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Tjänsteutlåtande 

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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Tjänsteutlåtande 
0 Österåker 

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 utveclda 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 
bortforsling 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 dc cyklande 
medborgarna ett par gånger per år för att föra en dialog om kornmunens 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. 

Samhällsbyggnadschef 
Anna Anderman 
Väg- och trafikchef 

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. 

Objektsnummer Sträcka Typ Längd ca 
(m) 

n ? -t \ i 
I 

S 1£ * a. 

Planerad 
byggstart, 
forslag i 
kursivt 

VäghSllarc 
/nuvarande 
vaghällare, 
inark.ig.ue" 

P 
Uppskattad ^ 
kostnad inkl 
projektering 
(•k.) ® 

1. Trasättravägen (Knipvägen-
Skrakvägen) 

Saknar 
GC/länk 540 11 2015 2016 Kommun,t] 4000 jjggjpsg 

2. Svinningc gärd-Bclevägen (ingår i 
Svinningeproiekter) 

Saknar 
GC/länk 

Saknar 

1100 11 2015 2015/2016 kommuniO 15000 måSSaSi 

4. S|ökari>yvägen GQGetingvigen -
Vivelvägen västra) 

GC/länk 

Saknar 
jC/Breddning 

av gångväg 
600 11 2016 2017 Kommunal 

5. Margrctelundsvägen ((Jitmdalsv-
Gardslotsv) l\tapp 2 

Saknar 
GC/lilnk 1200 11 

2016/2017 
20t8 Konmmn.tl 9600 1 

6. Margrctdundsvagcn (C lardslötsv-
Haxenviksvägcn) Ftapp 3 

Saknar 
GC/länk 800 11 2018 2019 Koninuuutl 7,100 

7. Sätterfjärdcn Sankar 
GC/länk 80 11 2018 2019 Kommunal 2000 h 

8. Solskiftesvagen (Riifs vägen -
Solskiftesskolan) 

Saknar 
»C/Breddning 120 2019 Kommunal 

och enskild 

9. 
1 lackstavagen (Centralvägen -
"Bcrgavagen") 

breddning av 
GC och 
puigvag 

780 11 2019 2020 Kammim.d 

10. 
Margrcteliindsvägcn 
[Flaxenviksvägcn-l lärsbackavägen) 
Etapp 4 

Saknar 
GC/länk 

900 11 2020 2021 Kommunal 

11. Össebyvägcn (Sockenvägcn 
-Sund torps vägen) 

Saknar 
GC/länk 1050 

I' cv 
revidenring 2022 

Kommunal till 
Pnistgårdsviige 
a cniict 

7500 II' 

12. kvisslingbyvägen (Domaniddsvägen-
276) 

Saknar 
GC/länk 2500 11 2021 2022 l-jiskild 15000 || 

13. Centralvägen (1 lackstavagen-
Berje» vägen) 

Saknar GC 
Breddning av 

g-mgväg 
450 

k.ui möjligen 
ingå i 

pågående 
DParbctc 

Kommunal 761)0 

14. kvisslmgebyväg-Skansta Saknar 
GC/länk 

650 202! 64m ^|9 

15. Iralhavsvagen Saknar 
GC/länk 10U0 202) Knmnliuial 

16. 

17. 

Skansta Gnndmossen/gnndvagen 

Scvcniusvagcn-l)omanidd$vägcn 

Saknar 
GC/länk 

Saknar 
GC/länk 

400 

130 

202! Kommunal 

låiskild 

18. 

19. 

Nytotpsvägpn-Seveniusvägen 

(»ssebyvagen mot 
)srcrakcrsanstaltcn (Sundtoipsvagen 

Saknar 
GC/länk 

Saknar 
GC/länk 

250 

920 

luiskild 

/1-jislokl 5"G«» ! 

20. IMekstigcn-lHimphussngen Saknar 
GC/länk 48 /Enskild gKfögg] 

So tabell för 
stadig väg 

APAKKT.I Sikn >k<i|vjg.ir 1 
"GC-vägar pä enskild markägare och enskild väghallare (ci Trafikverket) krävs tillstånd 
frän ägare om ej GC har stod i pillande detaljplan 
*" Kosnud av GC-väg l>eror pä markfodiallanden och standard Uppskattad kostnad 
varierar frän 5500 kr - 8500 kr per lopmctcr. Dessa GC vägar har överslags räknat till en 
snittkostnad pa 7c * *» kr per lopmeter. Kostnader forpmjektenng projektledning, 
byggledning, kontroll, byggherreadministration och eventuellt markförvärv ingår i detta 
"' \lackstavägen föreslås fa en ansiktslyftning för hela vägen med förbättrade g:uig-
och cykelvägar där också födiättringar gällande passager och overgangar över 

AI'AKI:T_2 AHKispemlling II1 

"GC-vägar pä enskild markägare och enskild väghallare (ci Trafikverket) krävs tillstånd 
frän ägare om ej GC har stod i pillande detaljplan 
*" Kosnud av GC-väg l>eror pä markfodiallanden och standard Uppskattad kostnad 
varierar frän 5500 kr - 8500 kr per lopmctcr. Dessa GC vägar har överslags räknat till en 
snittkostnad pa 7c * *» kr per lopmeter. Kostnader forpmjektenng projektledning, 
byggledning, kontroll, byggherreadministration och eventuellt markförvärv ingår i detta 
"' \lackstavägen föreslås fa en ansiktslyftning för hela vägen med förbättrade g:uig-
och cykelvägar där också födiättringar gällande passager och overgangar över 

"GC-vägar pä enskild markägare och enskild väghallare (ci Trafikverket) krävs tillstånd 
frän ägare om ej GC har stod i pillande detaljplan 
*" Kosnud av GC-väg l>eror pä markfodiallanden och standard Uppskattad kostnad 
varierar frän 5500 kr - 8500 kr per lopmctcr. Dessa GC vägar har överslags räknat till en 
snittkostnad pa 7c * *» kr per lopmeter. Kostnader forpmjektenng projektledning, 
byggledning, kontroll, byggherreadministration och eventuellt markförvärv ingår i detta 
"' \lackstavägen föreslås fa en ansiktslyftning för hela vägen med förbättrade g:uig-
och cykelvägar där också födiättringar gällande passager och overgangar över 

AiwKirr 3 Njlurliv och rtkreaiion L. 
1 lackstavägen ses över 1 lallplatslagen (wi i samband med detta också fötbåttrts 

APAKI:T_4 Somimrcvkelvig 1 



Gång- och cykelvägar längs med statlig väg 
Prioritering Objekt Längd (m) 

1. llydbo station / Ullna K18 ca 2300 Regionalt cykelstrak som är första etappen att knyta ihop Akcrsberga med Täby. 

2. 
1 'Van avgränsning framtida program förTäljö Gottsunda -
Rvdbo station ca 3200 Regionalt cykelstrak som är andra etappen att knyta ihop Akcrsberga med Täbv. 

3. 276 (Svinningcrondellcn-Kanalrondcllcn) ca 1100 Knyter ihop västra Akcrsberga med centrala Akcrsberga 

4. Svinningevägcn - Kulla vägskäl ca 2200 Pendling Svinningc. Pagar framtagning av arbetsplan. 

5. I .justcrö Torg - 1 .inanäs ca 10000 Arbctspendling samt turismpendling. Vägen är idag väldigt smal och bilarna kommer med hög hastighet. 

6. Rydbovägcn (\'äg 274 - Rydbo station) ca 1400 Knyter ihop det regionala cykelstråket med väg 274 

7. Väg 276, Svampvägen - Roslags-Kulla ca 16000 Knyter ihop norra kommundelarna med Akcrsberga och Roslagskulla. Undermålig säkerhetsstandard Pendling, skola .turiststråk 

8. 
Väg 276 - Ostana - 1.justcrö Färjclägc - 1.justcrö Torg 

ca 4000 
Pagar ett försturicprojckt med Trafikverket 

9. 

Väg 276 Akesrberga - Rosenkälla 

ca 4500 

Knyter ihop Stava med Akcrsberga-Roscnkälla-Täby. Bussförbindclscr pa tvären saknas mellan Akcrsberga och Vallentuna. 
Cykelförbindelse för arbctspendling. Ktapp 1-3 Akcrsberga-Rosenkälla. Atgärdsvalsstudie hösten 2015. 

10. Väg 274 (Kulla vägskäl - Arninge) ca 5000 Arbctspendling samt turismpendling fran Kulla vägskäl via Rvdbo till Kl 8. 

11. 
Väg 973 Ossebyvägen (l-ran Sundtorpsvägen till infart till 
anstalten ca 900 

Cykel förbindelse för arbctspendling. Kommunen är väghållare första sträckan. Trafikverket är väghållare andra sträckan. Knskild 
vägförening för den sista sträckan till anstalten. 

12. I .justcrö skola - Asättra hamn ca 2500 Arbctspendling samt turismpendling. Vägen är idag väldigt smal och bilarna kommer med hög hastighet. 


