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Avtal om förändrat väghållningsansvar i Uppsala tätort
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna förslag till avtal med Trafikverket enligt bilaga 1
Ärendet
Kommunen har i program för Östra Fyrislund bl.a. förslagit en ny gatuanslutning med en
cirkulationsplats på motorvägen E4.10 väg mot Uppsala centrum. En detaljplan för DanmarkKumla 1:4 m.fl. är antagen som möjliggör utbyggnad av ett handelsområde i södra
Fyrislundsområdet mellan Almungevägen och väg E4.10. Utbyggnaden av handelområdet har
påbörjats med en ICA Maxi butik. För att skapa god tillgänglighet till området har kommunen
anlagt en ny gatuanslutning, cirkulationsplats, till väg E4.10.
Föredragning
En överenskommelse tecknades 2012 mellan kommunen och Trafikverket (KSN-2012-1274) som
reglerade utbyggnaden av en ny anslutning från detaljplaneområdet till E4.10 sydost om Gnistarondellen. Av överenskommelsen framgår att kommunen kommer att överta väghållaransvaret.
Orsaken är att utbyggnaden enligt ovan samt tidigare utbyggnad av ny E4 har förändrat funktionen för
aktuell vägsträcka till att vara en primärt kommunal angelägenhet. Bilaga 2.
Avtalsförslaget innebär således att kommunens väghållningsområde utökas och att kommunen tar över
väghållaransvaret. Aktuellt område är för väg 255/ Kungsängsleden mellan Rapsgatan och
Gnistarondellen och E4.10 mellan Gnistarondellen och den nya anslutningen till planområdet (vid ICA
Maxi), en total sträcka på ca 1200 meter.
Ett avtalsförslag enligt Bilaga 1 har upprättas av Trafikverket och kommunen. Avtalet reglerar tidigare
överenskommelse enligt Bilaga 2 om förändrat väghållningsområde och övertagande av
väghållningsansvar.
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Kommunen erhåller vid övertagandet en ersättning om 900 000 kronor av Trafikverket för
iståndsättning av beläggning. Det utökade väghållningsområdet innebär ökade kostnader för
drift och underhåll att hanteras i gatu- och samhällsbyggnadsnämndens budget.
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Bilaga 1

Dnr TRV

AVTAL
om förslag till förändrat väghållningsansvar och väghållningsområde inom
Uppsala tätort, Uppsala kommun.
( 1 bilaga, karta)
Enligt regeringens proposition om trafikpolitiken inför 90-talet (1987/88: Tu 20) ska
kommunerna ges ett större ansvar för väghållningen i tätorter. Trafikverket ska ha
ansvar för de övergripande allmänna vägarna (främst riksvägar och primära länsvägar)
såväl inom som utom kommunernas väghållningsområde samt för vägar på
landsbygden.
Förbifarten öster om Uppsala (motorväg E4 och väg 55/Bärbyled 3) har sedan de
öppnats för trafik övertagit den övergripande trafikfunktionen från den äldre
sträckningen av väg E4 genom Uppsala. Omklassning av vägarna har genomförts och
benämns numera som väg 600 och väg E4.10.
För att skapa god tillgänglighet till det planerade handelsområdet i södra Fyrislundsområdet mellan Almungevägen och väg E4.10 vill Uppsala kommun anlägga en ny
gatuanslutning, cirkulationsplats, till väg E4.10. Härigenom får väg- och gatunätet
väster om den nya anslutningen en mer lokal funktion.
Beslut om ändrad väghållning enligt 25 § Väglagen (1971:948) eller 2 Kap. 2 §
Vägförordningen (2012:707) fattas av Trafikverkets huvudkontor, Juridik och planprövning,
i Borlänge.
Ett lagakraftvunnet beslut om ändrad väghållning i enlighet med intentionerna i detta
avtal fattas inte av Trafikverket utan att Kommunfullmäktige i Uppsala kommun
godkänner avtalet.
Mellan Trafikverket Region Öst, nedan kallat Trafikverket, och Uppsala kommun,
nedan kallad Kommunen har därför träffats detta avtal.
1.

Avtalets omfattning

I avtalet regleras
• förslag till förändrat väghållningsområde och övertagande av väghållningsansvar
för vägarna 255/Kungsängsleden(mellan Rapsgatan och Gnistarondellen) och
E4.10 mellan Gnistarondellen och den nya anslutningen till planområdet, vilket
framgår av bilaga 1.
• iståndsättning av de vägar/gator som Kommunen övertar

2.

Kommunens åtagande

Kommunen övertar väghållningsansvaret för väg 255/Kungsängsleden(mellan
Rapsgatan och Gnistarondellen) och E4.10 mellan Gnistarondellen och den nya
anslutningen till planområdet, en total sträcka på ca 1,2 kilometer. I övertagandet
ingår Gnistarondellen och den nya cirkulationsplatsen samt korsningen Kungsängsleden/Rapsgatan/väg 255, inklusive signal- och belysningsanläggningar.

3.

Övertagande av väghållningsansvar för drift och underhåll samt förbättring

Trafikverket och Kommunen är överens om att Kommunen ska överta väghållaransvaret
för väg 255/Kungsängsleden/E4.10 mellan Rapsgatan och ny anslutning till
detaljplaneområdet. I övertagandet ingår cirkulationsplatsen, Gnistarondellen, samt hela
korsningen med Rapsgatan/väg 255/Kungsängsleden, inklusive signal- och
belysningsanläggningar. Den planerade cirkulationsplatsen på väg E4.10 ingår i
kommunens väghållningsområde.
Övertagandet omfattar en total väg- och gatulängd på ca 1,2 km, enligt bilaga 1.
För att utöka väghållningsområdet initierar Trafikverket den förändringsprocess som ligger
till grund för det juridiskt formella beslutet.
Kommunen övertar drift- och väghållaransvaret från och med när beslutet vunnit laga kraft.
4.
Ekonomi, ersättningar
Trafikverket erlägger vid kommunens övertagande av väghållningsansvaret för nuvarande
väg E4.10 mellan ny anslutning till och Gnistarondellen samt väg 255 mellan Rapsgatan
och Gnistarondellen, Uppsala tätort, enligt bilaga, ett belopp om 900 000,00 SEK utgörande
ersättning för iståndsättning av beläggning. Utbetalningen av ersättningen utförs i ……..
månad 2015 och det förutsätter att beslutet om övertagande vunnit laga kraft.
5.

Avtalets giltighet

Detta avtal gäller under förutsättning att Kommunfullmäktige i Uppsala beslutar att
godkänna avtalet samt att beslut om förändringar av kommunens väghållaransvar vinner
laga kraft.
Detta avtal är upprättat i två (2) exemplar där parterna erhållit var sitt exemplar.
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