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Medborgarförslag nr 9/2018 - Cykelväg på nedlagd banvall v id 
Årninge 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag inkommet till Österåkers kommun 2018-04-03 föreslås att Österåkers 
kommun anlägger en asfalterad cykelväg på den frilagda banvallen me llan Rydbokrossen och väg 
274 samt att kommunen ska inleda samtal med Täby kommun för att befintlig arbetsväg längs 
Roslagsbanan från väg 274 till anstalten görs om till cykelväg. 

Beslutsförslag 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Medborgarförslag nr 9/2018 medges väckas och remitteras till Kommunstyrelsen som på 
delegation från Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut med anledning a v förslaget. 

Motivering 
Medborgarförslaget bedöms falla inom det kommunala kompetensområdet. 

Medborgarförslaget berör Kommunstyrelsens ansvarsområde gällande dels den öve rsiktliga 
planeringen av användningen av mark och vatten, dels trafikpoEtiken och att verka för en 
tillfredsställande trafikförsörjning. 

Bilaga 

Medborgarförslag nr 9/2018 

cTmaeib. Ckuéfsrui-. 
Ingela Gardner  
Kommunfullmäktiges ordförande 
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Skickas till: 
Kommunfullmäktige i Österåkers kommun 
Kommunkansliet 
184 86 Åkersberga 

D.nr: u.iii; v 

2018/0107.-. 100 
Medborgarförslag 

Förslag (endast ett ämne)* 

Cykelväg på nedlagd banvall vid Arninge 
Beskrivning* 

Anlägg en asfalterad cykelväg på den frilagda banvallen mellan Rydbokrossen och väg 274 samt 
inled samtal med Täby kommun för att befintlig arbetsväg längs Roslagsbanan från väg 274 till 
anstalten görs om till cykelväg. Förslaget innebär att cykelvägen blir bilfri samtidigt som att sträckan 
till Stockholm förkortas med dryg 2 km, se bifogad karta. 

Namn * 
Örjan östervall 

[B] Jag samtycker till publicering av mitt namn tillsammans med mitt medborgarförslag på 
kommunens webbplats. Om jag inte samtycker publiceras endast medborgarförslaget. 



Medborgarförslag - Cykelväg på banvall vid Arninge 

Bakgrund 
Byggnationen av Arninge resecentrum innebär att Roslagsbanans sträckning kommer att flyttas 
västerut närmare E18. Enligt rykten kommer den frilagda banvallen att rivas. 

Förslag 
Anlägg en asfalterad cykelväg på den frilagda banvallen mellan Rydbokrossen och väg 274 samt inled 
samtal med Täby kommun för att befintlig arbetsväg längs Roslagsbanan från väg 274 till anstalten 
görs om till cykelväg. Förslaget innebär att cykelvägen blir bilfri samtidigt som att sträckan till 
Stockholm förkortas med dryg 2 km. 

Arninge 

Rönninge 

Passager där åtgärder (öresläs: 
1. Hägernäs station 
2. Flygstigen 
3. Täbyanstalten 
4. Arninge resecentrum 
5. Rydbokrossen 

^xholmsvéflefl 

Föreslagen utbyggnad av Roslagsbanan 
Hägernäs - Ullna kvarnväg Hägerpås 

© Passage (nr. 1 - 5) 
0 Ny station vid Arninge w. "ad 

••• Dubbelspår i befintligt läge 
— Dubbelspår i ny sträckning 

(Arninge resecentrum) — Enkelspår i ny sträckning 

• . .. — Befintligt enkelspår 
Befintlig station Bennt|igt enkelspår som utgår 

Q Kommungräns .... Befintligt cykelalternatlv 


