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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 43
Hemställan om investeringsanslag för gång- och cykelväg Brottby (KS 
2020.055)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige:
- beviljar hemställan om investeringsanslag om 5,2 miljoner kronor för etappen ”Gång- och 
cykelväg Brottby”. Medlen hemställs från projektet 2845 Gång- och cykelväg Vallentuna – 
Karby/Brottby.
- fattar genomförandebeslut om en ny gång- och cykelväg i Brottby.

Ärendebeskrivning
Teknik- och fastighetsutskottet fattade 2020-02-19 beslut om föreslå att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige om hemställan av investeringsanslag
om fem miljoner två hundra tusen kronor som finns reserverat i investeringsplanen i 
kommunplan 2020 – 2022 och att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att projektera 
och anlägga en ny en ny gång- och cykelväg längs Gamla Norrtäljevägen mellan 
Sundbyvägen och Åkersbergavägen i Brottby.

I kommunplanen investeringsplan för 2018 – 2029 finns totalt 40 miljoner kronor reserverade 
för en gång- och cykelväg mellan Vallentuna och Karby/Brottby, vara 6,5 miljoner kronor år 
2018 – 2020. Av dessa har tidigare hemställts om att få nyttja 0,5 miljoner kronor för en 
förstudie av en cykelväg för hela sträckan och utfallet hittills uppgår till 0,4 miljoner kronor 
(KS 2018.263).

Kommunledningskontoret tillstyrker hemställan då den är förenlig med kommunplan
2020 – 2022.

Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt 
det.

Beslutsunderlag
 Hemställan om investeringsanslag för gång- och cykelväg Brottby
 Borttagen på grund av personuppgifter.
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 Tjänsteskrivelse, Gång- och cykelväg Brottby, 2020-02-10
 Förstudie gång- och cykelväg Brottby
 Ritning T-31-1-001
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Tjänsteskrivelse

Hemställan om investeringsanslag för 
gång- och cykelväg Brottby

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige:
- beviljar hemställan om investeringsanslag om 5,2 miljoner kronor för etappen 
”Gång- och cykelväg Brottby”. Medlen hemställs från projektet 2845 Gång- och 
cykelväg Vallentuna – Karby/Brottby.
- fattar genomförandebeslut om en ny gång- och cykelväg i Brottby.

Ärendet i korthet
Teknik- och fastighetsutskottet fattade 2020-02-19 beslut om föreslå att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige om hemställan av investeringsanslag
om fem miljoner två hundra tusen kronor som finns reserverat i investeringsplanen i 
kommunplan 2020 – 2022 och att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
projektera och anlägga en ny en ny gång- och cykelväg längs Gamla Norrtäljevägen 
mellan Sundbyvägen och Åkersbergavägen i Brottby.

I kommunplanen investeringsplan för 2018 – 2029 finns totalt 40 miljoner kronor 
reserverade för en gång- och cykelväg mellan Vallentuna och Karby/Brottby, vara 6,5 
miljoner kronor år 2018 – 2020. Av dessa har tidigare hemställts om att få nyttja 0,5 
miljoner kronor för en förstudie av en cykelväg för hela sträckan och utfallet hittills 
uppgår till 0,4 miljoner kronor (KS 2018.263).

Kommunledningskontoret tillstyrker hemställan då den är förenlig med kommunplan
2020 – 2022.

Handlingar
1. Protokoll TFAU 2020-02-19, KS 2020.055
2. Tjänsteskrivelse 2020-02-10, KS 2020.055
3. Förstudie gång- och cykelväg Brottby
4. Ritning T-31-1-001

Victor Kilén Annika Hellberg
Kommundirektör Ekonomichef

______________________
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Ska expedieras till
Akten
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2020-02-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 5
Gång- och cykelväg Brottby (KS 2020.055)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer investeringsanslag om 5,2 
miljoner kronor för etappen ”Gång- och cykelväg Brottby”. Medlen hemställs från projektet 
2845 Gång- och cykelväg Vallentuna – Karby/Brottby.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fattar genomförandebeslut om en ny gång- 
och cykelväg i Brottby.

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att en ny gång- och cykelvägen anläggs längs Gamla 
Norrtäljevägen mellan Sundbyvägen och Åkersbergavägen i Brottby. I kommunplanen finns 
totalt 40 miljoner kronor reserverade för en gång- och cykelväg mellan Vallentuna och 
Karby/Brottby, vara 6,5 miljoner kronor år 2018-2020.

Yrkanden
Ordförande, Björn Furugren Beselin (C), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Björn Furugren Beselin (C), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 
beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, Gång- och cykelväg Brottby, 2020-02-10
 Förstudie gång- och cykelväg Brottby
 Ritning T-31-1-001

Expedieras till 
Akten
Ekonomichef
Projektcontroller
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Tjänsteskrivelse

Gång- och cykelväg Brottby

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer investeringsanslag om 
5,2 miljoner kronor för etappen ”Gång- och cykelväg Brottby”. Medlen hemställs från 
projektet 2845 Gång- och cykelväg Vallentuna – Karby/Brottby.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fattar genomförandebeslut om en 
ny gång- och cykelväg i Brottby.

Ärendet i korthet
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att en ny gång- och cykelvägen anläggs längs 
Gamla Norrtäljevägen mellan Sundbyvägen och Åkersbergavägen i Brottby. I 
kommunplanen finns totalt 40 miljoner kronor reserverade för en gång- och cykelväg 
mellan Vallentuna och Karby/Brottby, vara 6,5 miljoner kronor år 2018-2020.

Bakgrund
Utifrån trafiksäkerhets- och tillgänglighetsperspektivet finns det behov av en ny gång- 
och cykelväg längs Gamla Norrtäljevägen mellan Sundbyvägen (eller bensinstation 
Bilisten) och Åkersbergavägen i Brottby.

Den nya gång- och cykelvägen ska tillgängliggöra busshållplatser längs sträckan samt 
säkerställa att oskyddade trafikanter kan ta sig till och från busshållplatserna på ett 
trafiksäkert sätt.

Gång- och cykelvägen ska anslutas till den befintliga gång- och cykelvägen som slutar 
i höjd med bensinstationen Bilisten.

I bilaga 1 ”Förstudie GC-väg Brottby” visas sträckningsförslag för gång- och 
cykelvägen vilken ligger till grund för den slutliga projekteringen.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att under 2020 tas projekteringshandlingar 
fram samt anläggs en ny gång- och cykelvägen längs Gamla Norrtäljevägen.

En kostnadsuppskattning är framtagen och visar att kostnader för anläggning bedöms 
till cirka 3,4 miljoner kronor, för projektering cirka 1,4 miljoner kronor samt för egen 
tid (tjänstemanatid) 0,4 miljoner kronor, totalt 5,2 miljoner kronor.
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En kostnadsuppskattning är framtagen och visar att kostnader för anläggning bedöms 
till cirka 3,4 miljoner kronor, för projektering cirka 1,4 miljoner kronor samt för egen 
tid (tjänstemanatid) 0,4 miljoner kronor, totalt 5,2 miljoner kronor.

I kommunplanens investeringsplan för 2018-2029 finns 40 miljoner kronor 
reserverade för en gång- och cykelväg mellan centrala Vallentuna och Karby/Brottby, 
varav 6,5 miljoner kronor för 2018-2020. Av dessa har tidigare hemställts om att få 
nyttja 0,5 miljoner kronor för en förstudie av en cykelväg för hela sträckan och utfallet 
hittills uppgår till 0,4 miljoner kronor (KS 2018.263). Nu hemställs om att få nyttja 
5,2 miljoner kronor för etappen ”Gång- och cykelväg Brottby”.

Figur 1 Förslag på sträckning av gångbana norr om Gamla Norrtäljevägen och gång- och 
cykelbana söder om Gamla Norrtäljevägen
Befintlig gång- och cykelbana är gulmarkerad.
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Handlingar
1. Förstudie gång- och cykelväg Brottby
2. Ritning T-31-1-001

Björn Stafbom Johan Carselind
Samhällsbyggnadschef Gatu- och Parkchef

______________________

Ska expedieras till
Akten
Ekonomichef
Projektcontroller
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186 86 VALLENTUNA
BESÖK: TUNA TORG 1
TFN: 08 - 587 850 00
SBF@VALLENTUNA.SE

Utredning cykelväg östra Brottby 
1. Inledning 

Förutsättningar
Markupplåtelse på fastighet Libby 1:1 har givits kommunen. Ytan som står till 
förfogande är i dagsläget 5 x 600 meter, det vill säga cirka 3000 kvm. Avtalet skrevs 
under år 2013, men kommunen har inte haft möjlighet att bygga ut gång och 
cykelvägen sedan dess. 

En allmän önskan har uppkommit om att låta gång- och cykelvägen gå ner mot 
Össeby-Garns kyrka, men det har varit problem med markåtkomst på grund av privat 
ägda fastigheter. I dagsläget kommer det att bli blandtrafik ner till Össeby-Garns 
kyrka med lämpligt avslut på den nya GC-vägen.

2. Nulägesbeskrivning

Kopplingar och målpunkter
Det finns idag en gång- och cykelbana fram till ”Bilisten” som är ett lokalt serviceställe 
med enklare handel och bensinmack. Därefter tar möjligheterna för att ta sig fram 
gåendes eller med cykel slut, om man vill fortsätta österut på Gamla Norrtäljevägen. 
Vid markupplåtelsens slut finns Åkersbergavägen. Nedför den finns Össeby-Garns 
kyrka samt ännu längre ned en badplats med besökare under både vinter- och 
sommarhalvår. 

Busstrafik finns i närheten av den planerade cykelvägen. Linje 625, 665 och 666 
trafikerar intill med avgångar totalt två gånger i timmen till Vallentuna station, Kårsta 
och Söderhall. Hållplatserna heter Sundby, Libby och Össeby-Garns kyrka. Se nedan. 

Figur 1 – Busshållplatser längs sträckan. Dessa sammankopplas genom GC-vägen. 
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Hastighetsgränser
Hela sträckan vid den planerade gång- och cykelvägen har hastighetsgräns på 50 
km/h. 

Markägande
Gamla Norrtäljevägens väghållare är Trafikverket. Men marken ägs av Vallentuna 
kommun. 

Figur 2 – Rött rasterområde där kommunen äger marken. 

Avtalet med fastighetsägaren lyder att Vallentuna kommun har servitut på 5x600 
meter längs den södra delen av Gamla Norrtäljevägen på fastigheten Libby 1:1. 

Figur 3 – urklipp från avtal med fastighetsägare som visar servitutets omfattning.

Natur- och kulturmiljö
Inga fornlämningar eller andra kulturhistoriska värden har identifierats på platsen. 
Dock är området av hög kulturhistorisk karaktär, men det är inget som hindrat från 
att bygga de befintliga vägarna. 

Sträckan har en del träd, buskar och anat sly. Vissa bildar dungar och andra 
samlingar som kan ha biotopiskt värde. 
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3. Studerade alternativ
Eftersom den befintliga gång- och cykelvägen befinner sig på den norra sidan av 
Gamla Norrtäljevägen, och den upplåtna marken på den södra, måste det finnas en 
säker passage för gående och cyklister någonstans på Gamla Norrtäljevägen. Nedan 
presenteras olika alternativ på vart den här övergången kan placeras samt dess för- 
och nackdelar. Alternativ 4 anser projektgruppen vara det mest lämpliga om det får 
plats inom tilltänkt alternativ. 

Alternativ 1
Alternativ 1 föreslår att övergången sker efter Bilisten, det vill säga att den befintliga 
gång- och cykelvägen förlängs med trafiksäkerhetshöjande åtgärder, fram till en 
övergång till den södra sidan där den nya gång- och cykelvägen ska anläggas. 
Kommunalägd mark finns tillgänglig för detta alternativ. Med detta alternativ måste 
Sundbys busshållplats breddas och Bilistens uppfart/infart påverkas. Dessutom sker 
korsningspunkter med busslingan.  

Figur 4 – Alternativ 1 med överfart vid Bilisten.

Alternativ 2
Det andra alternativet innefattar att övergången sker i direkt anslutning till den 
befintliga cykelvägen och inte går förbi Bilisten och Sundbys busshållplats. Den går då 
istället på södra sidan nästan hela vägen. Det finns kommunalmark tillgänglig för 
detta alternativ. För detta alternativ krävs få åtgärder på verksamheternas 
uppfarter/infarter. Dock är det nära befintliga fastigheter och kan bli problem med 
markåtkomst. Dessutom korsningspunkter med busslingan.
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Figur 5 – Alternativ 2 med överfart direkt vid den befintliga gång- och cykelbanan.

Alternativ 3
Alternativ tre skulle innebära att övergången sker öster om vändslingan och alltså går 
hela sträckan förbi Bilisten. För även detta förslag finns kommunal ägd mark 
tillgänglig och korsningspunkter med busslingan undviks. För att passagerna över 
infarterna ska bli trafiksäkra krävs dock en del kompletterande åtgärder i form av 
övergångsställen, cykelpassager och refuger. 

Figur 6 – Alternativ 3 med övergång efter Bilisten från den norra sidan. 
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Alternativ 4
Alternativ fyra innebär att övergången sker mellan busshållplatserna för att sedan 
vika av söderut och sedan gå mellan de två fastigheterna och sedan söder och 
busslingan. Här krävs samråd och utredning med de som nyttjar fastigheterna som 
cykelvägen angränsar. Kommunens mark. Projektgruppen favoritalternativ. 

Figur 7 – Alternativ 4 med GC söder om busslingan.
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