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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Axel Ezelius   Till Tekniska nämnden 
Datum  2021-05-26 
Dnr  TN 2021/0112 

Igångsättningsbeslut – 00241 Österskärsvägen, gång- och cykelväg 

Sammanfattning 
En förlängning av befintlig GC-väg längs Österskärsvägen, denna etapp avser en ca 150m lång, 3 m 
bred gång-cykelväg mellan Kvarnåsvägen och Generalsvägen. Inom projektet bör även en lösning 
för dagvatten från Österskärsvägen norrifrån och Kvarnåsvägen projekteras och genomföras för att 
hantera befintliga dagvattenproblem.  

Beslutsförslag 
Tekniska nämnden beslutar 
Godkänna igångsättningsbeslut för anläggning av 00241 Österskärsvägen, gång- och cykelväg.  

 
Bakgrund 
Denna sträcka ingår i det som pekats ut som huvudnät för cykel och ses därför som en prioriterad 
sträcka.  

Förvaltningens slutsatser 
Sträckan bedöms vara en viktig länk men det finns ett antal frågor som behöver utredas innan en 
projektering kan göras. Förvaltningen behöver undersöka om marken kan lösas in med frivillig 
markåtkomst annars kan krävas en ny detaljplan för området. Det finns därför många osäkerheter 
om projektet kan genomföras. Inom projektet bör även en lösning för dagvatten från 
Österskärsvägen norrifrån och Kvarnåsvägen projekteras och genomföras för att hantera befintliga 
dagvattenproblem. För detta krävs en god kommunikation med Österskärs vägförening, 
Roslagsvatten samt SL för eventuellt behov att förlägga dagvattenledningar under Roslagsbanan. 
Långa handläggningstider (ca 2 år) hos SL kräver en tidig start och långsiktig planering. Uppskattad 
kostnad med förankring i andra liknande projekt är ca 4000 kr/m gång och cykelväg. Stora 
osäkerheter finns dock varför förvaltningen avser återkomma med förslag till totalbudget när det 
finns mer underlag. Projektet befaras dock kosta mer än 5 mnkr varför projektet lyfts för 
igångsättningsbeslut.  

00241           
Österskärsvägen GC         

Summa  Prognos 
2021 

Prognos 
2022 

Prognos 
2023 

Prognos 
2024 

Inkomst (tkr)      
Utgift (tkr)      
Netto (tkr)      
Budget enl föreslagen 
omdisponering (tkr) 

 250    
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Beslutad budget i KF 
(tkr) 

 750               

Bilaga 
1. Karta 

Per-Olof Kroon  Anna Anderman 
Bitr Samhällsbyggnadschef  Avdelningschef Infrastruktur och anläggning 

__________________

Expedieras 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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