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Handlingsplan för åtgärder med anledning av åtgärdsvalsstudie för väg 
276 

Sammanfattning 
Österåkers kommun och Trafikverket har i ett gemensamt arbete gjort en åtgärdsvalsstudie för 
framkomlighet väg 276. Syftet med en åtgärdsvalsstudie är att skapa enighet om problembilden och 
skapa en gemensam syn om vilka åtgärder som krävs på kort och lång sikt för att åtgärda 
identifierade brister och säkerställa efterfrågade funktioner. Kommunen har sammanfattat förslagen 
till åtgärder i en handlingsplan som i vissa fall kräver fördjupade bedömningar innan beslut om val 
av åtgärd. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen beslutar 
1. Rapporten ÅVS väg 276 godkänns av Österåkers kommun. 

2. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att fortsatt utreda förutsättningarna för 
åtgärderna i enlighet med bilaga 1 Handlingsplan med anledning av åtgärdsvalsstudie väg 
276. Handlingsplanen ska återredovisas senast september 2019. 

3. Arbetet med handlingsplanen finansieras inom redan beslutad ram. 

Bakgrund 
Österåkers kommun och Trafikverket har i ett gemensamt arbete gjort en åtgärdsvalsstudie för 
framkomlighet väg 276. Syftet med en åtgärdsvalsstudie är att skapa enighet om problembilden och 
skapa en gemensam syn om vilka åtgärder som krävs på kort och lång sikt för att åtgärda 
identifierade brister och säkerställa efterfrågade funktioner 

Förvaltningens slutsatser 
Trafikverket och Österåkers kommun har under 2017 och 2018 genomfört en åtgärdsvalsstudie för 
framkomlighet väg 276. Sträckan som avses är från Rosenkälla till Skeppsdalsvägen. Det första 
arbetet har handlat om att gemensamt beskriva trafiksystemets efterfrågade funktioner och mål för 
dessa. Då sträckan är lång har den delats in i tre olika delsträckor som kan beskrivas utifrån olika 
funktionskrav. Sträckorna är Rosenkälla- Sockenvägen, Sockenvägen- Söralidsvägen och 
Söralidsvägen till Skeppsdalsvägen. Arbetet har delats in i tre skeden. Skede ett handlar om att förstå 
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trafiksystemets funktion och utifrån detta beskriva vilka p roblem och brister som finns på de olika 
sträckorna. I skede t vä tas fö rslag på åtgärder fram för att hantera problem och brister. Dessa 
åtgärder kan delas in i redan beslutade åtgärder, det vill säga arbeten som redan pågår eller är 
beslutade och förslag till åtgärder. 

Åtgärderna har grupperats i åtgärdspaket med åtgärder som är beroende av varandra för att det ska 
ges en god effekt och enskilda åtgärder som kan genomföras som självständiga åtgärder. 

Utifrån dessa åtgärdsförslag så ska skede tre utgöra ett underlag för framtida arbete och 
handlingsplaner hos respektive aktör. Flera åtgärder är naturligen kopplade till 
kollektivtrafikmyndigheten, Trafikförvaltningen som också aktivt deltagit i arbetet. Efter att 
rapporten godkänts kommer prioriteringar att tydliggöras och tidplaner tas fram för respektive 
föreslagen åtgärd. 

Bilagor 
1. Handlingsplan för åtgärder med anledning av åtgärdsvalsstudie för väg 276 

2. Åtgärdsvalsstudie- Framkomlighet väg 276 Rosenkälla — Åkersberga, 2018-10-08 

Kent Gullberg 

i 

Anna Anderman 
Samhällsbyggnadschef Väg- och trafikchef 
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