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regionala standarden. Längs stora delar av sträckan 

genom att ta grönyta i anspråk alternativt minska 

som ingår i förslag är separering mellan gång- 

cykelbelysningen eller säkring av korsningspunkter.  

eller kostnad för eventuell markinlösen.

i form av ökade cykelolyckor (pga av ökningen av 

visar att investeringarna antas få stora positiva effekter 

för cyklister men även gående som utnyttjar samma 
infrastruktur.  Investeringarna i cykelstråket antas 

Ambitionen med åtgärdsförslaget är att det ska ligga 

stöd för utbyggnaden av cykelstråket. Med 

kostnaderna.

SAMMANFATTNING

För att samordna arbetet med cykelplanering i länet 
genomförs stråkstudier av regionala cykelstråk. 

kring stråkvisa utredningar för att på så sätt få till 

I denna stråkstudie beskrivs ett åtgärdsförslag för 

Åkersbergastråket med några få justeringar som 
bedöms kunna åtgärdas direkt eller under de närmaste 
åren. Sträckningen på lång sikt utgörs delvis av den 

nya länkar där väginfrastrukturen idag delvis saknas. 
Dessa länkar kan förverkligas på längre sikt i samband 
med ny exploatering i utpekade utvecklingsområden. 
Framtaget åtgärdsförslag i denna stråkstudie gäller 
för den kortsiktiga sträckningsalternativen. 

I den cykelplanen anges utformningsprinciper för 

förutsättningar att uppgradera cykelstråket genom 
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1. INLEDNING

1.1 AKTUELLT STRÅK

beskriver de åtgärder som krävs för att uppgradera 
cykelstråket till god standard enligt den regionala 
cykelplanens utformningsprinciper. Här beskrivs 

som följer av förslaget.

1.2 BAKGRUND

ett regionalt cykelvägnät med regionala cykelstråk 

är att andelen cyklister i länet ska öka från 5 procent 
till 20 procent till år 2030. Samma år ska även det 
regionala cykelvägnätet vara fullt utbyggt.

För att samordna arbetet med den regionala 

Det regionala cykelkansliet är ett samarbete mellan 

Sedan årsskiftet 2018/19 är cykelkansliet en 
permanent funktion som drivs av det nybildade 

regionala cykelstråken. I uppdraget ingår att samla 

1.3 STRÅKSTUDIER

stråkstudier av regionala cykelstråk. Syftet med 
stråkstudierna är att effektivisera cykelplaneringen i 

ut de regionala cykelstråken.

kring stråkvisa utredningar av regionala 

Målet är att arbetet ska ligga till grund för fortsatt 

Figur 1. Det regionala cykelnätet.



7

1. METODBESKRIVNING

Detta är den sjätte omgången stråkstudier som 
genomförs av det regionala cykelkansliet. Tidigare 

• 
• 
• 
• 

Sollentuna  
• Utredningstråk i Botkyrka

”Grönt ljus Stombuss” som är en åtgärdsvalsstudie 

från arbetet med den regionala cykelplanen för 

Nedan följer en beskrivning av de arbetsmoment 
som ingick i uppdraget.

Ett startmöte med beställargruppen för att diskutera 

konsult tillämpats.

peka ut sträckor som är åtgärdade eller planerade.

2.3 INVENTERING/ 

detaljplaner etc.

Åtgärdad sträcka: Sträckan är åtgärdad.

Pågående arbete: Arbete pågår med att åtgärda 
sträckan.

Planerad sträcka: Sträckan uppfyller inte regional 

investering till långsiktiga planer i samband med 
planläggning etc.

Ej åtgärdad: Sträckan uppfyller inte regional 

sträckan.

övergripande nivå samt på detaljnivå vad gäller 
särskilda problempunkter.
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beskriver de åtgärder som krävs för att uppgradera 
cykelstråket till regional standard enligt principerna 

samlad effektbedömning beskrivs. Åtgärderna 

i den regionala cykelplanen. Ambitionen är att 
åtgärdsförslaget ska fungera som underlag för 

framkomliga lösningar som är kostnadseffektiva 

kunnat följas fullt ut.

2.5 REDOVISNING
I denna rapport redovisas principskisser för 

åtgärderna samt en uppskattning av de potentiella 
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I den regionala cykelplanen anges ett antal 
utformningsprinciper för de regionala cykelstråken. 

de åtgärder som föreslås för Åkersbergastråket.

3.1 BREDD
De regionala cykelstråken ska dimensioneras för 

cyklister ska kunna mötas i bredd. Vid dubbelriktad 

3.2 SEPARERING
De regionala cykelstråken ska vara tydligt separerade 

avskiljas från körbanan med kantsten eller staket. 

3. UTFORMNINGSPRINCIPER

Tabell 1. Rekommenderade mått för utformning av regionala cykelstråk (Regional cykelplan för Stockholms län, 2014).

Figur 2. . Principlösning vid busshållplats (Regional cykelplan för Stockholms län, 2014).
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3.3 KORSNINGSPUNKTER

möjligt ska signalerna kompletteras med detektering 

cykelvägvisning som informerar om målpunkter 
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Figur 4. Exempel på cykelöverfart i Malmö

Figur 5. Exempel på cykelstråk med regional standard i Sollentuna.
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Åkerbergastråket går från Åkersberga till Roslags-

för ett ökat antal cyklister på sträckan eftersom det 
planeras för en kraftig exploatering utmed stråket.

Idag uppfyller Åkersbergastråket inte standarden för 
regionala cykelstråk. Breddmåttet är generellt för 

Figur 6. Översiktsbild över Åkersbergastråket.
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som föreslås på kort sikt medan blå linje är den 
dragning som föreslås på längre sikt.  

med några få justeringar som bedöms kunna 
åtgärdas direkt eller under de närmaste åren.  

Sträckningen på lång sikt utgörs delvis av den 

nya länkar där väginfrastrukturen idag delvis saknas. 
Dessa länkar kan förverkligas på längre sikt (5–10 

utvecklingsområden. Sträckningen på lång sikt 

Nedan följer en närmare beskrivning av de båda 
sträckningsförslagen.

cirkulationsplatsen med Svinningevägen. Därefter 

station fortsätter cykelstråket på en friliggande 
cykelväg fram till Rydbo varpå stråket fortsätter på 

Efter Arninge fortsätter cykelstråket på en 
friliggande cykelväg fram till Hägernäs station. 
Därefter följer stråket en ny föreslagen sträckning 

Banvägen fram till Roslags-Näsby.  

km lång.

Figur 7. Åkersbergastråkets sträckning på kort respektive lång sikt. Röd linje är den dragning som föreslås på kort sikt medan 
blå linje är den dragning som föreslås på längre sikt.  
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Den långsiktiga sträckningen bygger på den 
kortsiktiga sträckningen men erbjuder genare 
förbindelse på tre delsträckor:

• Från Täby Centrum station till Södervägen 
• Från Hägernäs station till Rydbovägen 
• Från Täljö till Åkersberga Centrum 

tunneln under spåret föreslås en genare förbindelse 
söder om Roslagsbanan vid Täby Centrum. Den 
föreslagna sträckningen går över Galoppfältet 

med den kortsiktiga sträckningen. Hela nuvarande 
Galoppfältet planeras för exploatering med cirka 

att den nya sträckningen byggs ut i ett tidigt skede. 
En utmaning med sträckningen är kopplingen över 
torrbacken vid Täby Centrum som kan komma att 

Figur 8. Den långsiktiga sträckningen mellan Täby centrum och Södervägen illustreras i blått medan den kortsiktiga sträckningen illustreras i 
rött.
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Figur 9. Växtplatser för sällsynta arter på torrbacken



Den föreslagna sträckningen innebär en kortare 

Från Hägernäs station föreslås sträckningen följa 

grusväg längs med Roslagsbanan fram till väg 274. 
Stråket föreslås sedan byta sida om spåret samtidigt 
som stråket passerar över väg 274. Därefter 
fortsätter stråket norrut längs med spåret mellan 

Cykelstråket passerar nära den planerade 
spårstationen i Arninge. 

Figur 10. Sträckningsförslaget på lång sikt mellan Hägernäs station till Rydbovägen är markerat i blått 
medan sträckningsförslaget på kort sikt är markerat i rött.
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CENTRUM 
Den föreslagna sträckningen innebär en gen 

använda plankorsningen vid Täljö station för att 
korsa Roslagsbanan utan under bron på Täljövägen. 
Det innebär en betydligt kortare resväg jämfört med 
dagens sträckning.  I samband med utbyggnaden 
av stadsdelen Västra Kanalstaden planeras en ny 

där det framtida regionala cykelstråket föreslås gå.  
Västra delen av den framtida sträckningen planeras 
i samband med framtagandet av planprogrammet 
Täljö-Gottsunda. 

Den framtida sträckningen med alla tre delsträckor 

Figur 11. Sträckningsförslaget på lång sikt mel-
lan Täljö station och Järnvägsbacken norr om 
spåren, för att undvika plankorsningen vid Täljö 
station, är markerat i blått medan sträcknings-
förslaget på kort sikt är markerat i rött.

Figur 12. Sträckningsförslaget på lång sikt 
mellan Täljövägen och Åkersberga Centrum är 
markerat i blått medan sträckningsförslaget på 
kort sikt är markerat i rött.
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I denna del presenteras ett åtgärdsförslag för 
samtliga delar av sträckningen som föreslås 
på kort sikt. Åtgärdsförslaget presenteras per 
delsträcka. Samtliga föreslagna lösningar är 

kostnadseffektivitet m.m. Vid korsningspunkter 
presenteras typlösningen för cykelkorsningen. 

Åtgärdsförslaget syftar till att uppgradera stråket till 
regional standard enligt den regionala cykelplanen. 

Figur 13. Typlösning för gatusektion god standard

KORSNINGAR 
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Figur 14. Typlösning för genomgående gång- och cykelpassage.

Figur 15. Typlösning för cykelpassage.
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Figur 16. Typlösning för gång- och cykelöverfart i cirkulation.

Figur 17. Typlösning för gång- och cykelpassage vid sidbyte som är anpassat för att förbättra cykeltra!kens framkomlighet med 
vinklade passager. För ökad tra!ksäkerhet kan även bilvägen vinklas till 45 grader vid passagen.
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Figur 18. Uppdelningen i delsträckor för stråket genom Täby kommun. Respektive numrerad delsträcka beskrivs närmare i följande avsnitt 
tillsammans med åtgärdsförslag och kostnadsuppskattning
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1. Åtgärdad sträcka

dubbelriktad cykelbanan som är cirka 4 meter bredd 
med mittlinje. Cykelbanan går öster om Roslagsba-

2. Ej åtgärdad

-

3. Ej åtgärdad

Norr om Centralvägen fortsätter cykelstråket på 
-

vägen. Sträckan utgörs av en kombinerad GC-bana 
med gräsbevuxen skiljeremsa mot bilvägen. Sista 
delen av sträckan utgörs av en friliggande GC-bana. 
På tre platser korsar stråket lokala bilvägar. 

Dubbelriktad cykelbana vid Roslags-Näsby

Passagen över Östra Banvägen

Kombinerad GC-bana utmed Östra Banvägen
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1. Förslag på åtgärd

på cirka 100 meter av sträckan. 

Uppskattad kostnad: 50 000 kr

2. Förslag på åtgärd

-

möjliga linjeföring föreslås en diagonal passage Se 
typlösning för cykelpassage.  

Uppskattad kostnad: 250 000 kr

3. Förslag på åtgärd

standard genom att ta yta av gräsremsan. Där stråket 

viss yta av körbanan i anspråk. I förslaget ingår även 

Se typlösning. 

Uppskattad kostnad: 2 650 000 kr

Riktlinjer för belysning från den regionala cykelplanen

Exempel på utformning av diagonal cykelpassage

Exempel på utformning av hastighetssäkrad cykelöverfart
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4. Ej åtgärdad

Norr om Grindtorpsvägen fortsätter stråket som en 
-

nad mot bilvägen. Stråket följer ett nybyggt bostads-
område fram till en tunnel under Roslagsbanan vid 
Täby Centrum.  

5. Ej åtgärdad

Vid Täby Centrum går stråket i en tunnel under 
Roslagsbanan. Tunneln är problematisk med stora 

även torgytan väster om tunneln. 

6. Ej åtgärdad

Efter tunneln fortsätter stråket som separerad cykel-
bana fram till Marknadsvägen. Vid Gustaf  Bergsvä-
gen passerar stråket över en cirkulationsplats som 

Kombinerad GC-bana norr om Grindtorpsvägen

Tunnel under Roslagsbanan

Cykelbana vid Täby Centrum
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4. Förslag på åtgärd

stråket till regional standard genom att ta gräsyta i 

Grindtorpsvägen. Se typlösning. 

Uppskattad kostnad: 2 800 000 kr

5. Förslag på åtgärd

-

att den nya kopplingen fortsätter även på torgytan 
där nuvarande trappsteg fasas ut. 

Uppskattad kostnad: 4 500 kr

6. Förslag på åtgärd

Gustaf  Bergsvägen. Se typlösning. 

Uppskattad kostnad: 350 000 kr

Exempel på lösning med påhängsbro

Förslag till omdisponering av ytan i tunneln

Exempel på cykelöverfart i cirkulationsplats



7. Ej åtgärdad

Efter passagen över Gustaf  Bergsvägen fortsätter 
-

8. Åtgärdad sträcka 

9. Åtgärdad sträcka 

utgörs av en kombinerad GC-bana med belysning. 
Bredden på GC-banan är cirka 4 meter vilket nästan 
uppfyller standarden för breddmått. Passagen över 

Cykling i blandtra!k på Marknadsvägen

God standard mellan Marknadsvägen och Kemistvägen

Fortsätt hög standard mellan Kemistvägen och Bergtorpsvägen



27

7. Förslag på åtgärd

dubbelriktad cykelbana på södra sidan av vägen. Då 

1. Förslaget innebär 
-

fart vid anslutningen Stora Marknadsvägen. 

Uppskattad kostnad: 3 350 000 kr

8. Förslag på åtgärd

-

Uppskattad kostnad: 8 500 kr

9. Förslag på åtgärd

mindre uppfyller riktlinjerna för breddmått föreslås 
ingen åtgärd annat än målning för att separera gå-

Uppskattad kostnad: 10 000 kr

Exempel på cykelfält med pollare mot biltra!ken

Be!ntlig GC-bana med målad linje mellan gående och cyklister   

Be!ntlig GC-bana med målad linje mellan gående och cyklister   

 1 Anläggningen av den nya cykelbanan innebär även att några träd längs med vägen måste "yttas. Om bilvägen minskas ned till 
5m påverkas trädraden inte alls. 
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10. Ej åtgärdad

-
binerad GC-bana med belysning. Sträckan saknar 

inte kraven för breddmått. 

11. Ej åtgärdad

Vid Södervägen går bilvägen på en bro över Berg-
torpsvägen. Cykelstråket går parallellt med Bergtorp-
svägen under Södervägens bro. Sträckan under bron 

12. Ej åtgärdad

Efter Södervägens bro viker stråket av från Berg-
-

tande sträckan utgörs av en smal GC-bana på norra 
sidan av bilvägen. Sträckan saknar separering mellan 

 

Friliggande GC-väg öster om Bergtorpsvägen

Tunnel under Södervägens bro

Anslutning mellan Bergtorpsvägene och Södervägen
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10. Förslag på åtgärd

standard genom att ta gräsyta i anspråk. I förslaget 

Uppskattad kostnad: 750 000 kr

11. Förslag på åtgärd

breddmått kan den inte åtgärdas på grund av bris-

målning. 

Uppskattad kostnad: 6 500 kr

12. Förslag på åtgärd

GC-banan föreslås omvandlas till en dubbelriktad 

meter genom att ta en del av gräsytan. I förslaget 

vid anslutningen till Södervägen 

Uppskattad kostnad: 400 000 kr

Exempel på regionalt cykelstråk

Be!ntlig GC-bana med målad linje mellan gående och cyklister   

Exempel på diagonal cykelpassage
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13. Ej åtgärdad

Sträckan utmed Södervägen går till en början i 

14. Ej åtgärdad

Norr om tunneln under Roslagsbanan fortsätter 

Viggbygärdet. Sträckan saknar separering mellan 

15. Ej åtgärdad

station.  

Cykling i blandtra!k på Södervägen

Kombinerad GC-bana på Södervägen

Cykling i blandtra!k öster om Viggbyholmsvägen
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13. Förslag på åtgärd

På Södervägen föreslås en dubbelriktad cykelbana på 

-
ponerad med en smalare körbana. I förslaget ingår 
även belysning. 

Uppskattad kostnad: 2 000 000 kr

14. Förslag på åtgärd

standard genom att smalna av körbanan som idag 

I förslaget ingår även belysning. 

Uppskattad kostnad: 350 000 kr

15. Förslag på åtgärd

GC-bana på norra sidan av Södervägen genom att 

att en parkeringsrad på norra sidan av parkering-
en omvandlas till GC-bana. I förslaget ingår även 
belysning.

Uppskattad kostnad: 1 200 000 kr

Exempel på utformning av regionalt cykelstråk

Exempel på regionalt cykelstråk vid busshållplats

Exempel på utformning av regionalt cykelstråk
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16. Ej åtgärdad

Efter parkeringen fortsätter stråket som friliggande 
GC-väg fram till en gångfålla över Roslagsbanan. 

standard. 

17. Ej åtgärdad

30 km/tim.  

18. Ej åtgärdad

på Kjulauddsvägen. Liksom Gästisvägen är detta 

Kjulauddsvägen är dessutom en återvändsgata vilket 

fåtal boende nyttjar vägen. 

Friliggande GC-väg vid Viggbyholms station

Cykling i blandtra!k på Gästisvägen

Cykling i blandtra!k på Kjulauddsvägen
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16. Förslag på åtgärd

standard genom att ta av gräsytan. I förslaget ingår 
även belysning. 

Uppskattad kostnad: 200 000 kr

17. Förslag på åtgärd

Uppskattad kostnad: 6 000 000 kr

18. Förslag på åtgärd

Det är svårt att anlägga en GC-bana på Kjulaudds-
vägen då gatan är så smal. Istället föreslås att gatan 

-

som cykelfartsgata. 

Uppskattad kostnad: 50 000 kr  

Exempel på friliggande regionalt cykelstråk

Förslag på ny sträckning öster om Viggbyholms station

Möjlig skyltning på Kjulauddsvägen
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19. Ej åtgärdad

Roslagsbanan. Sträckan genom skogen är delvis 

uppfyller inte standarden för breddmått. 

20. Åtgärdad sträcka 

Vid Hägernäs station korsar stråket Roslagsbanan. 
Därefter fortsätter stråket norrut mot Arninge. 
Sträckan utgörs av en friliggande GC-väg med 

riktlinjerna för breddmått.

21. Ej åtgärdad

Så småningom övergår stråket i en friliggande GC-
väg som fortsätter genom skogen upp mot Arninge. 

uppfyller inte riktlinjerna för breddmått. 

Kombinerad GC-bana utmed Roslagsbanan

Friliggande GC-väg norr om Hägernäs station

Friliggande GC-väg genom skogen mot Arninge
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19. Förslag på åtgärd

stråket till regional standard. Sträckan utmed Ros-
lagsbanan är svårare med berg intill cykelbanan. Där 
föreslås att breddning sker på de platser där det är 
möjligt. Hela sträckan bör dock målas med skiljelinje 

Uppskattad kostnad: 500 000 kr

20. Förslag på åtgärd

Sträckan uppfyller standarden för breddmått. Ingen 
åtgärd föreslås annat än målning för att separera gå-

över spåret vid Hägernäs station. 
 
Uppskattad kostnad: 12 500 kr

21. Förslag på åtgärd

-
-

verfart vid Antennvägen. Se typlösning. 

Uppskattad kostnad: 2 300 000 kr

Exempel på utformning av regionalt cykelstråk

Be!ntlig GC-bana med målad linje mellan gående och cyklister   

Exempel på utformning av regionalt cykelstråk 



22. Ej åtgärdad

Därefter fortsätter stråket som friliggande GC-väg 
längs Kundvägen. På sträckan utmed Kundvägen 

23. Planerad åtgärd

-

fram till Ullnavägen.  

24. Ej åtgärdad

Efter passagen med Ullnavägen fortsätter stråket 
österut på norra sidan av Ullnavägen. Sträckan 
utgörs av en GC-bana med gräsbevuxen skiljerem-
sa mot bilvägen. På sträckan passerar stråket två 

till E18.

Friliggande GC-väg utmed Kundvägen

Cykling i blandtra!k på Kundvägen

Kombinerad GC-bana utmed Ullnavägen
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22. Förslag på åtgärd

-

Se typlösning. 

Uppskattad kostnad: 1 650 000 kr

23. Förslag på åtgärd

Inget förslag annat än det som redan planeras. Vid 
Ullnavägen är det viktigt att passagen över vägen 

typlösning. 

-

24. Förslag på åtgärd

med detta bör även linjeföringen av stråket ses över. 
-

verfarter. Se typlösning. 

Uppskattad kostnad: 2 150 000 kr

Exempel på regionalt cykelstråk vid busshållplats

Exempel på separering med räcke mellan cykel och biltra!k.

Exempel på utformning av regionalt cykelstråk
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Figur 19. Uppdelningen i delsträckor för stråket genom Österåkers kommun. Respektive numrerad delsträcka beskrivs närmare i följande 
avsnitt tillsammans med åtgärdsförslag och kostnadsuppskattning.
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25. Ej åtgärdad

Väster om Rydbo station fortsätter stråket på Ryd-

tim. 

26. Ej åtgärdad

Väster om Täljö station fortsätter stråket som fri-
liggande GC-väg på norra sidan av Roslagsbanan. 

uppfyller inte regional standard vad gäller breddmått. 
Beläggning på sträckan utgörs av grus med Dustex. 
Belysning saknas. 

27. Ej åtgärdad

Söder om plankorsningen vid Täljö station fortsät-
ter stråket igenom bilparkeringen. Ingen separering 

sträcken utgör av grus. Belysning saknas.

Cykling i blandtra!k på Rydbovägen

Friliggande GC-väg utmed Roslagsbanan

Bilparkering vid Täljö station
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25. Förslag på åtgärd

på norra sidan av vägen. I förslaget ingår även en ny 
-

rade cykelöverfarter. 

Uppskattad kostnad: 16 650 000 kr

26. Förslag på åtgärd

-
al. För att uppfylla regional standard krävs dock att 

Uppskattad kostnad: 13 100 000 kr

27. Förslag på åtgärd

meter bredd GC-bana med en separerad infart för 
cyklister från Täljövägen. I förslaget ingår även be-

Uppskattad kostnad: 750 000 kr

Exempel på utformning av regionalt cykelstråk

Exempel på friliggande regionalt cykelstråk

Exempel på gång- och cykelbana längs med bilparkering 
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28. Ej åtgärdad

Efter bilparkeringen vid Täljö stationen fortsätter 
-

vägsbacken. Sträckan utgörs av landsväg där gående 
-

29. Ej åtgärdad

som friliggande GC-bana utmed Svinningevägen. 

inte regional standard. 

Ej åtgärdad

Efter Täljövägen fortsätter stråket under Roslagsba-
-

åtgärder. 

Cykling i blandtra!k vid Täljö station

Friliggande GC-bana utmed Svinningevägen

Passage över järnvägsbacken
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28. Förslag på åtgärd

På grund av utrymmesbrist är det svårt att anlägga 

-

-
belysning. 

Uppskattad kostnad: 400 000 kr

29. Förslag på åtgärd

till regional standard genom att utnyttja grönslänten 
på båda sidor om GC-banan. I förslaget ingår även 
förstärkt belysning. Se typlösning

Uppskattad kostnad: 6 500 000 kr

-
-

typlöning.
    
Uppskattad kostnad: 250 000 kr

Principer för cykelfartsgata

Exempel på friliggande regionalt cykelstråk

Exempel på upphöjd passage för gående och cyklister
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Ej åtgärdad

Sträckan utmed Svinningevägen passerar även en cir-

-

Ej åtgärdad

-
pande åtgärder. 

Cirklulationsplats vid Järnvägsbacken

Passage över lokalgata utmed Svinningevägen



45

cykelöverfart vid cirkulationsplatsen. Se typlösning.

Uppskattad kostnad: 500 000 kr

Samtliga passager utmed Svinningevägen är lokalga-
-

Uppskattad kostnad: 1 750 000 kr

Exempel på upphöjd passage för gående och cyklister

Exempel på upphöjd cykelöverfart



30. Ej åtgärdad

standarden vad gäller bredd.

31. Ej åtgärdat

arbete med ett samrådsförslag för centrala Åkersberga som innebär en starkare koppling 
-

det. 
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30. Förslag på åtgärd

Ingen åtgärd till nybyggd GC-banan.

31. Förslag på åtgärd

visionsprogrammet föreslås inga ytterligare åtgärder 
för centrala Åkersberga. 

I samband med den långsiktiga planen för cykelstrå-
ket via Västra Kanalstaden bör en cykelbana med 
regional standard byggas från Åkersberga station 
längs med Västra Banvägen.

Visionsprogram för centrala Åkersberga
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Kostnadskalkylen baseras på generella antaganden 

föreslagen åtgärd.

Kostnadsuppskattningen omfattar endast kostnad 

markinlösen.

Kostnadsuppskattningen baseras på följande värden:

• Normal sektion utan problem   2 100 kr/m
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• Korsningspunkter* 
* kostnaden gäller samtliga korsningspunkter 
enligt de typritningar som presenteras i rapporten 250 000 kr/korsning

• Ny beläggning     150 kr/kvm
• 
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7.2 TOTALA KOSTNADER
-

-
er. Dessa kostnaderna inkluderar ej projekterings- 

markinlösen. 

Kostnaderna fördelar sig på följande poster:

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

7.3 FINANSIERING

-
lare. 

stöd för utbyggnaden av cykelstråket. Med statlig 
-
-
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8. KONSEKVENSANALYS

I detta avsnitt beskrivs de konsekvenser som föl-

-

-
LIGHET

-

-

Utformningen följer riktlinjerna i den regionala 

kommer fortsätta gälla även efter ombyggnation. 
Utformningen innebär att omkörning kan ske utan 

tydligt separerade från varandra vilket ger en ökad 

Cykelbanans breddmått innebär att sopsaltning kan 
användas som driftmetod där beläggningen är asfalt.  

-

Förslaget innebär även att samtliga korsningspunkter 

för cyklister. 

Rekommendationen är även att ge vissa delar av 

-

-

8.2 POTENTIELL RESTIDSVINST
Restidsvinsten mellan den nuvarande sträckningen 

föreslås på kort sikt är cirka 1 kilometer längre 

tim till 20km/tim vilket i sin tur innebär minskade 
restider. 

8.3 POTENTIALSTUDIE 

det gjorts en uppskattning av antalet cykelresor för 
arbetspendling som sker på stråken. Den genom-

-
-

-

sedan den närmaste vägen från bostad till arbetsplats 

-
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för arbetscykelpendling beräknats till i snitt 240 
cyklister under morgonrusning. Det motsvarar 480 
cyklister per dygn om man antar att cyklisterna även 

-
eringen av sträckan ligger på drygt 540 cyklister för 
en av delsträckorna. Det motsvarar 1080 cyklister 

-
tentialen för arbetscykelpendling beräknats till i 
snitt drygt 180 cyklister under morgonrusning. Det 

cyklister för en av delsträckorna. Det motsvarar cirka 
-

dagsrusning.

cykelresor beräknas genom att trefaldiga potentialen 
för cykelarbetsresor:

• Potential för Täby: cirka 480*3= cirka 1440 
cykelresor totalt per dygn för både arbetsresor 

• 1080 
cykelresor totalt per dygn för både arbetsresor 

åtgärderna som föreslås utmed det regionala cykel-
stråket.

genomförts. GC-kalk är ett Excel-baserat verktyg för 
-

tagits fram i kostnadsberäkningen samt underlaget 

• 
-

• 

• Åtgärderna bedöms bidra till en nygenerering av 

• 

ändrats till bilfri cykelbana förutom på delsträck-
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• 

byggtiden antas vara 1 år för investeringskost-
nader under 75 miljoner kr. 

• 

-

-
ka kalkyler mellan olika stråken.  

RESULTAT
-

narier använts. Scenario LÅG utgår från dagens 

cykelplan2.

-

-

olönsam till följd av scenariot.  Detta beror på 

i form av ökade cykelolyckor (pga av ökningen av 

Dessa framtagna resultat bör dock tolkas med 

GC-kalk.  Nedanstående punkter är sådana positiva 
aspekter som inte fångas av genomförda kalkyler. 

• GC-kalk inkluderar enbart effekten av att mo-

korsningspunkterna säkrare. Detta innebär att 
-

cykelolyckor enligt kalkylmodellens inbyggda 
antaganden beräknas öka. Positiva effekterna på 

-

• Effekten för fotgängare är viktigt att poängtera 

• Till sist så kommer även färdigställandet 
-

-

2Antagande om 20% befolkningsökning till år 2026 och att 20% av alla arbetsresor utgörs med cykel (idag ca 5%)
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Tabell 2. Resultat av samhällsekonomisk kalkyl för utbyggnad av Åkersbergastråket.
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8.5 SAMLAD 

transportpolitisk målanalys.

GC-kalk inkluderar inte effekten av breddningen 

ytterligare. Investeringen i cykelstråket är ett ko-

större arbetsmarknad för en bred grupp av invånare 

arbetsmarknad.

TRANSPORTPOLITISKA MÅL
-

Åtgärderna bedöms bidra positivt det övergripande 
-
-

-
spaketet innebär några betydande negativa effekter 
inom andra områden.

En sammanfattning av vilka av de transportpolitiska 
målen som åtgärderna bedöms bidra till redovisas i 
Tabell 3. 

Bidraget graderas i en femgradig skala från mycket 
negativt till mycket positivt bidrag. En målkonf-

negativ inverkan där nya sträckor måste anläggas på 
orörd terräng.
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Tabell 3. Transportpolitisk målanalys.
  



förutsättningar att uppgradera cykelstråket genom 

att uppfylla standarden genom att ta grönyta i anspråk.

uppgraderas till regional standard. Det får stora 

kapitlet om samlad effektbedömningen.

Ambitionen med åtgärdsförslaget är att det ska ligga 

ger ett genare regionalt cykelstråk i framtiden. Dessa 
nya sträckningar bör ingå i planeringsprocesser för de 
nya exploateringsområdena i kommunerna. 

anläggning.

stöd för utbyggnaden av cykelstråket. Med 

kostnaderna.

9. SLUTSATS OCH REKOMMENDATION 



57




