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Samhällbyggnadsförvaltningen                           
Tim Laurell Till Kommunstyrelsen

Dnr KS 2021/0259
Datum 2022-07-07

Svar på medborgarförslag 22 2021 - Gång- och cykelstig/väg 
Trälhavsvägen

Sammanfattning
I ett medborgarförslag som inkom till Österåkers kommun den 6 oktober 2021 föreslås det att en 
gång- och cykelväg bör anläggas utmed Trälhavsvägen. Anledningen är att man anser att befintlig 
trottoar idag är för smal så man inte kan mötas, vilket gör att den vidare bedöms som en icke 
trafiksäker skolväg för barn. Förslaget anses besvarat då genomförande planeras med start hösten 
2022.

Beslutsförslag
Kommunstyrelsens planarbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta
Medborgarförslag 22/2021 om gång- och cykelstig/väg Trälhavsvägen anses besvarat med 
hänvisning till att ett genomförande av föreslagen gång- och cykelväg är planerad att starta i 
september 2022.

Bakgrund
I medborgarförslaget föreslås att en GC-bana anläggs längs Trälhavsvägen. Förslagsställaren menar
på att dagens trottoar idag är för smal för att möte ska kunna ske. Därför upplevs inte trottoaren 
vara en trafiksäker skolväg för barn. Förslaget är remitterats till Tekniska nämnden och till 
Kommunstyrelsen för slutgiltigt besvarande.

Förvaltningens slutsatser
Samhällsbyggnadsförvaltningens har sedan en tid tillbaka startat upp projektet ”Sund och säker 
skolväg i Österåker”. I projektet kommer specifika skolverksamheter att undersökas, med syfte att 
kunna presentera genomförbara lösningar för en bättre trafikmiljö. Förvaltningen arbetar därmed 
successivt med frågor rörande barns trafiksäkerhet, där Trälhavsvägen sedan tidigare har identifierats 
som en skolväg med utvecklingsbehov. 

Genomförande av byggarbetena beräknas starta i september 2022 och avslutas våren 2023.

Tidigare beredning och beslutsunderlag
Tekniska nämndens sammanträde 2022-06-21, § TN 5:10/2022

Bilagor

1. Karta över aktuell sträcka för GC-väg längs Trälhavsvägen, 2022-08-29
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2. Protokollsutdrag Tekniska nämnden 2022-06-21, § TN 5:10/2022

3. Medborgarförslag 22/2021, Gång- och cykelstig/väg Trälhavsvägen, 2021-10-06

Kent Gullberg Daniel Jäderland
Samhällsbyggnadschef Tf. Infrastruktur- och anläggningschef
___________
Expedieras

- Förslagsställaren
- Samhällsbyggnadsförvaltningen
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