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Svar på skrivelsen Cykelbana mot Överby- Bygg klart nu! 
Undertecknad ska försöka svara på era frågor angående rubricerad skrivelse. 

Inledningsvis vill jag säga att ambitionen från både folkvalda politiker och Vaxholms 
stads tjänstemän är att infria det givna vallöftet om att bygga klart gång- och cykelbanan 
längs Överbyvägen så skyndsamt som möjligt. 

Bakgrunden till det beslut som fattades i nämnden för Teknik- fritid och kultur den 27 
januari i år redovisas kortfattat här nedan. Bifogar även det tjänsteutlåtande som låg till 
grund för nämndens beslut om att invänta detaljplanen för Resarö Mitt (Dp382). 

Tekniska enheten gjort en utredning för att utröna vilken sida av Överbyvägen som rent 
anläggningstekniskt och ur trafiksäkerhetssynpunkt lämpar sig bäst att förlägga gång-
och cykelbanan på. Resultatet av denna utredning gav svaret att norra sidan lämpar sig 
bäst för detta med beaktande av samtliga aspekter. 

För att kunna bygga anläggningen krävs det rådighet över marken. Vaxholms stad äger 
två fastigheter längs med norra sidan av Överbyvägen, resterande fastigheter ägs av 
privatpersoner i olika konstellationer. Om det inte finns någon detaljplan (som här är 
fallet) som reglerar markanvändningen krävs det att kommunen förhandlar med varje 
enskild fastighetsägare om att få köpa den mark som behövs och att frivilliga avtal sluts. 
Är det någon som inte vill sälja marken till kommunen stoppas hela projektet. Tekniska 
enheten gjorde utifrån detta bedömningen att det finns stora svårigheter att få rådighet 
över marken utan detaljplan. 

Med detta som bakgrund har nämnden för Trafik- fritid och kultur fattat beslutet att 
invänta kommande detaljplan för Resarö Mitt (Dp 382) där även denna del av Överby
vägen kommer att ingå. 
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