelplan i Österåkers kommun kommer att 
beaktas i de aktuella årens budget och finner att så är fallet. 

Expedieras 
- SBF 
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Omröstningslista 

Kommunstyrelsens planarbetsutskott (Plan-AU) i Österåkers kommun 
(mandatperiod 2015 - 2018), KSAU 2015-06-17, § 5:13 

Parti Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

M Michaela Fletcher, ordförande X X 

FP Mathias Lindow, l:e vice ordf. X X 

S Ann-Chrisdne Furustrand, 2:e vice ordf X X 

M Johan Boström X X 

S Mats Larsson X X 

Ersättare 

C Michaela Haga X 

KD Arne Ekstrand X 

OP Lennart Berneklint X 

s Anas Abdullah X 

MP Michael Solander X 

Resultat 3 2 -



Tjänsteutlåtande 
0 Österåker 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Till Kommunstyrelsen 
Johan Bergqvist 
Datum 2015-06-03 
Dnr KS 2015/021 1-501 

Uppdaterad cykelplan 2015 i Österåkers kommun 

Sammanfattning 
En utbyggnadsplan har sammanställts i enlighet med det uppdrag som Kommunstyrelsen 
fått av Kommunfullmäktige att uppdatera/revidera kommunens cykelplan. 
Utbyggnadsplanen sträcker sig mellan 2016-2023 och de gång- och cykelvägar som 
presenteras har som syfte att knyta ihop det befintliga cykelnätet i kommunen och 
möjliggöra säkra skolvägar och arbetspendling. 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsens planarbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 

1. Uppdaterad cykelplan 2015 i Österåkers kommun godkänns enligt bilaga 1. 
2. Uppdaterad lista som skickas till Trafikverket om gång- och cykelvägar som 

prioriteras längs statlig väg godkänns enligt bilaga 2. 
3. Finansiering av cykelplan i Österåkers kommun kommer att beaktas i de aktuella 

årens budget. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade under sammanträdet 2014-12-15 att uppdra åt 
Kommunstyrelsen särskilt uppdrag nr 40, att uppdatera/revidera kommunens cykelplan. 

I gång- och cykelplanen som antogs 2008, finns som delmål att det ska vara möjligt att nå 
kommunens olika delar på ett trafiksäkert sätt genom sammanhängande gång- och 
cykelvägar. Gång- och cykelplanen har utvecklat detta i två mål: 

Andelen cykelresor ska Öka. 

Trafiksäkerheten för gående och cyklister ska förbättras. Andelen olyckor med 
oskyddade trafikanter ska minska. 

Förvaltningens slutsatser 
Förvaltningen kommer under 2015 påbörja arbetet med att ta fram en ny översiktsplan 
samt en transportstrategi som förutsätts utmynna i en trafikplan som även kommer att 
inkludera cykelfrågor. Denna trafikplan förväntas beslutas om under 2018, varför smärre 
justeringar gjorts i cykelplanen. 

De gång- och cykelvägar som prioriterats förutsätts ge bättre möjlighet för barn, att på ett 
säkert sätt ta sig till och från skolan, förbättra möjligheten till arbetspendling samt 
förbättra till ett mer sammanlänkat system. 

Objekten som presenteras i utbyggnadsplanen, bilaga 1, är även underlag för ansökan om 
statlig medfinansiering. 
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0 Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Utöver utbyggnadsplanen finns det ett flertal cykelvägar som kommunen bygger, t.ex. 
utmed Svinningevägen, som bidrar till ett mer sammanbindande cykelnät. 

Kommunen arbetar även med andra åtgärder än att bygga nya cykelvägar för att göra 
cykeln attraktiv. Bland annat arbetar kommunen kontinuerligt med att utveckla och 
förbättra cykelnätets vägskyltning och vägvisning. Det ska vara en tydlig och överskådlig 
vägvisning i kommunens cykelnät. 

Andra åtgärdet kommunen arbetar med är att förbättra cykelparkeringar genom 
bortforsEng av skrotcyklar samt upprustning av befintliga cykelparkeringar. 

Det pågår även ett arbete med att förbättra underhållet av befintlig cykelväg, och se över 
rutiner för barmarks- och vinterunderhållsarbetet. 

Under 2015 har ett cykelforum skapats där kommunen träffar några av de cyklande 
medborgarna ett par gånger per år för att föra en dialog om kommunens cykelfrågor. 

Det har framkommit tydliga behov för utveckling av regionala cykelstråk och det stråk 
som är under arbete är Åkersbergastråket. Utöver detta har det framkommit behov av 
cykelstråk norr om Åkersberga samt på Ljusterö. 

Tillsammans med Trafikverket planerar kommunen att ta fram en förstudie gällande en 
gång- och cykelväg på Ljusterö mellan Färjelägret och Ljusterötorg. 

Bilagor 
1. Utbyggnadsplan 2016-2023, 2015-06-02. 
2. Gång- och cykelvägar längs med statlig väg prioriterat av Österåkers kommun, 
revidering av bilaga 3 i Gång- och cykelplan 2008, 2015-05-27. 

Anna Anderman 
Väg- och trafikchef Samhällsbyggnadschef 

Expedieras 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Trafikverket 
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Tabell över utbyggnadsplan 2016-2023 
Objekten för utbyggnadsplan 2016-2023 är placerade i tabell och specificeras och förklaras under egna rubriker nedan. Kostnad för 

varje objekt är en grov uppskattning av 2015 års prisindexnivå utom de som har projekteras. Endast objekt som rör investeringsbudget 
är presenterade i tabellen. 

Objekt Typ 
Längd c 

(m) 

111 
Ti. | 
Q, "c 

£•< J 

Planerad 
bygg"»", 
förslag i 
kursiv» 

Vaghillare 
/nuvarande 
väghållare, 
markägare* 

Uppskattad 
kostnad inkl 
projektering 
<tW) 

Trasätt ra vägen (Knipvägen-
Skrakvägen) 

Sakiur 
GC/länk 

Svmninge gard-Belevägen (ingår 
SvmnuiKcproiektct) 

Saknar 
GC/lstnk 201S/2016 

Domamddsvägen Saknar 
C»C/litnk 2016/2017 

S|ökari»yvigen GQGeriiigvägcn -
\ ivclvigcn västra) 

Saknar 
GC/Breddning 

av gingvjg 

Margretclundsvägen (Gröndalsv-
Gardslotsv) Etapp 2 

Saknar 
GC/lank 

Margretclundsvägen (Gårdslötsv-
Haxcn viksvägen) Istapp 3 

Saknar 
GC/länk 

Sankar 
GC/länk 
Saknar 

GC/Breddning 
Solskiftes vägen (Rafsvägen -
Sol skiftes skolan) 

Kommunal 
och enskild 

1 lackstavagen (Centralvägen -
"Bergavagen") ••• 

Breddning a 
GO( >ch 
gångväg 

Maigretclundsvägen 
(Haxenviksviigen-1 lärebackavägen) 
|:-»pp4 

Saknar 
GC/liink 

()ssebyvägen (Sockenvägen 
-Sundtorpsvägen) 

Saknar 
GC/lank evidenring 

behovs 

Kommunal till 
Prastgardsväge 
n enligt GC-

kvisslingbyvagen (1 >>maruddsvagen-
276) 

Saknar 
GC/link 

O ni ral vägen (I lackstav ägpn-
Berga vägen) 

Saknar GC 
/Breddning a 

gångväg 

kan möjligen 
inga i 

pågående 
DParbctc 

Kvisslingcbyväg-Skånsta Saknar 
GC/litnk 

Trälhavsvagen Saknar 
GC/llink 

Skansta • Gnndmossen/grindv-igen Saknar 
GC/link 

Sevemusvägen-I >>mmiddsvagcn Saknar 
GC/link 

Nvtoipsvägen-Scv Saknar 
GC/lank 

Össebyvägen mot 
(Jsterakersansr,ilten (Sundtorpsvägen Saknar 

GC/lilnk 

Bleks tigen-l\imphussngcn Saknar 
GC/länk 

Se tabell för 
statlig väg 

Al»AKIH_2 

Naturliv och rekreation 

I 'GC-vagar på enskild markägare och enskild väghållare (ej Trafikverket) krävs nllstand 
Ifrån ägare om ej GC har stöd i gällande detaljplan. 
I'" Kostnad av GC-väg beror pa markförhållanden och standard. Uppskattad kostnad 

•rar fr.ui 5500 kr - 8500 kr per löpmeter Dessa tIC-vägar har överslags räknat till en 
Isnittkostnad pa 7000 kr per löpmeter Kostnader for projektering, projektledning, 
I byggledning, kontroll, byggjjcrreadministration och eventuellt markförvärv ingår i detta 
J "' \ lackstavagen föreslås fä en ansiktslyftning för hela vägen med förbättrade gång-
loch cykelvägar där också förbättring-ar gällande passager och övergangar över 
] I lackstavägen ses över I lallplatslägen lx>r i samhand med detta också förbättras 

APAKLT.4 Sommarcykelvig 



Gång- och c/kel vägar längs med statlig väg 
Objekt Längd (m) 

Regionalt cykelstråk 
1. Rvdbo station / Ullna El 8 ca 2300 Regionalt cykelsträk som är första etappen att knyta ihop Akersberga med Täbv-

2. Från avgränsning framtida program 
för Täljö Gottsunda - Rvdbo station ca 3200 

Regionalt cykelstråk som är andra etappen att knyta ihop Akersberga med Täby-

Arbetspendling 

1. 276 (Svinningerondellen-
Kanalrondellen) ca 1100 Knyter ihop västra Akersberga med centrala Akersberga. 

2. 
Svinningevägen — Kulla vägskäl 

ca 2200 

Pendling Svinninge. Pågår framtagning av arbetsplan. Delar av Svinningevägen har låg 
trafiksäkerhet. 

3. 
Rvdbovägen (Väg 274 — Rvdbo 
station) ca 1400 

Knyter ihop det regionala cykelstråket med väg 274. 

4. 

Väg 276 Akersberga - Rosenkälla 

ca 4500 

Knyter ihop Stava med Akersberga-Rosenkälla-Täby. Bussförbindelser pä tvären saknas 
mellan Akersberga och Vallentuna. Etapp 1-3 Akersberga-Rosenkälla. Atgärdsvalsstudie 
hösten 2015. Väg 276 har idag väldigt undermålig säkerhetsstandard. 

5. 
Väg 274 (Kulla vägskäl - Arninge) 

ca 5000 
Knyter ihop Akersberga med Täby - Kulla vägskäl via Rydbo till El 8. Även ett stråk för 
turismpendling. 

6. 
Väg 973 Ossebyvägen (Från 
Sundtorpsvägen till infart till 
anstalten ca 900 

Kommunen är väghållare första sträckan. Trafikverket är väghållare andra sträckan. 
Enskild vägförening för den sista sträckan till anstalten. Vägen har idag undermålig 
säkerhetsstandard. 

Besöksnäring, rekreation 

1. 
Ljusterö Torg — Linanäs ca 10000 

Arbetspendling samt turismpendling. Trafiksäkerheten är låg då vägen är idag väldigt 
smal och bilarna kommer med hög hastighet. 

2. 
Väg 276 - Ostanä - Ljusterö Färjeläge 
- Ljusterö Torg ca 4000 

Arbetspendling samt turismpendling där vägen har idag undermålig säkerhetsstandard. 
Pågår ett förstudieprojekt med Trafikverket 

3. 
Ljusterö skola - Åsättra hamn 

ca 2500 
Arbetspendling samt turismpendling. Vägen är idag väldigt smal och bilarna kommer 
med hög hastighet. Vägen har idag undermålig säkerhetsstandard. 

Trafiksäkerhet 

1. 
Väg 276, Svamp vägen - Roslags-
Kulla ca 16000 

Knyter ihop norra kommundelarna med Akersberga och Roslagskulla. Undermålig 
säkerhetsstandard arbetspendling, skola samt turiststråk. 

!Ä7 
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