
 PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 
 
 

 

 

Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se 
 

Svar på interpellation om cykelväg mellan Uppsala, Ulva och 

Bälinge 

Kommunalrådet Mohamad Hassan (L) ställer i en interpellation ett antal frågor om en cykelväg 

mellan Uppsala, Ulva och Bälinge. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet i den 

styrande majoriteten driver aktivt frågan om att förbättra kommuninvånarnas tillgång till Fyrisåns 

dalgångar norr om Uppsala till Ulva och vidare mot Storvad liksom att knyta ihop orterna 

Bälinge, Lövstalöt och Björklinge med Uppsala med ett säkert och funktionellt cykelvägnät. Det 

är ett viktigt led i arbetet med att göra Uppsala till en av landets bästa landsbygdskommuner i 

enlighet med landsbygdsprogrammet. Arbetet involverar kommunstyrelsen och flera nämnder. 

Arbetet med en gång- och cykelväg från Uppsala till Ulva kvarn och vidare till Bälinge är just 

nu uppdelat i två spår som tillsammans skulle ge kommuninvånarna tillgång till Fyrisåns 

dalgångar norr om Uppsala och stärka möjligheten för gående och cyklande att säkert ta sig 

till utflyktsmålet Ulva Kvarn eller till tätorterna Bälinge, Lövstalöt och Björklinge:  

 

1. Fortsatt arbete med en GC-väg från Klastorp i Librobäck till Ulva kvarn och vidare till 

Bälinge längs Fyriåns västra sida.  

 

2. Arbete med att ansluta en gång- och cykelväg från Forkarby/Ulva kvarn till 

Trafikverkets planerade GC-väg längs med väg 600, från Uppsala till Björklinge. 

  

1) Gällande den planerade sträckan från Klastorp i Librobäck till Ulva kvarn och vidare till 

Bälinge längs Fyriåns västra sida så har stadsbyggnadsförvaltningen gatu- och 

samhällsmiljönämndens uppdrag att i samarbete med Upplandsstiftelsen fortsätta dialogen 

med berörda markägare och med Försvarsmakten.  

 

2) Gällande sträckan från väg 600 till Ulva kvarn/Forkarby arbetar just nu 

stadsbyggnadsbyggnadsförvaltningen på uppdrag av gatu- och samhällsmiljönämnden 

tillsammans med Trafikverket för att möjliggöra en GC-länk från Uppsala till Bälinge via 

Ulva kvarn. Trafikverket anlägger GC-banan längst med hela väg 600 mellan Uppsala och 

Björklinge. Uppsala kommun sträckan mellan korsningen väg 600 – väg 631, till Ulva kvarn 

– Forkarby. Gc-banan kommer gå längs med Fyrisån totalt ca 1,7 km.  

 

Beräknad byggstart för Trafikverkets projekt med att anlägga en gång- och cykelväg Uppsala 

– Björklinge är våren 2018. Beräknad byggstart för Uppsala kommuns projekt med att bygga 

en gång- och cykelväg längs med ån, från väg 600, till Ulva kvarn är december 2017. 

Inledande projektering av denna sträcka pågår.  

 



2 (2) 

 

Om arbetet med sträckan väg 600 till Ulva kvarn/Forkarby fortlöper som planerat kan en 

enhetlig gång- och cykelkoppling Uppsala – Ulva kvarn – Bälinge var färdigbyggd kanske så 

tidigt som hösten 2018.   

 

 

Erik Pelling (S) 

Ordförande i plan- och byggnadsnämnden 
 

 


