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Beskrivning av ärendet 
Tyresö kommuns översiktsplan pekar ut att kommunen ska studera en 
brokoppling för gång och cykel som kopplar ihop Trollbäcken med Huddinge 
och den kollektivtrafik (pendeltåg) som finns väster om Drevviken. Det är 
viktigt att Tyresö binds samman genom radiella tvärförbindelser, framförallt till 
Älvsjö och Huddinge då dessa kopplingar ses som svaga och kan utvecklas. 
Tyresö behöver förbättrade gång- och cykelförbindelser och anslutningarna till 
grannkommunerna. Därför föreslås en förstudie genomföras avseende gång- 
och cykelbro över Drevviken, sträckan Trollbäcken – Huddinge. Förstudien 
bidrar till översiktsplanens genomförande.  

Denna förstudie kommer att göras tillsammans med Huddinge kommun. Den 
ska bland annat ge svar på lokaliseringsalternativ och vilken typ av bro som är 
lämplig samt hur koppling ska ske till befintligt gång- och cykelnät. Förstudien 
ska innehålla en behovsanalys som beskriver behovet som bron ska tillgodose, 
och hur värdet av behovet förhåller sig till kostnaden att genomföra projektet. 
En prövning av barnets bästa kommer att ingå. Förstudien ska dessutom 
redogöra för vilka konsekvenser genomförandet av ny bro har gällande 
kostnader, fastighetsintrång, naturreservat i Huddinge med mera.  

Förslaget till beslut föreslås finansieras inom ramen för anslagsfinansierad 
verksamhet inom kommunstyrelseförvaltningen. Konsultkostnader beräknas 
till 600 000 kr, en kostnad som kommunerna delar på. Avtal kring detta 
behöver tas fram. Intern kostnad för arbetstid beräknas bli 48 000kr.
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