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[Initiera]    
 

Bakgrund     

Det finns ett behov av att koppla samman områdena Vreta Ytternäs med Uppsala. Uppsala kommun har   

ett intresse av att fler ska gå och cykla och att områdena ska sammanbindas med det befintliga gång- och  

cykelnätet i Uppsala. Gång- och cykelåtgärder är prioriterade i länsplanen (LTP)1 och i den regionala cykel- 

strategin för länet2.   

Sedan åtgärdsvalsstudien intierades hösten 2016 har planeringsförutsättningarna ändrats. I den förra   

länsplanen3 fanns medel avsatt för regionala cykelvägar längs det statliga vägnätet. Vid studiens start   

använde Region Uppsala en urvalsmodell4 som beslutsunderlag för vilka objekt som föranledde   

åtgärdsvalsstudier och fysisk planering5. Denna urvalsmodell var vägledande för vilka objekt som   

bedömdes medföra störst samhällsnytta i länet. Sträckan Uppsala - Vreta Ytternäs var då den tredje högst  

prioriterade gång- och cykelbanan i Uppsala län. I och med att såväl LTP som den regionala cykelstrategin  

har reviderats under studiens genomförande har dock förutsättningarna ändrats.   

Trafikverkets utgångspunkt var att utreda behov och brister samt föreslå och rekommendera gång- och   

cykelåtgärder mellan Uppsala och Vreta Ytternäs utifrån hösten 2016 gällande planeringsunderlag (LTP   

och regionala cykelstrategin). Trafikverket ansvarar för att genomföra  aktuell LTP och att det finns medel  

avsatta för de objekt som planupprättaren har prioriterat.    

Region Uppsala. Ur ett tillgänglighetsperspektiv är bristen på cykelvägar stor i regionen, varav denna   

sträcka var en av de mest högt prioriterade i länet. Den regionala cykelstrategin är 12-årig och består av   

samtliga kommuners brister och behov. Då behoven av gång- och cykelvägar är större än de medel som   

avsätts i länstransportplanen kommer en prioritering av gång- och cykelvägsobjekt att göras. Det sker   

efter genomförda åtgärdsvalsstudier och de, sedan december 2017, gällande kriterierna för   

prioriteringen handlar till exempel om ökade förutsättningar för arbets- och studiependling, ökad säker   

tillgänglighet till skola med cykel och ökade förutsättningar för att nå allmän service, fritidsaktiviteter   

med cykel. I andra hand stöds cykelåtgärder för rekreation och turism.   

Uppsala kommun anser att tillgängligheten från Uppsala till Vreta Ytternäs är viktig och det finns ett   

prioriteringsarbete som är gjort i kommunen där denna brist hamnar bland de tio främsta. Kommunen   

har tagiet emot många kundärenden från boende i Näs-Focksta om behov av cykelväg ut till riksväg 55.   

Boende har även hört av sig från Ytternäs, Vreta och Bodarna där man lyfter att man vill kunna cykla i   

rekreationssyfte, t ex till Hammarskog som är ett naturreservat i kommunal ägo. Det exploateras i Vreta   

                                                             
1 Länsplan för regional transportinfrastruktur 2018-2029 i Uppsala län   
2 Planen fastställdes av regionstyrelsen den 19:e december 2017.   
3 Länsplan för regional transportinfrastruktur i Uppsala län 2014-2025   

4 Denna modell baserades på genomförbarhet4 (kostnad baserad på längd och separeringsform), behov ur   

trafiksäkerhetsperspektiv (total årsdygnstrafik, högsta tillåtna hastighet och vägbredd), målgrupp där skolväg samt arbetsväg   

prioriterades högst, efterfrågan baserat på befolkningsunderlag (antal invånare i sammanbundna tätorter, antal invånare inom  

2 km längs med vägen utanför tätort ) samt betydelse för ett sammanhållet cykelvägnät (antal anslutningar till befintligt   

cykelvägnät).   
5 Behovsinventering av cykelvägar i Uppsala län 2012/2013. Prioriterings- och diskussionsunderlag, Regionförbundet Uppsala  
län   
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Ytternäs och i övriga delar av utredningsområdet (t ex Näs Focksta), vilket gör att denna brist är aktuell   

att utreda. Näs-Focksta ingår i det sekundära utredningsområdet, se avgräsning nedan. Säkra skolvägar   

och möjligheten att cykla från Uppsala till ridskolan samt till Hammarskog prioriteras av kommunen. Det   

finns dock flera högprioriterade objekt i kommunen som denna ska ställas mot. Uppsala kommuns   

utgångspunkter:   

• Området har stora rekreationsvärden.    
• Avståndet mellan Vreta Ytternäs och centrala Uppsala är kort - god potential för ökad cykling.     
• Det råder brist på kollektivtrafik i vissa områden.    
• Området är attraktivt för exploatörer, men större områden exploateras inte p.g.a. begränsningar i   

VA-nätet.    
• Stadsbyggnadsförvaltningen får ofta in synpunkter gällande bristande möjligheter att cykla säkert   

och tryggt från Vreta Ytternäs till anslutande GC-nät i Uppsala.   
• Avsaknad av gc-koppling till rekreationsområdet Hammarskog, vilket har efterfrågats i   

kundärenden. Denna brist hanteras av Uppsala kommun genom redan initierat arbete.    
 

 

Den aktuella åtgärdsvalsstudien har genomfört studien med interna resurser och den förenklade   

rapportmallen för åtgärdsvalsstudier används och för den samlade effektbedömningen används   

wordmallen. I arbetsgruppen för åtgärdsvalsstudien har representanter för Trafikverket, Region Uppsala  

och Uppsala kommun ingått.   

Syfte och mål   

Syftet med åtgärdsvalsstudien är att utreda tillgänglighet för oskyddade trafikanter mellan Uppsala och  

Vreta Ytternäs och att identifiera behov och brister gällande tillgänglighet för oskyddade trafikanter   

mellan Uppsala och Vreta Ytternäs. Övergripande mål för studien är ökad trafiksäkerhet och ökad   

tillgänglighet samt att möjliggöra för ökad andel cyklister. Studien ska vara förutsättningslös och ska   

innefatta samtliga åtgärdskategorier enligt fyrstegsprincipen. En förenklad samlad effektbedömning ska  

ligga till grund för beslut om fortsatt inriktning.   

Kopplingar till andra utredningar   

Den regionala cykelstrategin pekar ut de regionala prioriteringarna för gång- och cykelvägar i regionen. I  

den förra regionala cykelstrategin prioriterades tillgängligheten mellan Uppsala och Vreta Ytternäs högt  

medan den sedan december 2017 gällande strategin pekar ut större stråk samt anger kriterier för   

prioriteringar där bland annat ökade förutsättningar för arbets- och studiependling värderas högt.    

Problembild   

Det finns ett behov av att koppla samman orterna Bodarna, Vreta Ytternäs (med sina knappt 800   

invånare år 2014) med Uppsala. I dag saknas ett sammanhängande stråk för gående och cyklister mellan  

Uppsala och Vreta Ytternäs. Uppsala kommun har ett intresse av att fler ska gå och cykla och att   

områdena ska bindas samman med det befintliga gc-nätet i Uppsala både vad gäller i arbetspendlings-   

och rekreationssyfte.   



 

 

 

Avgränsningar   

Studien avgränsas till att utreda tillgänglighet för oskyddade trafikanter mellan Uppsala och Vreta  

Ytternäs. Utredningsområdet utgörs av sträckan mellan Uppsala och Vreta Ytternäs enligt den yttre  

streckade ringen. Åtgärder för att lösa tillgänglighetsproblematiken kan uppkomma i hela   

utredningsområdet medan brister och behov i huvudsak gäller den inre cirkeln.    
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Aktörer och övriga intressenter, involverade eller ej   

Åtgärdsvalsstudien genomförs tillsammans med en arbetsgrupp bestående av representanter från   

Trafikverket, Uppsala kommun och Region Uppsala. Intressenter som arbetsgruppen har identifierat är   

Lurbo Ridklubb samt personer med stallplatser, Cykelfrämjandet Uppsala, företag i området, skolor och   

förskolor samt framförallt vägföreningar/samfällighetsföreningar, byalag och markägare samt boende.   

I syfte att kunna hålla en sammanhållen process i tiden samt för att inte skapa onödiga förväntningar har  

arbetsgruppen bedömt att det underlag som tidigare inkommit från kundärenden (både kommunens och  

Trafikverkets) ger en tillräckligt god bild av befintliga brister och behov. Kontakt med enskilda (boende,   

företag, markägare) sker i ett senare skede efter åtgärdsvalsstudien för att diskutera möjliga åtgärder.   

Kontakt med enskilda boenden och markägare sköter kommunen i ett senare skede. Relevanta aktörer   

som arbetsgruppen bedömde som direkt berörda utifrån inkomna kundärenden samt utifrån verksamhet   
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har erbjudits att inkomma med synpunkter på brister och förslag på tänkbara lösningar, följande har   

kontaktats via brev:   

 Polismyndigheten i Uppsala län   
 Lurbo Ridklubb   
 IF Thor   
 Uppsala Näs Församling   
 Cykelfrämjandet i Uppsala   
 Vreta Ytternäs samfällighetsförening   

De synpunkter som inkom via brevutskicket har behandlats; bristerna har kompletterats och de lösningar  

som inkom har prövats av arbetsgruppen. Med anledning av detta beslöt arbetsgruppen att inte tillsätta  

någon referensgrupp eller genomföra workshop för allmänheten. Utöver detta hölls ett möte och plats-  

besök, enligt önskemål från ridklubben, mellan Lurbo Ridklubb och Uppsala kommun och Trafikverket   

som Uppsala kommun bjöd in till i anslutning till åtgärdsvalsstudien och synpunkter från detta möte har  

beaktats.   
 

 

Tidigare planeringsunderlag och gällande planer   

Regionala planer   

Den regionala cykelstrategin har reviderats utifrån funktionellt behov och beslut om strategin togs i   

december 2017. LTP utgår från strategiskt underlag för prioriteringar av åtgärder. Nuvarande prioritering  i 

länsplanen gäller tills beslut om reviderad länstransportplan tas. Funktioner och behov ska påvisas    

utifrån den regionala cykelstrategin och den regionala utvecklingsplanen.   

Kommunala planer   

I Uppsala kommuns översiktsplan från år 2016 lyfts strandområden, Ekoln, Vreta och Bodarna fram, vilket  

redovisas här.    

Ekoln med strandområden är del av riksintresset för turism och friluftsliv.6 Inom området ska turismens   

och friluftslivets intressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploatering. Exploatering  

tillåts endast om det kan ske utan att områdets natur- och kulturvärden påtagligt skadas. Delen från   

Vårdsätraviken till Vreta domineras av bebyggelse. De obebyggda delarna är särskilt betydelsefulla. Hela  

strandremsan från Vreta till kommungränsen mot Enköpings kommun har stort värde för friluftslivet.   

Tillgängligheten till stranden för friluftslivet är på många platser låg från landsidan på grund av   

fritidshustomter, branter eller igenvuxen skog, varför de tillgängliga strandpartierna är mycket viktiga att  

värna.    

Bebyggelsetrycket i området är mycket starkt. Särskilt Vreta har vuxit genom omvandling och ny   

bebyggelse så att det utgör en egen tätort. I översiktsplanen lyfts att vid en ytterligare utveckling av Vreta  

är infrastrukturinvesteringar nödvändiga. Tillkomst av ny bebyggelse för näringsverksamhet bejakas   

                                                             
6 ”Mälaren med öar och stränder” enligt miljöbalkens kapitel 4.   
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enbart där det är förenligt med ovanstående och andra lokala förutsättningar som vatten- och avlopp   

med mera, samt med trafiksystemet. Ingen ytterligare bostadsbebyggelse bör tillkomma i Vreta eller   

Bodarna enligt Uppsala kommuns översiktsplan. På övriga platser kan bostadsbebyggelse undantagsvis  

tillkomma.    

Urklipp från Uppsala kommuns Översiktsplan 2016. Strecket i nedre bild visar den GC-koppling Uppsala –  

Vreta Ytternäs som pekas ut i ÖP.  7   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teckenförklaring för ovanstående utdrag ur ÖP 20168   
 

 

 

 
                                                             
7 https://www.uppsala.se/organisation-och-styrning/publikationer/oversiktsplan-2016/    
8 https://www.uppsala.se/organisation-och-styrning/publikationer/oversiktsplan-2016/    

https://www.uppsala.se/organisation-och-styrning/publikationer/oversiktsplan-2016/
https://www.uppsala.se/organisation-och-styrning/publikationer/oversiktsplan-2016/
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Tidigare utredningar   

Uppsala kommun har tidigare utrett potentiella sträckningar av cykelvägar i utredningsområdet. Det   

primära fokuset då har varit olika möjligheter till rekreationscykelvägar för att möjliggöra cykling till   

friluftsområdet Hammarskog.  Som bilaga bifogas rapporten ”Rekreationscykelvägar till Fjällnora och   

Hammarskog”, skriven av Arne Björkman, Uppsala kommun.    

Uppsala kommun har även tidigare utrett möjligheterna att anlägga en cykelväg vid Lurbo backe som   

skulle ansluta till stigen genom Lurboskogen. Arbetet är i dagsläget pausat med anledning av andra   

prioriterade gång- och cykelvägsobjekt i kommunen samt med anledning av markfrågor. En annan aspekt  

är inväntande av resultat från denna åtgärdsvalsstudie, vilket  kommer att vara vägledande inför Uppsala  

kommuns  beslut.   



 

 

 

 Tänkt sträckning av GC-väg Lurbo backe, förslag från Uppsala kommun (2014   
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Projekt i området   

Uppsala kommun driver projekt i området med mål att bygga sk ”rekreationsstigar”, bl a:    

 Sammanlänkning av befintliga skogsstigar Uppsala – Hammarskog – projektet går ut på att genom   

sammanlänkning och upprustning av befintliga stigar i skogen skapa en cyklingsbar länk mellan   

Uppsala och Hammarskog. Stigarna kommer inte att underhållas vintertid och syftet är främst   

rekreation. En möjlighet skulle vara att länka samman detta nät med stigar bättre med Vreta   

Ytternäs.     

 Förlängning av befintlig rekreationsled från Vårdsätra – projektet går ut på att förlänga den sk.   

”Vårdsätraleden”, som är en led bestående av grusade stigar och spångar i Vårdsätra, upp till   

Lurbo backe. Stigen kommer inte vara inriktad mot cykeltrafik utan den primära funktionen är   
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rekreation och bättre tillgänglighet till grönområden i området. Detta projekt samordnas med den   

planerade ombyggnationen av Lurbo bergrum.    

Ovanstående projekt, som primärt syftar till att stärka möjligheten till rekreation och tillgängligheten till   

friluftsområden, kommer att påverka framtida möjligheter att bygga gång- och cykelinfrastruktur i   

området. Exempelvis kommer mark att tas i anspråk vid Lurbo backe, som det i framtiden kan vara   

aktuellt att byga en renodlad gång- och cykelväg på.    

Nätet av stigar som i framtiden kommer möjliggöra cykling mellan Uppsala och Hammarskog (under   

sommarhalvåret) skulle eventuellt kunna länkas samman med en GC-väg från Vreta Ytternäs till Stabby   

gård, där stignätet ansluter. Detta skulle möjligöra fler gång- och cykelmöjligheter Uppsala –   

Hammarskog – Vreta Ytternäs under sommarhalvåret. Detta resonemang förs utifrån att ovanstående   

projekt genomförs.    

Översiktlig bild över tänkt rekreationsstig med cykelmöjligheter Uppsala – Hammarskog. Uppsala kommun 2017   



 

 

 

Kartbild över tänkt förlängning av Vårdsätraleden upp till Lurbo backe. Uppsala kommun 2017.   
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Kartbild över rekreationsstig Uppsala – Hammarskog med komplettering. Den blå linjen skulle potentiellt  

kunna vara en sträcka kompletterande GC-väg/grusad stig som kopplar samman Vreta Ytternäs med   

Uppsala kommuns rekreationsstråk.    
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Tänkt sträckning rekreationsled förbi Lurbo backe, arbetsmaterial, Uppsala kommun. I januari 2018 pågår  

dialog med markägare samt ägare till Lurbo Bergrum gällande den planerade stigen.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Överenskommelse mellan aktörer   
för genomförande av studie, eventuellt:   

Ja   x     Nej   ☐   Datum: 2017-01-19  
 

Eventuell kommentar:   Skriftlig överenskommelse mellan arbetsgruppens parter.   

Medverkande kompetenser och personer:   
Oscar Forss, trafikplanerare vid Uppsala kommun, Ola Kahlström, planupprättare vid Region Uppsala, Ivan  
Andic, åtgärdsplanerare vid Trafikverket, Tina Melin, utredningsledare vid Trafikverket.   
Eventuell kommentar:      
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[Förstå situationen]   

Preciserande av problem, brister, behov, avgränsningar och intressenter    

De brister gällande tillgängligheten för oskyddade trafikanter som har identifierats inom   

avgränsningsområdet härstammar från kundärenden från Uppsala kommun och Trafikverket och från   

arbetsgruppens iakttagelser vid platsbesök i området samt från ett möte med Lurbo Ridklubb.   

Arbetsgruppen har också bjudit in relevanta aktörer att lämna skriftliga synpunkter. Synpunkterna kan   

sammanfattas i följande punkter (se även identifierade brister på karta nedan).    

1. Bristande tillgänglighet för gående, kollektivtrafikresenärer och cyklister att ta sig till Lurbo   

ridklubb.   

I kundärenden nämns placeringen av busshållplatsen vid Lurbro Ridklubb som ligger på raksträckan   

innan avtagsvägen till ridklubben. I dagsläget får man gå/cykla längsmed vägen mellan   

busshållplatsen och avtagsvägen till ridklubben där vägrenen är väldigt smal. Särskilt utsatta är barn   

och ungdomar.   

2. Bristande trafiksäkerhet för gående, kollektivtrafikresenärer, cyklister och ridande att ta sig till   

Lurbo ridklubb.   

I kundärenden både till Uppsala kommun och Trafikverket nämns att hållplatsen vid Lurbo ridklubb är   

osäker i och med att resenärer kliver direkt ut i diket. Platsen upplevs även som mörk och otrygg. Det   

upplevs även som otryggt att korsa väg  596 från ridstigen söder om vägen mot stallet, särskilt i och   
med att hastigheterna upplevs som höga (i dagsläget är hastighetsbegränsningen 50km/h).   

3. Bristande trafiksäkerhet för gång- och cykeltrafikanter mellan Uppsala (Lurbo bro) och rv 55.   

Boende nämner i kundärenden till Trafikverket och Uppsala kommun att det upplevs som osäkert att   

gå/cykla på sträckan för att ta sig till olika målpunkter som exempelvis busshållplats på rv 55 och   

skolor i området. Man går på den smala vägren och upplever att fordon håller höga hastigheter samt   

att det är en hög andel trafik, även tung trafik. Det har tidigare förekommit en hel del tung trafik på   

vägen, då Kungsängsbron inte varit klassificerad för tung trafik. Bron har dock klassificerats upp, vilket   

medför att Uppsala kommun inte längre hänvisar tung trafik till denna väg. Det kan dock fortfarande   

förekomma att viss tung trafik tar en genväg från rv 55 till Uppsalas södra delar, exempelvis byggtrafik   

till de större exploateringsområdena i Rosendal och Ulleråker. Barn- och ungdomsperspektivet lyfts från   

kommunen och i kundärenden.   

4. Bristande tillgänglighet för gående och cyklister inom områdena Vreta, Ytternäs, Bodarna.   

Det saknas vägvisning och orienterbarhet att förflytta sig inom områdena och gående och cyklister är   

hänvisade till vägnätet.   

5. Bristande tillgänglighet mellan befintliga gc-nät i Vreta Ytternäs och befintligt gc-nät i Uppsala stad   

(vid Lurbo bro).    
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Det går att gå/cykla på en grusad gc-bana genom skogen från Bodarna till Lurbovägen där gångtrafikanten kan  

gå på trottoaren ca 400 m alternativt cykla i blandtrafik, vilket upplevs som otryggt och otillgängligt innan det  

befintliga gc-nätet med separerad gc-bana tar vid (Lurbo bro) in till Uppsala.   

6. Befintlig gc-stig genom skogen från IF Thor till Bodarna upplevs som otrygg   

GC-stigen genom skogen är smal och slingrig med stenar och överhängande träd och stigen upplevs  

som mörk och otrygg samt särskilt svårtillgänglig vintertid. Plogning sker på privat initiativ.    

7. Brister i gc-länk från Uppsala till rekrationsområdet Hammarskog   

I dagsläget är det svårt att cykla mellan Uppsala och Hammarskog pga låg orienterbarhet och   

osammanhängande cykling på befintliga vägar. GC-länken till rekreationsområdet Hammarskog hanteras   

primärt av Uppsala kommun som planerar för förbättrade möjligheter att gå och cykla till Hammarskog.   
 

 

 

Se identifierade brister på kartan nedan.   
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Nuläge - faktorer som har betydelse för studien   

Befolkning9   

I utredningsområdet bor det totalt sett omkring 1 400 personer i dagsläget. Vreta Ytternäs tätort utgör   

ett av det större områdena inom utredningsområdet befolkningsmässigt. Knappt 800 personer bor i Vreta  

Ytternäs tätort, varav den största åldersgruppen utgörs av personer mellan 25 och 44 år, dvs framförallt   

barnfamiljer. Befolkningen förväntas öka marginellt inom de kommande åren. Uppsala kommun har inga  

planer på större exploateringar i utredningsområdet, bland annat utgör VA-anläggningen i dagsläget en   

restriktion för ytterligare exploatering.   

Befintliga gång- och cykelmöjligheter   

Nedan visas de anslutande gång- och cykelvägnätet i Uppsalas tätort, utifrån standard/typ av gc-väg. Det  

finns inga uppgifter på antalet cyklister som arbetspendlar eller cyklar i rekreationssyfte mellan Uppsala   

och Vreta Ytternäs och Hammarskog. Avståndet för att cykla mellan Vreta Ytternäs och Uppsala är inom   

rimligt avstånd för att möjliggöra arbetspendling (ca 5 km mellan Vreta Ytternäs via Bodarna och genom   

skogen fram till Lurbo Bro och ytterligare drygt 2 km in till Uppsala Centralstation). Det finns troligen en   

potential för att öka antalet cyklister vid förbättrade möjligheter att cykla på sträckan. Som beskrivits   

ovan finns dock inga planer på ytterligare utbyggnationer inom utredningsområdet. I Vreta Ytternäs bor   

knappt 800 personer varav majoriteten är i arbetsför ålder, vilket innebär att det kan finnas en potential   

för att öka antalet cyklister och/eller kombinationsresor.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
9 Källpr: Befolkningsstatistik tätorter på Uppsala kommuns landsbygd, statistik 2015   

(https://www.uppsala.se/contentassets/f09f9e6b994f41408c66064a2da8470b/befolkningsutveckling-per-omrade- 

2016-2020.pdf). Detaljerad befolkningsstatistik för Vreta Ytternäs tätort, statistik 2015 (   

https://www.uppsala.se/contentassets/f09f9e6b994f41408c66064a2da8470b/alla-tatortsfakta-2015.pdf)   

https://www.uppsala.se/contentassets/f09f9e6b994f41408c66064a2da8470b/befolkningsutveckling-per-omrade-2016-2020.pdf
https://www.uppsala.se/contentassets/f09f9e6b994f41408c66064a2da8470b/befolkningsutveckling-per-omrade-2016-2020.pdf
https://www.uppsala.se/contentassets/f09f9e6b994f41408c66064a2da8470b/alla-tatortsfakta-2015.pdf


 

 

 

Karta över anslutande gång- och cykelvägnät i Uppsala tätort10   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miljö, kultur, fornlämningar   

I kartan nedan går det att se vilka fornlämningar som finns i området. Inför eventuella framtida   

byggnationer behöver hänsyn tas till fornlämningar kring genomförbaret, lokalisering med mera. Även  

den närliggande Linnéstigen redovisas.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Översiktlig karta över fornlämningar i området11   
                                                             
10 Material hämtat från http://kartinfo.uppsala.se/cbkort?&profile=allman   
11 kartinfo.uppsala.se   
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Den blå markeringen i bilden ovan visar Linnéstigen som ansluter vid Lurbo bro. Den röda cirkeln   

markerar Predikstolen, en bergvägg med bra klättermöjligheter. Predikstolen är även ett utflyktsmål  

längs Linnéstigen och en utsiktspunkt. Information om Linnéstigarna i Uppsala:    

” Turistiskt och rekreativt värde   

20  

 

 

                                                             
12 Fornlämningar I området, martmaterial från Uppsala kommun. Teckenförklaring: samtliga symboler (gul prick, rött område   

och röda linjer) indikerar fornlämning.    
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Ett stort antal människor som besöker Uppsala har kunskap om Linné och söker upp linneanska platser. Idag är det  

svårt att ta sig ut till en plats som Linnés Hammarby, och de klassiska Linnéminnena är endast tillgängliga   

sommartid. Sju av de åtta herbationerna kan enkelt nås vilken tid på året som helst genom att vandra eller åka   

buss. Utgångsplatserna för herbationerna - stadsportarna - är enkla att märka upp och kan lätt nås för en   

innerstadsturist. Det gröna Uppsala bjuder på marker som inte skiljer sig så mycket från 1700-talets landskap, och  

många djur och växter finns ännu kvar. Där landskapet har förändrats kan man berätta om landskapets   

förvandling.   

 

Att märka upp alla åtta stigar och lansera en naturupplevelse i Linnés fotspår gör det möjligt för människor från   

alla länder att få vara Linnés lärjungar för en dag. Genom att ge vandringarna olika teman kan man få människor  

att återvända för att pröva en annan vandring vid nästa besök.   
 

Herbationerna kan också utgöra gröna länkar från stadens inre ut mot omgivande landsbygd. Detta gör att både  

Uppsalabor och besökare kan på ett enkelt sätt i alla riktningar komma ut i naturpräglade miljöer, som samtidigt  

vilar på världsberömd historisk grund - bokstavligen i Linnés fotspår.”13   

Trafikflöden, hastigheter och olyckor   

Trafikmätningar från år 2015 visar att det är en relativt hög andel fordon som trafikerar vägarna inom   

utredningsområdet. Väg 596 har ett trafikflöde som varierar mellan knappt 3 000 och 3 440 fordon per  

dygn (årsdygnsmedeltrafik, ÅDT) och på väg 596 mellan rv 55 och Lurbo (väg 597) uppgår ÅDT till dryga  

2 000 fordon, se karta nedan. Andelen tung trafik uppgår till omkring 5 procent.   

Karta över årsdygnsmedeltrafiken i utredningsområdet   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gällande hastighet inom utredningsområdet är 30 km/h, 50 km/h och 70 km/h, se karta nedan. Inom   

tätbeygda områden i Bodarna är hastigheten 30 km/h, i övrigt är reglerad hastighet 70 km/h på väg 596   

                                                             
13 http://www.linnestigarna.se/    

http://www.linnestigarna.se/
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och 597 utom vid Stabby Gård och Lurbo Ridklubb samt nerför Lurbo backe där gällande hastighet är 50  

km/h. År 2015 låg medelhastigheten på väg 596 väster om Stabby Gård på omkring 80 km/H. Vid Stabby  

Gård har hastigheten sänkts från 70 km/h till 50 km/h och hastighetsefterlevnaden kan förbättras i och   

med att medelhastigheten år 2015 uppgick medelhastigheten låg på omkring 60 km/h år 2015. På väg   

597 öster om Stabby Gård är den skyltade hastigheten 70 km/h och medelhastigheten ligger där på drygt  

60 km/h. Vid Lurbo Ridklubb på 50-sträckan i kartan nedan uppmättes medelhastigheten till 50 km/h år  

2007, vilket visar på en god hastighetsefterlevnad vid ridskolan.   

Karta över gällande hastigheter inom utredningsområdet   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedan visas en karta över väghållarskapet inom utredningsområdet och som kartan visar är väg 590, 596  

och 596 statligt vägnät. Kommunalt vägnät tar vid efter Lurbo bro in mot Uppsala tätort. Inom områdena  

Bodarna, Vreta Ytternäs utgörs vägnätet av enskilda väghållare.   



 

 

 

Karta över väghållarskap inom utredningsområdet   
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Olycksstatisik visar att det framförallt är singelolyckor som har skett under de senaste åren (2010-2016).  

Sju olyckor har skett under perioden, varav 6 olyckor har varit av lindrig karaktär och en av måttlig   

karaktär. En måttlig skada till följd av en singelolycka för en cyklist och fem lindriga skador orsakade av   

singelolyckor med personbil. Det har förekommit en olycka mellan personbilar med lindriga skador.   



 

 

 

Kartbild över olyckor, år 2010-2016   
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Målpunkter   

Bilden nedan visar de mest utmärkande målpunkterna i området. För handel och service är Gottsunda   

centrum närmast. Lurbo Ridklubb är en viktig målpunkt i området. Klubben har ca 500 verksamma   

medlemmar och många aktiviteter. Den största arbetsplatsen i närområdet bedöms vara Sveriges   

Lantbruksuniversitet (SLU). Centrala Uppsala skulle potentiellt kunna nås på ca 40-50 minuter med cykel  

från  centrala delarna av Vreta Ytternäs.    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedan följer två skärmklipp från Google Maps som visar de ungefärliga restiderna med cykel från Vreta  

Ytternäs samt Lurbo Ridklubb, till Uppsala Resecentrum.    
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14 Restid med cykel Vreta – Ytternäs – Uppsala Resecentrum hämtad från Google Maps 2017   
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Kollektivtrafik   

Vid busshållplatsen som ligger vid Lurbovägen/Västra Vårdsätravägen16, som trafikeras av stadsbuss linje  nr 

11, uppgick år 2015 antalet avstigande till 3 810 resenärer. I och med att denna hållplats har en tätare  

trafikering än linje nr 107 som stannar utanför ridklubben, används även denna hållplats av ridklubbens   

medlemmar. Antalet påstigande har ökat något den senaste perioden. Utifrån resandestatistiken för linje  

107 framgår att antalet personer som reser med kollektivtrafik per dygn är som högst från hållplatserna  

Vreta västra (21 påstigande och avstigande), Vreta Strandväg södra (16 påstigande och 13 avstigande),   

Vreta Blockstigen (10 påstigande och 8 avstigande) samt Uppsala-Näs kyrka (10 påstigande och 5   

avstigande). Övriga hållplatser har ett lågt resande (5 eller färre påstigande). I dagsläget är resande med  

kollektivtrafik till och från Lurbo Ridklubb lågt (3 påstigande och 4 avstigande), vilket delvis har förklarats  

av ridklubben med att föräldrar skjutsar på grund av den rådande trafiksituationen. I kartan nedan visas  

var hållplatserna för busslinje 107 är placerade.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
15 Restid med cykel från Lurbo Ridklubb hämtad från Google Maps 2017   

16 Denna hållplats används av stadsbussarna som har tätare turer än landsbygdstrafiken och finns således inte med i kartan  
nedan.    
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På kort sikt har den regionala kollektivtrafikmyndigheten (UL) inga planer på att utveckla kollektivtrafiken  i 

området med anledning av det låga antalet resenärer. Däremot arbetar UL för närvarande fram   

planeringsprinciper för länets kollektivtrafik. Som exempel kan nämnas att bussarna framöver inte   

kommer att köra i slingor, vilket kan innebära att linje 107 trafikerar på ett annat sätt i Vreta framöver.   

Dessutom kan det vara aktuellt att se över utbudet i takt med att tätorten växer.    

Kommande utveckling - faktorer som har betydelse för studien.   

Området Vreta Ytternäs är geografiskt nära beläget centrala Uppsala vilket, mot bakgrund av Uppsala   

expansiva bostadsmarknad, gör det attraktivt för exploateringsplaner. Uppsala kommun har dock inte   

pekat ut området som aktuellt för exploatering inom en nära framtid då andra projekt i Uppsalas södra   

delar prioriteras högre (exempelvis utbyggnationen av Södra Staden inklusive Rosendal och Ulleråker,   

ambitionen att anlägga ett till spårläge i Bergsbrunna för att nämna några projekt). Likväl fortsätter   

området växa befolkningsmässigt och mindre byggplaner såsom enstaka villor beviljas av Uppsala   

kommun. En faktor som kan begränsa exploateringsplaner i området är att det kommunala vatten- och   

avloppsnätet i dagsläget ligger nära sin maxkapacitet.    

Områdets rekreativa värden kommer dock att öka i takt med att Uppsalas södra delar växer, vilket   

medför att det behövs gena och säkra gång- och cykelkopplingar till området.    
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Lurbo bergrum   

I närheten av Lurbo bro finns Lurbo bergrum beläget. Lurbo bergrum är 2400 kvadratmeter stort och är  

en fd militär anläggning. 2014 sålde Fortifikationsverket fastigheten till företaget Divident Industries.   

Divident Industries planerar för att använda bergrummet till forskningsverksamhet.17 Detta kan leda till  

ökat antal tunga transporter i området, primärt i anslutning till bergrummets infarter, vilket således bör  

beaktas vid planering och genomförande av eventuella åtgärder.   

Ungefärlig placering av infarterna till Lurbo bergrum   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
17 http://www.unt.se/nyheter/uppsala/planer-for-bergrum-ligger-fast-4186496.aspx    

http://www.unt.se/nyheter/uppsala/planer-for-bergrum-ligger-fast-4186496.aspx


 

 

 

Gatuvybild från Lurbovägen. Till höger finns en port till bergrummet och till vänster finns en infartsväg  

som leder till en annan port under själva vägen.18   
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Krav (funktion, tekniska, ekonomiska, miljö, trafiksäkerhet med mera)   

Väg 596 utgör en viktig lokal förbindelse inom Uppsala kommun med en viss regional funktion med   

kopplingar mellan delar av Uppsala stad och till länets södra delar. En viktig lokal funktion består av   

förbindelsen mellan Lurbo Ridklubb och Uppsala stad samt mellan tätortsområdena Vreta Ytternäs och   
Uppsala stad. Funktioner som eftersträvas är:   

 Tillgänglighet och säkerhet för oskyddade trafikanter och kollektivtrafikresenärer att ta sig till   
målpunkten Lurbo Ridklubb   

 Tillgänglighet och säkerhet för gc-trafikanterna att förflytta sig inom områdena Bodarna, Vreta   
Ytternäs   

 Tillgänglighet och säkerhet för gc-trafikanter och kollektivtrafikresenärer samt kombinationsresor   
(gc/koll) att ta sig mellan Uppsala och Bodarna, Vreta Ytternäs   

Mål för lösningar (eftersträvad kvalitet)   

Transportpolitiska mål   

Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt   

hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Transportpolitikens   

funktionsmål syftar till en god tillgänglighet för alla medan hänsynsmålet syftar till en god säkerhet, miljö  

och hälsa.   
 

                                                             
18 Material hämtat från Google Maps Street View   
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Regionala mål   

De åtgärder som föreslås i kommande länstransportplan ska bidra till ökat hållbart resande, det vill säga  

resandet med gång-, cykel- och kollektivtrafik. Genomförande av länstransportplanen förväntas:   

 Bidra till att antalet resor med kollektivtrafik fördubllas till år 2020 och kollektivtrafikens   
marknadsandel av motoriserade resor fördubblas till år 2030.19    

 Bidra till att den regionala och storregionala tillgängligheten ökar, och att upp till 1 000 000   
arbetsplatser nås med kollektivtrafik inom 60 minuter från länets prioriterade stårk.   

 Bidra till att utsläppen av växthusgaser minskar med minst 40 procent till år 2020 jämfört med år   
1990. Till 2040 ska utsläppen vara minst 80 procent lägre än år 1990 i enlighet med   
miljömålsberedningens slutförslag.20    

Följande mål finns i den regionala cykelstrategin:   

 År 2030 ska andelen kombinationsresor cykel – kollektivtrafik fördubblas jämfört med år 2016   

 År 2030 ska cykeltrafikens färdmedelsandel öka med tio procentandelar jämfört med år 2016    

 År 2030 ska antalet omkomna och allvarligt skadade cyklister halveras jämfört med år 2017   

Beslut om målen i länstransportplanen togs i januari 2018 och beslut om mål i cykelstrategin fattades av  
regionstyrelsen i december 2017.   

 

Kommunala mål   

Uppsala kommun har höga ambitioner för kommunens cykeltrafik. Som ett led i dessa ambitioner finns   
viljan att utveckla cykelinfrastrukturen på landsbygden och länka samman närliggande kransorter med   
Uppsala tätort. Målet är att Uppsala ska bli Sveriges bästa cykelstad och även målet att Uppsala kommun  
ska bli en av Sveriges bästa landsbygdskommuner. Bättre cykelinfrastruktur på landsbygden pekas ut som  
viktiga områden i de kommunala styrdokumenten Handlingsplan för arbetet med cykeltrafik (2014),   
Sveriges bästa cykelstad – Handlingsplan (2016) och Landsbygdsprogram för Uppsala kommun (2017).   

 

En gång- och cykelkoppling till Vreta Ytternäs, Hammarskog pekas även ut i Uppsala kommuns   
översiktsplan 2016 som ett prioriterat stråk. Kommunens samlade bedömning är att goda GC-kopplingar  
till området Vreta Ytternäs och Hammarskog är högt prioriterat.    

 

Kollektivtrafikens mål   

Mål för kollektivtrafiksystemetet i Uppsala län beskrivs i det regionala trafikförsörjningsprogrammet.  
Strävandemålen är ett effektivt, jämlikt och attraktivt kollektivtrafiksystem. Därutöver kvarstår det   
kvantitativa målet från 2012 års trafikförsörjningsprogram om ett fördubblat antal resor till år 2020  
jämröt med år 2006. I trafikförsörjningsprogrammet finns strategier för att:   

 

                                                             
19 (bas: år 2006)   

20 (Bas: 2,38 miljoner ton CO2-ekvivalenter år 1990),. Fram till år 2030 ska utsläppen för inrikes transporter vara minst 70  

procent lägre jämfört med 2010 års nivå. (Bas 0,888 miljarder ton år 2010).   
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 Utveckla resmöjligheterna på landsbygden och i de mindre orterna   

 Tillgänglighetsanpassa hållplatser och bytespunkter   

 Minska den faktiska restiden i de huvudsakliga resandestråken   
 Verka för en kollektivtrafiknormativ samhällsplanering   
 Höj medborgarnas kunskap om de kollektiva resmöjligheterna   
 Förhöj integrationen med andra färdmedel   

Generella behov och grunder för kollektivtrafikens utveckling är att kollektivtrafiken i Uppsala län ska   
sträva mot att vara ett konkurrenskraftigt alternativ till bilen. De funktionella krav som resenärerna har   
behöver uppfyllas för att skapa både möjlighet och vilja att resa med kollektivtrafiken. Det kräver starkare  
kopplingar mellan kollektivtrafikplaneringen och den fysiska planeringen. Särskilt viktigt är att   
kollektivtrafiken lyfts i bebyggelseplaneringens tidiga skeden.   

 

Projektspecifika mål   

Mål för denna åtgärdsvalstudie riktar sig till flera målgrupper, framförallt har medlemmar i Lurbo   
Ridklubb, boende i utredningsområdet och rekreationscyklister identifierats. Tidshorisonten för   
måluppfyllelsen av de projektspecifika målen delas upp på kort sikt (upp till 5 år) medel (6-12), lång sikt   
(över 12 år, dvs efter planperioden). Projektspecifika mål:   

 Skapa en ökad tillgänglighet för gång- och cykeltrafikanter och kollektivtrafikresenärer längs   
sträckan mellan Uppsala (Lurbo bro) och Vreta Ytternäs   

 Skapa en genare förbindelse för gående och cyklister att ta sig mellan Uppsala (från Lurbo bro) och   
Vreta Ytternäs   

 Skapa en tryggare förbindelse för gående och cyklister att ta sig mellan Uppsala (från Lurbo bro)   
och Vreta Ytternäs   

 Skapa förbättrade möjligheter för trafikanter att på ett tryggt och säkert sätt ta sig till viktiga   
målpunkter inom utredningsområdet utifrån resans syfte (arbetspendling, ta sig till   
fritidsaktiviteter, rekreationssyfte)    

 Skapa en tryggare och säkrare tillgänglighet för ridande att korsa vägen i syfte att ta sig till/från   
Lurbo Ridklubb   

 Skapa förbättrade möjligheter till kombinationsresor mellan gång-, cykel- och kollektivtrafik (buss)   
mellan Uppsala (från Lurbo bro) och Vreta Ytternäs   

 

 

Medverkande kompetenser och personer: Samma som ovan   Ja   x   Nej   ☐   

Klicka här för att ange namn, om inte samma som ovan.   
Eventuell kommentar:      
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[Pröva tänkbara lösningar]   
 

 

Utifrån de brister som har identifierats har åtgärder som svarar upp mot bristerna tagits fram av   
relevanta aktörer (se avsnittet om aktörer) och arbetsgruppen. Tänkbara åtgärdsförslag har sedan   
prövats av arbetsgruppen utifrån måluppfyllelse,  av de transportpolitiska samt de projektspecifika   
målen. De åtgärder som inte uppfyller målen i tillräckligt stor utsträckning eller som av någon anledning  
inte är genomförbara har sorterats bort.  Se bilaga för samtliga åtgärdsförslag med motivering till   
bortvalda åtgärder. Fasen pröva tänkbara lösningar har diskuterats i arbetsgruppen utefter bristområden  
och tabellen är därefter upplagd efter bristområden. Då vissa åtgärder löser flera av de identifierade   
bristerna återkommer dessa åtgärdsförslag i tabellen nedan.   

Paketeringsförslag   
 

 

 

 

 

Paket   Åtgärdspaket utifrån   
funktionsområde   

Ingående lösningar, åtgärdsnummer   Bedömd   
kostnad,   
mkr   

Kommentar   

A (A1 alt A2).   
Separerad  GC-väg  
från Lurbro bro med  
lämplig anslutning  
till Lurbo ridklubb.    

A1 anslutning till LRK  
via gc-bana till IF   
Thor och koppling till  
LRK via ridstig.   

A2 gc-bana till LRK.   

I båda alternativen  
ingår koppling   
mellan stallet vid   
Stabbymalmsvägen  
och LRK.   

Tillgänglighet och   
säkerhet för oskyddade  
trafikanter (gående,   
cyklande, ridande) och  
kollektivtrafikresenärer  
att ta sig till Lurbo   
Ridklubb   

Korsningsjusteringar för gc-passage  
och anslutning vid Lurbo   
bro/Vårdsätravägen. A1/A2   

Separarerad GC-bana från Lurbo bro  
till LRK alternativ till IF Thor. (400m  
alt 800m). A1/A2   

Anläggande av gc-länk på befintlig  
ridstig från LRK till Lurbovägen   
mittemot IF Thor. (250 m). A1   

Förbättrad förbindelse för ridande   
mellan stallet vid Stabbymalmsvägen  
och LRK (ridstig norr om Lurbovägen i  
skogen mellan privata stallet och LRK  
alternativt förlängning av befintlig   
ridstig längsmed Lurbovägen, 400 m).  
A1/A2   

Beteendepåverkan och informations- 
insatser. A1/A2.   

Siktröjning från stallet vid   
Stabbymalmsvägen till LRK. A1/A2.   

Obevakad passage över Lurbovägen  
med lämplig anslutning för   
oskyddade trafikanter och ridande till  
LRK. A1/A2.   

Ingående åtgärder nr 2-7, 9, 10, 12,  
13, 16, 25 och 29   

5-10   Vid genomförande av paket 1 föreslås att   
vägplanearbetet hanteras samlat för   
ingående delar.   

Åtgärden anslutning för gc-trafikanter  
från Lurbo bro till LRK kan kombineras  
med paket B och C.   

Åtgärden ingår i paket D.   

Paketet stärker upp paket B och C.   

Möjighet till detaljplan ska övervägas.   

B. Sammanhållen   
vägvisning för gc-  
vägar och   
kompletterande av  
felande länkar samt  
översyn av   
vägvisning och   

Tillgänglighet för gc- 
trafikanterna att   
förflytta sig inom   
områdena Bodarna,  
Vreta Ytternäs samt  
med koppling till   
Hammarskog   

Översyn och justering av skyltning (t  
ex lämna företräde för trafikanter   
från Vreta Ytternäs, varning för   
djurskylt, varning för ridande).Se över  
väjningsregleringen i korsningen   
mellan väg 596/597. Utred om någon   

1,5-2,5   Ingen kostnadsuppskattning har gjorts   
för felande länkar, se utdrag ur   
kommunens cykelutredning i bilaga. En   
kompletterande länk mellan befintlig GC-  
väg i Vreta Ytternäs och Uppsala   
kommuns rekreationsstig (anslutning vid   
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väjningsregler i   
utredningsområdet   

 bör iaktta väjning mot annan med  
anledning av otydlig korsning .   

Vägvisning, och information om  
anpassning av tider för djurens  
passage av vägen   

Samordning med vägvisning för   
kommunal gc-väg från Stabby Gård  
till Hammarskog   

Komplettering av felande gc- länkar.   

Ingående åtgärder nr 34, 41, 45, 47   

 Stabby gård) skulle bli ca 2 km lång, vilket  
ligger till grund för en grov uppskattning.   

Innan kostnaden för vägvisning   
speciferas behöver en översyn av den   
befintliga skyltningen och vägvisningen i  
området göras. Ett antagande har gjorts  
om att nya skyltar (5-10 st) behövs.   

Kostnaden för att samordna vägvisning  
med kommunens intention med att   
förtydliga målpunkten Hammarskog för  
cyklister (från Stabby Gård till   
Hammarskog) är inte bedömd.    

Paketet kompletterar och stärker upp  
måluppfyllelsen för övriga paket.   

C1. GC-väg från  
Lurbro bro till   
Bodarna genom  
skogen   

Tillgänglighet och   
säkerhet för gc-  
trafikanter att ta sig  
mellan Uppsala och  
Bodarna   

Separerad GC-bana/breddad trottoar  
från Lurbo bro till IF Thor med   
anslutning till befintlig gc-stig i   
skogen.   

Förbättrad standard på gc-stigen   
genom skogen, rätning, breddning, ny  
beläggning, belysning samt ev delvis  
ny sträckning genaste vägen genom  
att använda befintliga ridstigar till en  
ny gc-bana.   

Säkerställd vinterväghållning .   

Ingående åtgärder nr 10, 37, 39, 40.   

7-14   Åtgärderna förutsätter dialog med   
markägarna. Markåtkomst krävs från de   
två nuvarande markägarna och i   
pågående dialog är markägarna negativa   
till åtgärder bland annat pga att det inte   
är förenligt med jordbruk samt utifrån   
ansvarsförhållanden.   

Befintlig skogstig har mycket låg   
standard och föreslagna åtgärder har en  
låg måluppfyllelse gällande t ex trygghet.  
Om standarden skulle höjas avsevärt   
skulle den ändå inte användas i   
tillräckligt stor utsträckning för att   
motivera åtgärder.   

C2. Smärråtgärder på  
befintlig GC-länk   
genom skogen från   
IF Thor till Bodarna   

Tillgänglighet och   
säkerhet för gc-  
trafikanter att ta sig  
mellan Uppsala och  
Bodarna, Vreta   
Ytternäs   

Smärreåtgärder på befintlig gc-stig  
genom skogen, siktröjning, ev   
breddning, grusad gc-stig i befintlig  
sträckning, säkerställd   
vinterväghållning   

Ingående åtgärder nr 38, 39.   

1,5-2,5   Åtgärderna kräver dialog med   
markägarna.    

Paketet stärks av att kombineras med  
paket B sammanhållen vägvisning samt  
paket A för att säkerställa   
tillgängligheten till LRK.   

D. Separerad GC-  
bana längs med väg  
596/597   

Tillgänglighet och   
säkerhet för gc-  
trafikanter att ta sig  
mellan Uppsala och   
Bodarna, Vreta   
Ytternäs samt med en  
koppling till   
Hammarskog.   

Anläggning av ny separerad GC-bana  
med god standard inkl belysning   
mellan Lurbro bro och Vreta Ytternäs  
längsmed statliga vägnätet (väg 596  
och 596) fram till Uppsala Näs kyrka  
där enskilt vägnät tar vid.    

Åtgärd nr 19.   

18-24   Paket D stärks av paket B sammanhållen   
vägvisning samt delar av paket A för att   
skapa säkrare tillgänglighet till LRK.   
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Paket A: GC-väg mellan Lurbo Bro och Lurbo Ridklubb, A1 sträcker sig till IF Thor-stugan med en länk till LRK via   

ridstig och A2 utgör en gc-väg ända fram till LRK´s infart. I båda alterantiven föreslås en förbättradkoppling från det  

privata stallet vid Stabbymalmsvägen till LRK.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paket B: Sammanhållen vägvisning för gc-vägar samt översyn av vägvisning och väjningsrelger i utredningsområdet  

och samordning med kommunala gc-nät till Hammarskog inkl felande länkar.   



 

 

 

Paket C: GC-väg från Lurbo Bro till Bodarna, Vreta Ytternäs, genom skogarna   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paket D: GC-väg längsmed statliga vägnätet (väg 596/597) från Lurbo Bro till Vreta Ytternäs   
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[Effektbedömning]   
 

 

  

 Samhällsekonomi   Fördelning   Transportpolitisk   Projektspecifik   Kostnad   Gå   
vidare   

Kommentar   

Nytto-kostnadsbedömning.  
Beskrivning av största   
nyttorna/effekterna (+/-)  
samt bedömning av hur de  
förhåller sig till kostnaden.   

Hur fördelar sig nyttorna på olika  
grupper i samhället? Ta upp de   
fördelningar där stora skillnader  
kan uppstå.   

Ta upp de mest betydande bidragen  
(+/-) till uppfyllande av de   
transportpolitiska målen (huvudmål,  
funktionsmål, hänsynsmålen).   

Åtgärdspaketets  
bidrag till de   
projektspecifika  
målen.   

Låg = mindre  
än 5 mkr,   
medel = 5-10  
mkr, hög =   
mer än 10   
mkr   

Ja/Nej   Allmän kommentar samt   
motiv till bortsortering om   
Nej   

A. Separerad  GC-  
väg från Lurbro bro  
med lämplig   
anslutning till Lurbo  
ridklubb    

Paket A har störst lokal nytta  
för gc- och kollektivtrafik-  
resenärer att ta sig till lokala  
målpunkter ( Lurbo Ridklubb  
respektive IF Thor). Låg   
regional nytta.   

Ingen samhällsekonomisk  
kalkyl har genomförts.   

Paket A har störst nytta för barn  
och ungdomar att ta sig säkert till  
LRK respektive IF Thor.   

Positiv påverkan på jämställdhet.  
Neutral påverkan för funktions- 
hindrade då åtgärderna främjar  
samtliga.    

Positiv påverkan för gång-, cykel-  
och kollektivtrafikresenärer.   

Negativ påverkan på biltrafikanter i  
och med hastighetsdämpande   
åtgärder, försämrad restid för   
pendling med bil.   

Negativ påverkan på näringslivets  
transporter i och med hastighets- 
dämpande åtgärder.   

Paket A bidrar positivt till   
funktionsmålen; en förbättrad   

tillgänglighet för gc- och kollektiv-  
trafikresenärer att ta sig tryggt och   

säkert till lokala målpunkter (LRK resp  

IF Thor).   

Paketet bidrar positivt till   

hänsynsmålen då effekterna av ett   

ökat antal gående och cyklister   
förväntas förbättra hälsan.   

Åtgärderna förväntas inte påverka   
klimat och miljö nämnvärt. Det är   

dock osäkert huruvida anläggningen  

av en ny ridstig (från LRK till det   

privata stallet genom skogen norr om  

Lurbovägen) påverkar djur och natur.   

Paketet förväntas bidra positivt till   

antalet skadade och omkomna i   

trafiken då separarade gc-möjligheter  

reducerar risken för tillbud och   

incidenter.   

Hög (5 av 6 mål)  
för samtliga   
åtgärder sam-  
mantaget (ingen  
enskild åtgärd   
uppfyller fler än 3  
mål)   

Medel.   Ja   
   
   
   

Sträckning för en   

separerad gc-bana (till   

LRK alternativt till IF Thor)   

utreds i samband med   
framtagande av vägplan  
om så blir aktuellt.   

Då flera av åtgärderna berör  
ridklubben förutsätts att   
Uppsala kommun tar en   
dialog med ridklubben inför  
genomförande av åtgärder. I  
och med att ridklubben ägs  
av kommunen har Uppsala  
kommun ett ansvar för verk- 
samheten och dess   
tillgänglighet. Ansvarig   
förvaltning är Kultur- och   
Fritidsnämnden.   
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B. Sammanhållen   

vägvisning för gc-  

vägar och översyn  av 

vägvisning och   

väjningsregler inom   

utredningsområdet.   

B har störst lokal nytta för gc-  
och att ta sig till lokala   
målpunkter. Låg regional   
nytta.   

Ingen samhällsekonomisk  
kalkyl har genomförts.   

B har störst nytta för vuxna att ta  
sig till målpunkter, cykelpendling   
mellan Uppsala och Vreta Ytternäs.   

Neutral påverkan på jämställdhet  
samt för funktionshindrade då   
åtgärderna främjar samtliga.    

Positiv påverkan för gång-, cykel-  
och.   

Marginell positiv påverkan på  
biltrafikanter.   

Marginell positiv påverkan på  
näringslivets transporter.   

B bidrar positivt till funktionsmålen;  

en förbättrad tillgänglighet för gc-  

och att ta sig till lokala målpunkter.   

B bidrar marginellt positivt till   

hänsynsmålen då effekterna av ett  

ökat antal gående och cyklister   

förväntas förbättra hälsan.   
Åtgärderna ger ingen påverkan på  

klimat och miljö.    

B förväntas bidra positivt till antalet  

skadade och omkomna i trafiken då  en 

tydlig vägvisning, siktröjning m.m.   
reducerar risken för tillbud och   

incidenter.   

Högt (bidrar till  
uppfyllande av  
samtliga mål-  
områdenl).   

Låg   Ja   
   
   
   
   
   
   

   

   

   

   

   

Åtgärdspaketet i sig ger låg   
måluppfyllelse utifrån de   
projektspecifika målen, men   
förstärker måluppfyllelsen   
vid genomförande av övriga   
paket.   
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C1/C2 GC-väg från  

Lurbo bro till   

Bodarna genom   

skogen. (C1 större  

åtgärder, C2   

smärreåtgärder)   

Paket C har störst lokal nytta  
för gc- och   
kollektivtrafikresenärer att ta  
sig till lokala målpunkter. Låg  
regional nytta.   

Ingen samhällsekonomisk  
kalkyl har genomförts.   

Paket C har störst nytta för vuxna  
att ta sig till målpunkter, cykel-  
pendling mellan Uppsala och Vreta  
Ytternäs.   

Neutral påverkan på jämställdhet  
samt för funktionshindrade då   
åtgärderna främjar samtliga.    

Positiv påverkan för gång-, cykel- 
trafikanter.   

Ingen påverkan på biltrafikanter.   

Ingen påverkan på näringslivets  
transporter.   

Paket C bidrar positivt till   
funktionsmålen; en förbättrad   

tillgänglighet för gc- och att ta sig  

lokala målpunkter.   

Paketet bidrar positivt till   
hänsynsmålen då effekterna av ett  

ökat antal gående och cyklister   
förväntas förbättra hälsan. Paketet  

ger en marginell positiv effekt på   
klimatet i och med att paketet   

förväntas leda till ett ökat antal   
cyklister. C1 kan eventuellt ge en   

negativ inverkan på miljö i och med  

att det finns fornlämningar i   

området, vilket behöver undersökas  

ytterligare Åtgärderna inom C2 ger  

ingen påverkan på miljö.    

Paket C förväntas bidra positivt till   

antalet skadade och omkomna i   

trafiken i och med att cykling sker   
separerat från trafik, vilket reducerar  

risken för tillbud och incidenter.   

Låg för paket C   
(bidrar till upp-  
fyllande för 2 av 6   
målområden).   

Medel för  
paket C1.   

Låg för paket  
C2.   

Ja   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Rekommendation att gå   
vidare med paket C2   
smärreåtgärder.   
   
Åtgärderna i framförallt C1   
förutsätter dialog med mark-  
ägarna. Markåtkomst krävs   
från de två nuvarande mark-  
ägarna, de är i dagsläget   
negativa. Befintlig skogstig   
har mycket låg standard, låg   
måluppfyllelse gällande t ex   
trygghet, skulle därmed inte   
användas i tillräckligt stor ut-  
sträckning för att motivera   
åtgärder. Ev möjlighet på   
lång sikt i samband med   
eventuell exploatering.   
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D. Separerad GC- 

bana längs med  

statliga vätnätet  

(väg 596 och 597)  

från Lurbo bro till  

Vreta Ytternäs   

D har störst lokal nytta för gc-  
trafikanter att ta sig till lokala  
målpunkter. Låg regional   
nytta.   

Ingen samhällsekonomisk  
kalkyl har genomförts.   

D har störst nytta för vuxna att ta  
sig till målpunkter, cykelpendling   
mellan Uppsala och Vreta Ytternäs.   

Neutral påverkan på jämställdhet  
samt för funktionshindrade då   
åtgärderna främjar samtliga.    

Positiv påverkan för gång-, cykel-  
och.   

Positiv påverkan på biltrafikanter i  
och med en säkrare trafikmilö.   

Positiv påverkan på näringslivets  
transporter.   

D bidrar positivt till funktionsmålen;  

en förbättrad tillgänglighet för gc-  

och att ta sig tryggt och säkert till   
lokala målpunkter.   

D bidrar positivt till hänsynsmålen då  

effekterna av ett ökat antal gående  

och cyklister förväntas förbättra   

hälsan. D ger en marginell positiv   

effekt på klimatet i och med att   
paketet förväntas leda till ett ökat   

antal cyklister. Neutral påverkan på  

miljö.   

D förväntas bidra positivt till antalet  

skadade och omkomna i trafiken i   

och med att cykling sker separerat   

från trafik, vilket reducerar risken för  

tillbud och incidenter.   

Hög (5 av 6 mål).   Hög   Nej   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

I dagsläget motiverar inte   
antalet cyklister att en ny gc-  
bana anläggs. Då Uppsala   
kommun inte planerar för   
ytterligare bebyggelse längs-  
med det statliga vägnätet   
förväntas även antalet   
cyklister vara konstant inom   
nuvarande planperiod.   
Boende i Bodarna, Vreta   
Ytternäs samt cyklister till re-  
kreationsområdet Hammar-  
skog gynnas mer av en gen   
sträckning.  Åtgärden har en   
positiv påverkan på samtliga   
målområden, men väljs bort   
då den i dagsläget inte är   
motiverad utifrån höga   
kostnader mot bakgrund av   
ovanstående antaganden om   
antalet cyklister.   

   Ange vad som används (utgör bilaga till studie):   Eventuell kommentar:   

X   SEB-metod/relevanta delar av SEB-mallen   Wordmallen 0395 har använts   

Medverkande kompetenser och personer: Samma som ovan   Ja   x   Nej   ☐    
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[Forma inriktning och rekommendera åtgärder]   

I tabellen nedan framgår vilka åtgärdsförslag som arbetsgruppen rekommenderar att gå vidare med. Tidshorisonten delas upp på kort sikt (upp till 5 år) medel  

(6-12), lång sikt (över 12 år, dvs efter planperioden).   



Åtgärdspaket  Åtgärdspaket   
utifrån   
funktions-  
områden   

Inriktning och   
rekommenderade  
åtgärder    

Steg   
enligt fyr- 
stegs-  
principen   

Förslag till   
fortsatt   
planering och  
hantering   

Tidsaspek 

t genom- 
förande    

Ansvariga  
aktörer,  
genom-  
förande   

Kostnad,  
mkr   

Förslag till  
finansiering    

Kommentar    
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5 alt 10: Separerad gc- 
bana från Lurbo bro till  
infarten till LRK   
alternativt till IF   
Thor/Lurboskogen.   

400 m från Lurbro bro till  
IF Thor samt   
uppgradering av ridstig  
mellan IF Thor till LRK.   
800 m från Lurbo bro till  
LRK´s infart.    

4  Uppsala kommun   
tar initiativ i   
samband med   
den årliga   
verksamhetsplane  
n för året (med   
utblick 3 år   
framåt).    

Kort sikt  Trafikverket  3-5 inkl   
    för åtgärd   
   nr 5 inkl   
    länk   
    mellan IF   

Thor till   
LRK för alt   
A1.   

3,5-5 för  
åtgärd nr   

LTP (40%)  
och   
kommunal  
medfinansie 

ring (ca   
60%).Enligt  
Cykelstrateg 

inbetraktas  
vägen som  
lokal.   

Kostnaden är svårbedömd pga  
utrymmet (bergvägg, slänt och  
brokonstruktion) samt om   
vägplan behövs. Kostnad exkl  
vägplan ca 3 mkr beroende på  
utrymmet och inkl vägplan   
uppemot 10 mkr beroende på  
utrymmet och miljön.   
Svårigheter i och med trånga   
sektioner. Mätningar och foton  
av vägsektioner visar dock att  
det kan finns möjlighet att   

A. Separerad  GC- 
väg från Lurbro  
bro med lämplig  
anslutning till   
Lurbo ridklubb    

Tillgänglighet   
och säkerhet för  
oskyddade   
trafikanter   
(gående,   
cyklande,   
ridande) och   
kollektivtrafik-  
resenärer att ta  
sig till Lurbo   
Ridklubb   

Separarerad GC-bana  
från Lurbo bro till LRK  
alternativt till IF Thor,  
hastighetssäkring,   
informationsinsatser,  
utformning av säkra  
passager.   

            Total   
kostnad   
för paket   
A 5-10   

   Sträckning för en separerad gc-  
bana (till LRK alternativt till IF   
Thor) utreds i samband med   
framtagande av vägplan om så   
blir aktuellt.   
Dialog med och hänsyn   
behöver tas till utökad   
verksamhet i Lurbo bergrum   
som kan påverka trafikflödet   
(fler och tyngre transporter)   
och genomförbarheten.   

2: Medlemmarna till LRK  
samåker och 9:   
Information om beteende  
till LRK´s medlemmar om   
t ex hur man ska röra sig i  
området, reflex-  
användning och liknande.   

1-2   Uppsala kommun,   
Kultur- och fritids-  
nämnden tar en   
dialog med LRK   
samt tar fram   
informations-  
material,   
kampanj.   

Kort sikt   
   
   

   

   

   

   

LRK/Uppsala   
kommun   
   

   

   

   

   

0,1   Inom   
ordinarie   
verksamhet.   

 

3: Testresenärsaktiviteter  
och/eller liknande   

1   Inom ordinarie   
verksamhet   

Kort sikt   
   
   

UL   
   
   
   

Inom   
ordinarie   
verk-  
samhet   

  

4: Flytt av busshållplats  
på raksträckan öster om  
LRK till infarten till LRK  
vid nuvarande skolskjuts- 
hållplats   

2      Kort sikt   
   
   

UL   
   
   

0,01      Åtgärden har genomförts under   
pågående process.   



 

 

 

10, alt A2  
till LRK.   
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anlägga en gc-väg inom   
befintligt vägområde om   
smalare sektioner kan   
accepteras på gc-banan, se   
bilaga. Hanteras samlat i   
vägplaneskedet med åtgärd nr  
12/13 och 16.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/13: Utforma obevakad  
passage över Lurbovägen    

3  Trafikverket  Kort sikt  Trafikverket  0,05-0,5  Trafikverket Föregås av en utredning om   
      lokalisering av passage   
      (förslaget är vid infarten till LRK   
      alternativt vid ridvägen från   
      LRK norr om Lurbovägen till IF   
      Thor). Åtgärden är beroende av   
      val av förbindelse mellan stallet   
      vid Stabbymalmsvägen och LRK,   

nr 16.   

Enkel lösning 0,05 mkr med  
exempelvis sänkt kantsten.    

Korsningsjusteringar vid  
Lurbo   
bro/Vårdsättravägen för  
att möjliggöra en bra   
anslutning för gc-  
trafikanter mellan   
befintlig kommunal gc-  
väg och statlig som tar vid  
från Lurbo bro   

4   Uppsala kommun   Kort sikt   Uppsala   
kommun   

1-3      Stäm av med kommunen   

6: Översyn av hastighet   
från Lurbo bro till infarten  
till LRK    

2   Trafikverket   Kort sikt   
   
   

Trafikverket   
   
   

0,1   Inom   
ordinarie   
verksamhet   

Ansökan om sänkt hastighet   
har tidigare prövats och fått   
avslag. Ridskolor uppfyller inte   
kriterier för lägre hastighet än  
50 km/h om inte särskilda skäl  
föreligger. Om översynen visar  
på ett behov rekommenderas   
hastighetsdämpande åtgärder  
(se åtgärd nr 12).   
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Avsmalning med exempelvis   
timglashållplats vid infarten till  
LRK 0,4 mkr.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Sammanhållet  
gc-nät inkl väg-  
visning för   
cyklister och bil- 
trafikanter till   

Tillgänglighet   
för gc-  
trafikanter att  
förflytta sig   
inom områdena  
Bodarna, Vreta   

Översyn och justering av  
skyltning och vägvisning  
samt samordning av   
kommunal  gc-väg från  
Stabby Gård till   
Hammarskog.   

        0,5-1,5    Fortsatt utredning av felande   
länkar krävs och kostnaden för   
dessa. En kompletterande länk   
mellan befintlig GC-väg i Vreta   
Ytternäs och Uppsala kommuns   
rekreationsstig (anslutning vid   

  16: Förbättra förbindelser  
till LRK för ridande genom  
anläggning av ny   
ridstig/förlängning av   
befintlig.    

4   Uppsala kommun   Kort sikt   Uppsala   
kommun/LRK   

1-2,5   Uppsala   
kommun   

Se över möjligheten att anlägga  
ridstig norr om Lurbovägen i   
skogen som förbinder det   
privata stallet vid   
Stabbymalmsvägen med LRK,   
vilket innebär att ridande   
undviker attkorsa vägen.    

Se över ridstigsnätet, minimera  
risken att korsa vägar i första   
steget.    

Alternativt förslag att förlänga  
befintlig ridstig längsmed södra  
delen av Lurbovägen i syfte att  
bilister uppmärksammar   
ridande i god tid innan passage  
av vägen, hänger ihop med   
åtgärd nr 12/13.   

25: Siktröjning vid   
hållplatsen Stabby   
Malmsvägen i riktning   
mot samt ridstig från  
privata stallet samt   
längsmed hela   
Lurbovägen.   

2   Vägområdet är   
röjt. Dialog med   
markägaren om   
ansvar.   

Kort sikt   
   
   
   

Markägare   
   
   
   

0,1      Trafikverket tar dialog med   
markägare i anslutning till   
vägområde i statlig väg.   

29: Informationsinsatser  
till busschaufförer   

2      Kort sikt   UL   
   

Inom   
ordinarie   
verk-  
samhet   

Inom   
ordinarie   
verksamhet   

 



 

 

 

större mål-  
punkter samt  
översyn och   

 

 

 

Ytternäs samt   
med koppling   
till   
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Stabby gård) skulle bli ca 2 km  
lång. Kostnad för vägvisning   
bedöms efter översyn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

genom skogen   
från IF Thor till   
Bodarna   

  38: Enklare åtgärder som   
siktröjning, ta bort   
hinder, bredda om   
möjligt på vissa partier   
samt lägga grus, 1 km   
genom skogen.   

2  Uppsala kommun   
tar en dialog med   
markägaren.   

Kort sikt Uppsala   
 kommun   
     

     

1-2  Inom   
befintlig   
verksamhet.   
Kommunen   
kan söka   
medfinansie  
ring för   
åtgärder på   
enskilt   
vägnät   

Befintliga ridstigar finns   
möjlighet att använda  som gc- 
väg för en genare sträckning.    

justering av   
väjningsregler   

Hammarskog.   
Tillgänglighet   
och säkerhet för  
gc-trafikanter   
att ta sig mellan  
Uppsala och   
Bodarna, Vreta  
Ytternäs.   

34: översyn och justering  
av skyltning. T ex lämna   
företräde för trafikanter  
från Vreta Ytternäs   
varning för djurskylt,   
varning för ridande samt  
vägvisning och   
samordning med   
kommunal gc-väg från   
Stabby Gård till   
Hammarskog. Se över   
väjningsregleringen i   
korsningen mellan väg   
596/597. Utred om någon  
bör iaktta väjning mot   
annan med anledning av  
otydlig korsning. (Se även  
41 och 47 i åtgärds-  
tabellen i bilaga).   

1-2   Trafikverket,   
samordning inför   
nästa steg.   
Kommunen kallar   
till ett möte.   

Kort sikt   
   
   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Trafikverket   
och Uppsala   
kommun.   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Översyn   
av   
vägvisning  
inom   
ordinarie  
verksam- 
het.   
Kostnad   
för i   
samband  
med   
övriga   
skyltar i   
utredning 

sområdet  
(5tkr/skylt  
,   
uppskattn 

ingsvis   
0,05 mkr).   

Samverkan  
mellan   
Trafikverket  
och   
kommunen.   

Samordning mellan Trafikverket  
och Uppsala kommun av gc-nät  
utifrån väghållaransvaret   
(kommunal gc-väg från   
Hammarskog till Stabby gård).    

Åtgärden bör genomföras i   
kombination med gc-väg från  
Uppsala till Vreta Ytternäs   
oavsett vilken lokalisering som  
väljs. Säkerställa funktionalitet,  
underhåll, skyltning etc.   

45: anpassa tider för   
djurens passage av vägen   

1-2   Dialog med   
markägaren   

Kort sikt   
   

Trafikverket   
   

Inom   
befintlig   
verk-  
samhet   

   En alternativ åtgärd skulle   
kunna vara en planskild   
passage för djuren.   

C2.   
Smärråtgärder på  
befintlig GC-länk   

   Smärreåtgärder på   
befintlig gc-stig genom   
skogen.    

            1,5-2,5         



 

 

 

 

 

  39: Säkerställd   
vinterväghållning   

 

 

 

 

 

2  Uppsala kommun   
tar en dialog med   
markägare för att   
tydliggöra ansvar   
för vinterväg-  
hållning för en   
permanent   
lösning.   

 

 

 

 

 

Kort sikt Uppsala   
 kommun   
     
     

     

     

 

 

 

 

 

0,01/år i  
vinterväg- 
kostnad   

 

 

 

genom  
Bodarna.   

Inom   
befintlig   
verksamhet.   

 

 

 

 

 

Uppsala kommun har varit i  
kontakt med markägaren.  
Markägaren känner inte till  
vem som driftar gc-vägen.    
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Rekommendation till fortsatt arbete    

Som beskrevs i avsnittet om bakgrunden har planeringsförutsättningarna ändrats under  
arbetets gång, vilket kan ha en inverkan på den fortsatta processen.    
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De åtgärdsförslag som Trafiverket eventuellt beslutar att gå vidare med för genomförande   
kommer att hanteras vidare i Trafikverkets verksamhetsplan för investeringsverksamhet och   
i Region Uppsalas verksamhetsplan för länstransportplanens genomförande. I verksamhets-  
planen vägs åtgärdsförslag mot varandra och en prioritering görs, både mellan olika åtgärds- 
förslag men också i tid. Prioriteringar i planen styr vad ska genomföras under de kommande  
1-6 åren. I processen med att ta fram verksamhetsplaner sker en tät dialog mellan Trafik-  
verket, Region Uppsala och länets kommuner i syfte att skapa så stor delaktighet som möjligt  
men också för att säkerställa ett effektivt genomförande. Det eftersom såväl kommuner,   
som Trafikverket och Region Uppsala kan ha ansvaret att genomföra åtgärder.    

 

I Uppsala kommun förankras åtgärdsförslagen inom den kommunala organisationen och   
med politiker i berörda nämnder. De brister och behov som har identifierats i åtgärdsvals-  
studien vägs mot övriga brister och behov inom kommunen. Det sker också en fördjupad   
bedömning av en åtgärds genomförbarhet och effekt. De åtgärder som Uppsala kommun går  
vidare med förs in i den kommunala investeringsplanen eller hanteras i den löpande.    

 

När respektive organisation har fattat beslut om hantering (ställningstagande) och lagt in   
åtgärden/ åtgärderna i sina verksamhetsplaner kommer organisationerna vid behov överens  
om en handlingsplan/genomförandeplan och finansiering. Detta bör formaliseras genom en  
avsiktsförklaring och eventuella medfinansieringsavtal. Därefter tar arbetet med den   
formella fysiska planläggningsprocessen vid genom vägplan (enligt väglagen och lagen om   
byggande av järnväg) och eventuella detaljplaner. Genomförande av åtgärder, oavsett om   
det är steg 1-2-åtgärder (påverkans- och optimeringsåtgärder) eller steg 3 och 4-åtgärder   
(om- och nybyggnationer), sker därefter.    

 

Inför kommande arbete rekommenderar arbetsgruppen att åtgärderna hanteras samlat i   
vägplane- och genomförandeskedet så att en utbyggnad kan ske samordnat. I det fortsatta  
arbetet kommer vidare utredningsarbete behöva genomföras som en del av, eller parallellt  
med, en vägplan. Åtgärder behöver utredas och genomföras i rätt tid eftersom utformning  
och genomförande för flertalet av åtgärderna är beroende av varandra. Ett exempel på   
planerad ny verksamhet i bergrummet vid Lurbo kan leda till ökat antal tunga transporter i  
området, primärt i anslutning till bergrummets infarter, vilket således bör beaktas vid   
planering och genomförande av eventuella åtgärder.   

 

En samordning behöver ske med anslutningen till det kommunala gc-nätet och till   
rekreationsområdet Hammarskog utifrån den kommunala cykelutredningen som har   
genomförts. Detta för att hitta och komplettera med felande länkar samt samordna åtgärder  
såsom vägvisning och skyltning med mera.   

 

 

 

 

Medverkande kompetenser och personer:   

Ola Kahlström, Oscar Forss, Ivan Andic, Tina Melin. I fas 4 rekommendera åtgärder ersattes Ivan av  
åtgärdsplanerare Zakaria Nor.   
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Arbetsprocessen   

Åtgärdsvalsstudien har genomförts av en arbetsgrupp bestående av representanter från   
Uppsala kommun, Region Uppsala och Trafikverket. Arbetsgruppen har haft ett tiotal möten  
inklusive platsbesök. Studien har genomförts i egen regi utan konsult och wordmallen för   
samlade effektbedömningar har använts.   

 

I fasen förstå situationen hämtades kunskap in från berörda aktörer (se avsnittet   
intressenter) i form av ett brevutskick där intressenterna fick komplettera bilden av  
identifierade brister, behov och åtgärdsförslag som arbetsgruppen hade identifierat.   

 

Ett separat möte på initiav av Lurbo Ridklubb hölls också mellan ridklubben, Trafikverket och  
Uppsala kommun som den senare kallade till.   

 

Arbetsgruppen har varit intakt i stort sett hela processen, i fas 4 byttes åtgärdsplaneraren ut  
från Trafikverkets sida. Arbetsgruppen har bistått med underlag och texter under processens  
gång.   

 

Studien har resulterat i att arbetsgruppen har rekommenderat ett antal åtgärdsförslag.  
Dessa åtgärdsförslag kommer tillsammans med studien att ligga som underlag inför   
kommande planeringsarbete samt prioriteringar både hos Uppsala kommun, Region   
Uppsalas arbete med länstransportplanen samt Trafikverkets verksamhetsplan.   

 

Samtliga parter i arbetsgruppen har ansvarat för förankring i sin egen organisation. Inom   
Trafikverket har avstämningar skett med trafikingenjör, åtgärdsplanerare, vägutformare på  
Investering samt driftansvarig från Underhåll.   

 

Efter åtgärdsvalsstudiens avslut kommer respektive organisation att fatta beslut kring om   
och när den fortsatta processen kring eventuellt genomförande av åtgärderna tas vidare.   
Planeringsförutsättningarna har dock förändrats under åtgärdsvalsstudiens gång i och med   
att såväl länstransportplanen som den regionala cykelstrategin har reviderats, vilket innebär  
att prioriteringen av regionala gång- och cykelobjekt inte nödvändigtvis blir densamma. För  
mer information om planeringsförutsättningarna, se avsnittet Bakgrund.   



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trafikverket, Region Öst, Eskilstuna. Besöksadress: Tullgatan 8  

Telefon: 0771-921 921. Texttelefon: 010-123 99 97.   

www.trafikverket.se   

50  

 

http://www.trafikverket.se/

