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§ 108 Dnr KS 2018/00618-1.4.1 

Beslut - Få fram underlag för en ökad satsning av cyklande i 
Västerås 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Rapporten läggs till handlingarna och uppdraget avslutas. 

Särksilt yttrande 

Anna Lundberg (L) inkommer med särskilt yttrande enligt följande: 

"Liberalerna tycker att det är positivt med satsningar på ett ökat cyklande i 
Västerås och vi vill öka investeringarna i cykelinfrastrukturen. Vi kan dock 
inte ställa oss bakom lösningar som handlar om att aktivt göra det svårare att 
transportera sig med bil eller om att ta bort befintliga parkeringsplatser. 
Liberalerna kommer därför inte medverka till de åtgärder som föreslås för 
Brahegatan och Knutsgatan. De skulle innebära att ett stort antal parkerings-
platser tas bort i ett område där det redan idag är brist på parkeringar." 

Ärendebeskrivning 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har under en längre period arbetat med 
uppdraget som gavs till tekniska nämnden i samband med årsplan 2018. 
Ärendet återrapporterades till tekniska nämnden 2021-12-16. 

Arbetet har genererat i ansökan om stadsmiljöavtal, som staden inlämnade 
till Trafikverket i januari 2022. Där söks stöd för ett flertal olika åtgärder, de 
flesta på stadens huvudcykelstråk. Det gäller huvudcykelstråken längs 
Björnövägen, Vallbyleden och Råbyleden.  

Ett underlag för satsningar har också tagits fram. De åtgärder som föreslås på 
huvudcykelstråken, som är några av de mest använda i Västerås, är framför 
allt kopplade till passager och belysning liknande det som tidigare tagits 
fram för Kopparbergsvägen och Vasagatan.  

På gång- och cykelvägen längs med Vallbyleden föreslås även att vägen 
breddas för att det ska var möjligt att separera gående och cyklister.  Ytter-
ligare åtgärder som föreslås är bland annat att åtgärda felande cykellänkar 
och belysningslänkar. 

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Rapporten läggs till handlingarna och uppdraget avslutas. 

Yrkanden 

Anna Thunell (MP) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag. 
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Tjänsteutlåtande – Uppdrag, få fram underlag för en ökad 
satsning av cyklande i Västerås, med tänkbar finansiering av 
stadsmiljöavtal 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Rapporten läggs till handlingarna och uppdraget avslutas. 

Ärendebeskrivning 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har under en längre period arbetat med 
uppdraget som gavs till tekniska nämnden i samband med årsplan 2018. 
Ärendet återrapporterades till tekniska nämnden 2021-12-16. 

Arbetet har genererat i ansökan om stadsmiljöavtal, som staden inlämnade 
till Trafikverket i januari 2022. Där söks stöd för ett flertal olika åtgärder, de 
flesta på stadens huvudcykelstråk. Det gäller huvudcykelstråken längs 
Björnövägen, Vallbyleden och Råbyleden.  

Ett underlag för satsningar har också tagits fram. De åtgärder som föreslås på 
huvudcykelstråken, som är några av de mest använda i Västerås, är 
framförallt kopplade till passager och belysning liknande det som tidigare 
tagits fram för Kopparbergsvägen och Vasagatan.  

På gång- och cykelvägen längs med Vallbyleden föreslås även att vägen 
breddas för att det ska var möjligt att separera gående och cyklister.  
Ytterligare åtgärder som föreslås är bland annat att åtgärda felande 
cykellänkar och belysningslänkar. 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Rapporten läggs till handlingarna och uppdraget avslutas. 

Juridisk bedömning 

Kommunstyrelsen är behörig att fatta beslutet i enlighet med 
kommunstyrelsens reglemente och kommunallagen. 

Ekonomisk bedömning 

Inom satsningen på cykelfrågor finns möjligheter till extern finansiering 
genom både statlig medfinansiering och stadsmiljöavtal. Förutsatt att både 
stadsmiljöavtalsansökan och ansökan om statlig medfinansiering går igenom 
som nu planerat kommer åtgärder för ca 40 mnkr att kunna genomföras 
under perioden fram till 2025.  
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Hållbar utveckling 

En cykelsatsning prioriterar hållbara och yteffektiva transportslag och 
kommer många västeråsare till nytta. 

 

 

 

Helene Öhrling 

Stadsdirektör 

Christin Tjärnheden 

Direktör strategisk samhällsplanering 
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§ 251 Dnr TN 2017/00523-1.3.2 

Beslut - Ansökan om stadsmiljöavtal samt återrapportering av 
uppdrag - Ta fram underlag för en satsning på ökat cyklande i 
Västerås, med tänkbar finansiering av stadsmiljöavtal 

Beslut 

1. Objekten i ansökan godkänns. 

2. Tekniska nämnden delegerar till direktören att underteckna ansökan. 

3. Beslutet delges kommunfullmäktige som återrapportering av uppdrag i 

Årsplan 2018. 

Reservation 

Anna Östholm (L) och Ulf Jansson (C) reserverar sig enligt följande. 

(L) och (C) reserverar sig mot beslutet att med kort varsel lägga in 

Strömledningsgatan som en prioriterad gång- och cykelväg utan en analys av 

hur många som faktiskt skulle kunna få nytta av den. Det finns ett stort antal 

andra välutnyttjade GC-banor som är i behov av förbättringsåtgärder där 

pengarna skulle göra större nytta för många fler cyklister och fotgängare. 

Kenneth Nilsson (-) reserverar sig till förmån för sitt förslag. 

Särskilt yttrande 

Benny Nore (L) lämnar särskilt yttrande i enlighet med Anna Östholms (L) 

reservation. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen har under en längre period arbetat parallellt med de två olika 

uppdragen för ökat cyklande i Västerås, Utreda två möjliga huvudcykelstråk 

genom centrum, ett nord-sydstråk och ett öst-väststråk samt utreda hur en 

enhetlig utformning av cykelstråk kan se ut och Plocka fram underlag för en 

satsning på ökat cyklande i Västerås, med tänkbar finansiering av 

stadsmiljöavtal. De två olika uppdragen hanteras gemensamt. I kommande 

stadsmiljöavtalsansökan, som ska vara inlämnad till Trafikverket senast 28 

januari 2022, föreslår vi ett flertal olika åtgärder, de flesta på stadens 

huvudcykelstråk.  Det gäller huvudcykelstråken längs Björnövägen, 

Vallbyleden och Råbyleden. Utöver det förslås ytterligare åtgärder på olika 

platser runt om inom Västerås. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 2 

november 2021, lämnat förslag till beslut: 

1. Objekten i ansökan godkänns. 

2. Tekniska nämnden delegerar till direktören att underteckna ansökan. 

3. Beslutet delges kommunfullmäktige som återrapportering av uppdrag i 

Årsplan 2018. 
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Yrkanden 

Kenneth Nilsson (-) yrkar i första hand att ärendet ska återremitteras och i 

andra hand på avslag på teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut i sin helhet. 

Anna Östholm (L) och Ulf Jansson (C) yrkar att förslaget att en gång- och 

cykelväg byggs längs med Strömledningsgatan ska utgå. 

Ordföranden, Solveig Nilsson (S) och Anna Hård af Segerstad (M) yrkar 

bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till beslut i sin helhet. 

Solveig Nilsson (S) yrkar avslag till Anna Östholms (L) och Ulf Janssons 

(C) ändringsyrkande. 

Solveig Nilsson (S) yrkar att ärendet ska avgöras idag. 

Proposition 

Ordföranden frågar nämnden om ärendet ska återremitteras eller avgöras 

idag och finner att nämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag.  

Ordföranden frågar därefter nämnden om ändringsyrkandet att 

Strömledningsgatan ska utgå ska bifallas eller avslås och finner att nämnden 

avslår ändringsyrkandet. 

Ordföranden ställer därefter yrkandena om att förvaltningens förslag, punkt 

1, ska bifallas eller avslås och finner att det bifalls. 

Anna Östholm (L) och Ulf Jansson (C) deltar inte i ovanstående 

acklamation. 

Ordföranden ställer därefter yrkandena om att förvaltningens förslag, punkt 

2, ska bifallas eller avslås och finner att det bifalls.  

Ordföranden ställer därefter yrkandena om att förvaltningens förslag, punkt 

3, ska bifallas eller avslås och finner att det bifalls.  

Kopia till 

kommunstyrelsen@vasteras.se 
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Tekniska nämnden 

 

Tjänsteutlåtande – Återrapportering av uppdrag - Ta fram 
underlag för en satsning på ökat cyklande i Västerås, med 
tänkbar finansiering av stadsmiljöavtal 

Förslag till beslut 

1. Objekten i ansökan godkänns. 

2. Tekniska nämnden delegerar till direktören att underteckna ansökan. 

3. Beslutet delges kommunfullmäktige som återrapportering av uppdrag i 

Årsplan 2018. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen har under en längre period arbetat parallellt med de två olika 

uppdragen för ökat cyklande i Västerås, Utreda två möjliga huvudcykelstråk 

genom centrum, ett nord-sydstråk och ett öst-väststråk samt utreda hur en 

enhetlig utformning av cykelstråk kan se ut och Plocka fram underlag för en 

satsning på ökat cyklande i Västerås, med tänkbar finansiering av 

stadsmiljöavtal. De två olika uppdragen hanteras gemensamt. I kommande 

stadsmiljöavtalsansökan, som ska vara inlämnad till Trafikverket senast 28 

januari 2022, föreslår vi ett flertal olika åtgärder, de flesta på stadens 

huvudcykelstråk.  Det gäller huvudcykelstråken längs Björnövägen, 

Vallbyleden och Råbyleden. Utöver det förslås ytterligare åtgärder på olika 

platser runt om inom Västerås.  

Beslutsmotivering 

De åtgärder som föreslås på huvudcykelstråken, som är några av de mest 

använda i Västerås, är framförallt kopplade till passager och belysning 

liknande det som tidigare tagits fram för Kopparbergsvägen och Vasagatan. 

På gång- och cykelvägen längs med Vallbyleden föreslås även att gc-vägen 

breddas, för att det ska var möjligt att separera gående och cyklister.  

Ytterligare åtgärder som föreslås är bland annat att åtgärda felande 

cykellänkar och belysningslänkar.  

I rapporten Cykelsatsning Västerås har Ramboll tagit fram förslag på 

åtgärder i öst-västlig riktning samt nord-sydlig riktning. Dessa förslag har 

tidigare presenterats för nämnden. Vårt förslag är att vi i nuläget endast 

väljer att gå vidare med förslaget där Brahegatan och Knutsgatan skyltas och 

byggs om till cykelfartsgata. Den planerare cykelfartsgatan knyter ihop de 

två starka cykelstråken Vasagatan och Kopparbergsvägen. Vid 

nämndsammanträdet i november presenterades förslaget att Brahegatan och 

Knutsgatan skyltas och byggs om till cykelfartsgata. En alternativ lösning 

som också presenterades var att delar av Knutsgatan byggs om med separat 

gång- och cykelbana. Förvaltningens förslag är att dessa förslag stryks och 

ersätts med ett av de reservförslag som presenterades, då förslagen behöver 
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utredas vidare för att få till en helhetslösning på sträckan. Reservförslaget är 

att en gång- och cykelbana byggs längs med Strömledningsgatan, vilket 

saknas idag. Det innebär dessvärre att inga förslag från Rambolls rapport 

finns med bland de åtgärder som föreslås i stadsmiljöavtalsansökan. I 

medskickad bilaga finns en utförligare beskrivning av varför åtgärden 

föreslås plockas bort.   

Se medföljande bilagor för utförligare beskrivning och 

kostnadsuppskattningar av åtgärderna. 

För i princip alla åtgärder gäller att en mer exakt kostnad tas fram i 

projekteringsskedet. Administrativa kostnader och projektering är 

inkluderade i kostnadsuppskattningarna. Dessa kostnader går det dock inte 

att söka bidrag för.  

Den målade asfalten som föreslås över passagerna innebär troligtvis ökade 

driftkostnader i framtiden, då färgen slits över tid. Förvaltningens 

bedömning är dock att nyttan med åtgärden överväger merkostnaden, då de 

färgade ytorna kommer att få ett viktigt signalvärde för trafikanterna. 

Några åtgärder har förvaltningen valt att inte ta med i denna ansökan. Det 

beror på att vi inte har hunnit utreda dessa ordentligt. Det rör sig bland annat 

om Köpingsvägen, där vi planerar att åtgärda den felande länken mellan 

Djuphamnsvägen och Förstadsvägen, och Klockartorpsgatan där vi planerar 

att göra om gatan och tillskapa en gång- och cykelväg, vilket saknas idag. Vi 

har dock möjlighet att ansöka om extern finansiering även kommande år.  

Tekniska nämnden beslutade vid sammanträde i oktober 2021 att låta utföra 

åtgärder längs Vasagatan och Kopparbergsvägen under 2022, som en första 

etapp av cykelsatsningen. För dessa åtgärder kommer vi att söka bidrag via 

statlig medfinansiering. Åtgärderna summerar till åtta miljoner kronor. 

Denna etapp ingår i den stora satsningen på cykelåtgärder som finansieras 

delvis med stadsmiljöavtal. Summan av de åtgärder som presenteras i detta 

förslag är cirka 32 mnkr. Tillsammans med de åtgärder för 8 mnkr som 

planeras till 2022 blir den totala summan 40 mnkr. Förutsatt att både 

stadsmiljöavtalsansökan och ansökan om statlig medfinansiering går igenom 

kommer alltså åtgärder för ca 40 mnkr att kunna genomföras under perioden 

fram till 2025.  

 

 

 

Hans Näslund   Linnea Viklund                        

Direktör    Enhetschef 

 

 



Kompletterande information till tjänsteutlåtande Återrapportering av uppdrag – Ta 

fram underlag för en satsning på ökat cyklande i Västerås, med tänkbar finansiering av 

stadsmiljöavtal 
 

I åtgärdssammanställningen ”Cykelsatsning – åtgärder och kalkyl” som hör till detta ärende, föreslås 

att Brahegatan och Knutsgatan tillsammans blir Västerås första sträcka med regleringen 

cykelfartsgata. Omvandlingen till cykelfartsgata skulle dock innebära en kraftig minskning av 

parkeringsintäkter, ca 775.000 kr/år, vilket direkt påverkar tekniska nämndens driftbudget.  

Under den muntliga föredragningen av ärendet vid tekniska nämndens sammanträde i november 

2021, presenterade förvaltningen en tänkbar alternativ utformning av Knutsgatan. Istället för 

cykelfartsgata skulle befintlig trottoar kunna breddas till en fullskalig gång- och cykelväg. 

Parkeringsplatserna längs med Knutsgatan skulle snedställas för att på så sätt behålla cirka 20 p-

platser och därigenom spara cirka 390.000 kronor/år i parkeringsintäkter.  

 

Detta alternativ gör att åtgärden Cykelfartsgatan Brahegatan-Knutsgatan bedöms passa för en 

stadsmiljöavtalsansökan i mindre utsträckning än det ursprungliga förslaget. Det är främst 

utformningen av den fysiska gatumiljön som inte länge utgör en helhet som en cykelfartsgata kräver. 

Det är förstås svårt att veta i förväg hur åtgärden skulle bedömas i en stadsmiljöavtalsansökan, men 

åtgärden och nyttan med den blir mindre tydlig när en del av gatan inte blir cykelfartsgata utan 

konventionell gång- och cykelväg.  

Förvaltningens bedömning är att ett det alternativa förslaget enlig bild ovan, inte är tillräckligt väl 

berett för att ingå i stadsmiljöavtalsansökan denna gång. Ett flertal faktorer behöver utredas innan 

denna utformning kan övervägas. Det finns även andra gator som förvaltningen har föreslagit för 

vidare utredning av cykelfartsgata. Förslaget är att frågan om cykelfartsgata Brahegatan/Knutsgatan 

skjuts till en kommande utredning av cykelfartsgator, och att ett eventuellt genomförande kan ingå i 

en kommande ansökan om stadsmiljöavtal eller statlig medfinansiering. 



Med bakgrund av ovanstående föreslår Teknik- och fastighetsförvaltningen att åtgärden 

Cykelfartsgata Brahegatan-Knutsgatan (se sida 14 i bilagan) stryks i denna stadsmiljöavtalsansökan 

och ersätts med åtgärden felande gång- och cykellänk Strömledningsgatan (se sida 25 i bilagan) med 

motsvarande kostnad om cirka 3 200 000 kronor. 

 



Cykelsatsning – ansökan stadsmiljöavtal



Cykelsatsning

Förutsättningar

• Tekniska nämnden har beslutat att satsa totalt 40 miljoner kr på cykelrelaterade åtgärder under 
åren 2021-2025. Planeringen bygger på att hälften (20 miljoner kr) finansieras av tekniska 
nämnden och andra hälften (20 miljoner) av bidrag från Trafikverket.

• 2022: Åtgärder på huvudcykelstråket längs Vasagatan och Kopparbergsvägen för totalt ca 8 
miljoner. Vi kommer att söka statlig medfinansiering för att finansiera hälften av kostnaderna. 
Byggnation kan påbörjas tidigast i maj 2022 efter erhållet beslut.

• 2023 – 2025: Olika åtgärder för ca 32 miljoner kr. Vi kommer att söka stadsmiljöavtal för att 
finansiera hälften av kostnaderna.



Cykelöverfart

Vi planerar att bygga om 
passagerna längs stråken till 
cykelöverfarter. 

Cykelöverfart:
• Cyklister har företräde
• Hastighetssäkrad överfart
• Särskilt vägmärke

• Förstärkt belysning
• Eventuell målning av cykelbana

Foto: Uppsala kommun



Björnövägen - passager

Passager

• 1. Viksängsgatan

• 2. Österleden

• 3. Vinggatan

• 4. Berghamravägen

• 5. Spinnspögatan

• 6. Nätvägen

• 7. Fågelviksvägen



Björnövägen - belysning 

• Längs Björnövägen finns felande belysningslänkar på ett flertal 
sträckor. Dessa planeras att åtgärdas 2022 – 2023 och dessa har vi 
redan sökt och fått bidrag för. Vi kommer alltså inte att söka bidrag för 
dessa i kommande ansökan. 



Björnövägen - kostnad

• Sju passager- ca en miljon kr/passage + projektering. 

• Total kostnad: ca 7,7 miljoner kr. 



Råbyleden - passager

Passager
• 1. Hammarbacksvägen
• 2. Vetterstorpsgatan
• 3. Morkullegatan
• 4. Kungsfågelgatan
• 5. Lövsångargatan
• 6. Hälleborgsvägen
• 7. Bäckbyvägen 1
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Råbyleden – belysning 

• Ca 250 meter av sträckan saknar belysning.

• Uppskattad kostnad: ca 800 kr/meter.  

• 250 x 800 = ca 200 000 kr. 



Råbyleden – kostnad 

• 5 passager saknar hastighetssäkring – ca en miljon kr/passage = ca 5 
miljoner kr + projektering. 

• 2 passager är idag hastighetssäkrade – ca 250 000 kr/passage = ca 
500 000 kr. 

• Belysning  250 meter – ca 800 kr/meter= ca 200 000 kr.

• Total kostnad: Uppskattningsvis 6,25 miljoner kr



Vallbyleden – passager 

1. Kvarnbrogatan – går ej 
att hastighetssäkra 
p.g.a. befintliga 
fastighetsgränser

2. August palms väg 

1

2



Vallbyleden – belysning 

• Ca 160 meter av sträckan saknar belysning

• Uppskattad kostnad: ca 800 kr/meter.  

• 160 x 800 = ca 130 000 kr. 



Vallbyleden - breddning

• Blå sträcka – gång- och cykelväg 
planeras att breddas till ca 5 
meter. 

• Röd sträcka – gång- och 
cykelväg breddas i 
faunapassageprojektet. Denna 
sträcka har vi redan sökt och 
fått bidrag för. 

• Sträckan mellan rött och blått 
streck är svår att bredda p.g.a. 
befintliga fastighetsgränser. 



Vallbyleden – kostnad 

• En passage saknar hastighetssäkring – ca en miljon kr. 

• Belysning  160 meter – ca 800 kr/meter= ca 130 000 kr.

• Bredda gc-vägen till 5 m kostar ca 900 000 kr och toppning av gc-
vägen hela sträckan 1 500 000 kr. Projektering och administrativa 
kostnader ca 400 000–500 000 kr. Oförutsedda utgifter ca 600 000 kr. 
Totalt: ca 3,5 miljoner kr.

• Total kostnad: Uppskattningsvis 4 730 000 kr



Cykelfartsgata Brahegatan/Knutsgatan
Brahegatan/Knutsgatan och 
en del i anslutning till 
Engelbrektsgatan föreslås att 
byggas om till cykelfartsgata. 

Byggkostnader uppskattas 
till 3 500 000 kr beroende på 
val av utformning.

Förlorade parkeringsintäkter 
från ca 40 parkeringsplatser 
som utgår bedöms till 
sammanlagt 775 000 kr/år 
exkl. moms.



Felande gång- och cykellänkar

1. Regementsgatan 330 m.
Totalt: 1 380 000 kr

2. Hamregatan 1150 m. 
Totalt: 4 150 000 kr

1
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Felande belysningslänkar 
på GC-vägar
1. Cedergatan (Stockholmsvägen-
Tråddragargatan)

4. GC längs med Bergslagsvägens västra 
sida (Emausmotet-Gideonsbergsmotet) 

5. GC längs med Bergslagsvägens östra 
sida (Emausmotet-Gideonsbergsmotet) 

6. GC längs med Bergslagsvägen norr 
om Gideonbergsmotet

1
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Felande belysningslänkar på GC-vägar – kostnad

1. Cedergatan, 800 m. Kostnad – ca 640 000 kr.

4. GC längs med Bergslagsvägens östra sida (Emausmotet-Gideonsbergsmotet), 800 m. Kostnad – ca 
640 000 kr.

5. GC längs med Bergslagsvägens västra sida (Emausmotet-Gideonsbergsmotet), 800 m. Kostnad –
ca 640 000 kr.

6. GC längs med Bergslagsvägen norr om Gideonbergsmotet, 275 m. Kostnad – ca 220 000 kr.

Total kostnad ca 2 140 000 kr



Utbyte av äldre cykelställ

Foto: Alexandra Trollberg

På flera platser i Västerås finns 
äldre cykelställ som saknar 
möjlighet att låsa cykeln i ramen.

Utbyte av ca 200 cykelställ 
beräknas kosta ca 1 000 000 kr 
inklusive rivning, återställning 
och arbete med markvärme.



Cykelpumpar

En eldriven cykelpump kostar ca 48 000 kr inkl
installation.

En manuell cykelpump kostar ca 43 000 kr inkl
installation.

Vi planerar att sätta ut två cykelpumpar om 
året under tre år. 

Total kostnad för cykelpumpar inklusive 
installation ca 315 000 kr.

Foto: TFF



Kalkyl – åtgärder till 
stadsmiljöavtal



Möjliga åtgärder som inte ingår i ansökan



Stockholmsvägen - passager

Passager

• 1. Hemdalsvägen

• 2. Tegnérgatan

• 3. Årbylundsgatan –
behöver utredas 
närmare.

• 4. Grenadjärsgatan 

• 5. Sekelgatan

• 6. Stockholmsvägen

• 7. Kranbyggargatan

• 8. Hällagatan

• 9. Hälla parkering

• 10. Hälla parkering

1 2
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Stockholmsvägen - belysning

• Belysning saknas längs stora delar av gång- och cykelvägen, cirka 2160 
meter. 

• Uppskattad kostnad: ca 800 kr/meter.  

• 2160 x 800 = ca 1 750 000 kr. 



Stockholmsvägen - kostnad

• 7 passager saknar hastighetssäkring  – ca en miljon kr/passage = ca 7 
miljoner kr + projektering. 

• 2 passager (9 och 10) är hastighetssäkrade idag - ca 250 000 
kr/passage = ca 500 000 kr. 

• 1 passage (Årbylundsgatan) behöver utredas närmare. Vi kommer 
därför inte söka bidrag för denna just nu. 

• Belysning  2 160 meter – ca 800 kr/meter= ca 1,75 miljoner kr.

• Total kostnad: Uppskattningsvis 10 miljoner kr. 



Felande gång- och cykellänkar

3. Strömledningsgatan 1130 m. 
Totalt: ca 3 200 000 kr

4. Friledningsgatan 480 m. 
Totalt: 1 850 000 kr
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Felande belysningslänkar 
på GC-vägar

2. GC norr längs med Norrleden 
(Vallbyleden-Skerikesvägen), 1100 m. 
Kostnad – ca 880 000 kr.

3. GC längs med Vallbyleden 
(Lavegatan-Norrleden), 200 m. Kostnad 
– ca 160 000 kr.

2
2
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Kalkyl åtgärder som inte 
är med i förslaget
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