
 

KS 14     7 MARS 2012 
 
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 

 

 
Postadress: Uppsala kommun, Kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala 

Besöksadress: Stadshuset, Vaksalagatan 15 • Telefon: 018-727 00 00 (växel) • Fax: 018-727 00 01 
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se 
 

Handläggare 
Malmberg Jan 
Nilsson Christoffer 
 

Datum 
2012-02-06 

Diarienummer 
KSN-2008-0676 

 
 
 
 
 

 Kommunstyrelsen 
 

Trafikövningsplats vid Rörken 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att föra frågan om markområdet vid Rörken till mark- och exploateringsutskottet för prövning 
av dess användning som en del i en exploatering, med beaktande av i området befintligt 
föreningsliv,  
 
att notera att frågan om en trafikövningsplats vid Rörken bör prövas utifrån kommersiella 
villkor, samt 
 
att avvisa framställan från tidigare fastighetsnämnden om en kommunal nyttjandegaranti till 
den som ska driva en trafikövningsplats i Uppsala kommun. 
 
 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 23 november 2011 varvid 
ärendet återremitterades till kommunledningskontoret för fördjupad beredning avseende 
vilken påverkan en eventuell trafikövningsplats i Tierp kan få. I nu aktuell skrivning finns en 
komplettering gjord avseende Tierp Arena, den verksamhet som idag bedrivs där och vad som 
kan komma att ske vid arenan på sikt. 
 
Behovet av en ny trafikövningsplats uppstod 2005 i samband med att den tidigare 
övningsplatsen avvecklades för att ge utrymme för byggandet av Bärbyleden, etapp 3 och den 
nya dragningen av E4:an. Kommunstyrelsen anvisade i samband med detta ett markområde 
vid Rörken/Hovgården som ny lämplig placering för en trafikövningsplats. 
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Fastighetsnämnden, FSN, har sedan 2005 uppdraget från kommunstyrelsen att arbeta fram ett 
genomförande av en ny trafikövningsplats vid Rörken i samarbete med gatu- och 
trafiknämnden. FSN inkom den 30 juni 2011 med en skrivelse, bilaga 1, där nämnden 
redogör för arbetet ditintills och föreslag till fortsatt arbete med att förverkliga en 
trafikövningsplats. 
 
Kommunstyrelsens ursprungliga uppdrag, att genom avtal med berörda parter etablera en 
trafikövningsplats, har enligt FSN ej varit en framkomlig väg. Nämnden har istället föreslagit 
att etablering av en trafikövningsplats ska ske genom en upphandling av såväl investering 
som drift av en trafikövningsplats. I samband med FSN:s beslut om upphandling har man 
föreslagit kommunstyrelsen att besluta om en kommunal nyttjandegaranti av 
trafikövningsplatsen. 
 
Målet med en sådan upphandling skulle vara att en trafikövningsplats i Rörken blir 
kostnadsneutral för Uppsala kommun. För att nå denna ambition bedömde FSN att eventuella 
intressenter i en upphandlingsprocess har behov av att räkna med en stabil intäktsbas från 
aktörer som kan nyttja trafikövningsplatsen. Som ett led i detta föreslog FSN 
kommunstyrelsen besluta om en kommunal nyttjandegaranti för anläggningen. I FSN:s 
utredning har även externa aktörers intresse och behov av en trafikövningsplats undersökts. 
Framförallt visade undersökningen på att näringslivet har stora behov av en närliggande 
trafikövningsplats för tunga fordon, där den idag närmaste platsen är Vallentuna. Även 
trafikverkets provverksamhet för MC har ett stort behov av en trafikövningsplats i direkt 
närhet till Uppsala.  
 
FSN har även genomfört en fördjupad jämförelse mellan den planerade inriktningen på 
trafikövningsplatsen Rörken och den nybyggda motorsportarenan i Tierp, bilaga 2. Av 
jämförelsen framgår att Rörken kommer att ha fokus på trafiksäkerhetsutbildningar som 
möjliggör såväl halkbana och förarprov för motorcykel, personbil och tyngre fordon till 
skillnad mot motorsportarenan i Tierp som hitintills fokuserat på motorsport och halkbana för 
personbilar. 
 
Föredragning 
FSN:s val att upphandla såväl investering, etablering och drift av trafikövningsplatsen innebär 
att kommunen via tomträttsavtal tillhandahåller mark samt ger en garanti för att kommunens 
samlade behov av trafiksäkerhetsutbildningar förläggs till Rörken. Upphandlingens 
utformning kan därmed sägas vara en OPS-lösning, Offentlig Privat Samverkan. 
Målsättningen att upphandlingen ska vara kostnadsneutral för kommunen kan först 
säkerställas i samband med att anbud inkommer i upphandlingsprocessen. Om anbuden visar 
att kommunens målsättning inte nås kan kommunen avbryta upphandlingen och ompröva 
såväl upphandlingens utformning som målsättning.  
 
Nämndens förslag är att kommunstyrelsen ger en garanti på utbildningstimmar och 
motsvarande intäkt som den kommunala verksamheten bedöms ha under de första fem åren 
som trafiksäkerhetsanläggningen är i drift. Efter den första femårsperioden finns inget 
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åtagande från kommunen. Förslaget som sådant är fullt möjligt att föra in som en del i 
upphandlingen.  
 
Kommunledningskontoret föreslog, i samband med den ursprungliga beredningen, 
kommunstyrelsen att avslå FSN:s förslag om att besluta om en kommunal nyttjandegaranti då 
kommunstyrelsen saknar rådighet över kommunorganisationens behov av 
trafiksäkerhetsutbildningar.  
 
Vid den förnyade beredningen av ärendet har ytterligare kontakter tagits med Tierp Arena. En 
kort beskrivning av Tierp Arenas verksamhet och kommande planer återges i bilaga 3. Vid 
dessa kontakter har det framkommit att Tierp Arena både har ambitionen och kapaciteten att 
inom de närmsta åren utvecklas till en fullskalig trafikövningsplats som motsvarar de behov 
som skisserats vid Rörken.  
 
Om en sådan inriktning i Tierp blir verklighet finns frågan om det möter Uppsalas näringslivs 
behov av utbildning, vidareutbildning och prov för tunga fordon. Det som talar emot en sådan 
anläggning i Tierp är avståndet som blir lika långt som till den anläggning i Vallentuna där 
sådan verksamhet idag bedrivs för uppsalabor och företag. Denna fråga kan prövas genom att 
området vid Rörken erbjuds exploatörer som på kommersiella villkor får möjlighet att 
etablera en trafikövningsplats där. 
 
Kommunledningskontoret bedömer även att en eventuell tillkomst av en trafikövningsplats 
bör ske utifrån kommersiella villkor utan kommunal subvention, men hänsyn tagen till den 
existerande och eventuellt kommande konkurrenssituationen med andra trafikövningsplatser i 
regionen.  
 
Kommunstyrelsen bör av ovanstående skäl hänvisa frågan om en trafikövningsplats vid 
Rörken till mark- och exploateringsutskottet för vidare prövning utifrån den ursprungliga 
anvisningen 2005 om områdets användning.   
 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser föreligger i detta skede.  
 
Kommunledningskontoret 
 
 
Kenneth Holmstedt 
stadsdirektör 
 
 
 














































