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 Kommunstyrelsen 
 

Begäran om underlag inför ny länstransportplan för Uppsala län 2014-2025 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att  avge skrivelse till Regionförbundet i Uppsala län enligt bilaga 1. 
 
Ärendet 
Regionförbundet inkom den 14 december 2012 med önskemål om Uppsala kommuns syn på 
prioriterade brister i transportsystemet som underlag till åtgärdsplaneringen 2014-2025. 
Förbundet efterfrågar dels en lista över behov av åtgärder som finansieras eller delfinansieras 
av länstransportplanen och dels en lista över behov i den statliga transportinfrastrukturen. 
(bilaga 2) 
 
Tidsplanen för arbetet med länstransportplanen har ändrats från att länstransportplanerna 
skulle antas ett år efter den nationella planen för transportinfrastrukturen till att beslut om 
länstransportplanerna ska ske samtidigt med den nationella planen. Detta innebär att redan i 
juni 2013 sänds planerna ut på remiss för att sedan fastställas vinter/vår 2013/2014.  
 
Ärendet har redovisats i styrgruppen för samhällsbyggnad. 
 
Föredragning 
Den förändrade tidsplanen har gjort att det förankringsarbete som var planerat inte har kunnat 
genomföras. Ett parallellt arbete har skett mellan tjänstemännen inom kommunen. Det har 
därför inte varit möjligt att arbeta in gatu- och samhällsmiljönämndens beslut utan det läggs 
till ärendet. 
 
Kommunens förslag på prioritering bygger på översiktsplanens uppsatta mål. Prioriteringen är 
därför något annorlunda jämfört med föregående omgång och är mycket mer fokuserat på 
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hållbar bebyggelseutveckling och hållbart resande. Den sammanfattande prioriteringen har 
vid ett par tillfällen framförts till riksdagsledamöter. 
 
För att alla inblandade ska förstå helheten har alla kända infrastrukturbehov sammanställts i 
listan med den nya uppdelningen: 
 

 genomförbart inom 1-3 år,  
 behov av ytterligare precisering 4-6 år samt  
 brister med utredningsbehov. 

 
Den senare är uppdelad i mycket angelägna och angelägna. Inom de tre olika grupperna görs 
ingen prioritering och allt eftersom utredningarna går framåt finns det möjlighet att göra 
omprioriteringar. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Detta är inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut. 
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