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Samhällsbyggnadsförvaltningen                    
Tim Laurell

Till Tekniska nämnden

Dnr TN 2022/0096
Datum 2022-05-18

Svar på medborgarförslag nr 7/2022 – Bygg en säker 
övergång/undergång mellan Skånsta och Söra i allmänhet och Akers 
friskola i synnerhet 

Sammanfattning
I ett medborgarförslag som inkom till Österåkers kommun den 4 april 2022 föreslås att en planskild 
passage över eller under mark ska anläggas mellan Skånsta och Akers Friskola. Anledningen är att 
man anser att dagens trafikutformning i höjd med busshållplats Skånsta norra, inte möjliggör för en 
trafiksäker passering av Väg 276. Därför menar man att avsaknaden av en trafiksäker passage är 
något som också hindrar tillgängligheten mellan bostadsområdena. Samhällsbyggnadsförvaltningen 
anser att åtgärd över eller under Väg 276 ska avslås, med hänvisning till att berörd vägsträckning är 
inom statligt vägområde och tillhör Trafikverket.  

Beslutsförslag
Tekniska nämnden föreslår Kommunstyrelsens planarbetsutskott föreslå Kommunstyrelsen 
besluta
Medborgarförslag 7/2022 avslås med anledning av att vägområdet inte är kommunalt.

Bakgrund
I medborgarförslaget föreslås att en passage, antingen över eller under Väg 276, anläggs i höjd med 
busshållplats Skånsta norra. Förslagsställaren menar på att det är en säkerhetsrisk idag för de 
oskyddade trafikanterna från omkringliggande bostadsområden att tvingas korsa Väg 276 utan en 
säker passage. Vidare anses avsaknaden påverka förbindelsen till ett flertal närliggande målpunkter. 
Dessutom framhålls passagen som en betydelsefull sträcka i elevers skolväg till Akers Friskola.

Förvaltningens slutsatser
Samhällsbyggnadsförvaltningen är angelägna om att tredje man som oskyddad trafikant ska känna 
sig säker vid korsande av väg i kommunen. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med exempelvis 
säkra skolvägar och trafiksäkra korsningspunkter, som främst är inom det kommunala vägnätet. Det 
är staten genom Trafikverket i rollen som huvudman för de allmänna vägarna likt Väg 276, som 
utifrån sitt väghållaransvar ska tillgodose allmänna intressen såsom trafiksäkerhet. Trafikverket är 
sedan tidigare informerade om denna plats, där behovet av åtgärd behandlas i deras behovsbank.
Från kommunens sida hänvisar man till den befintliga passagen vid Skånstavägen/Grandalsvägen.

Bilagor
1. Medborgarförslag 7/2022, bygg en säker övergång/undergång mellan Skånsta och Söra i 
allmänhet och Akers friskola i synnerhet, 2022-04-04.
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___________
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