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 Kommunstyrelsen 
 

Motion av Erik Pelling och Berit Ericsson (båda S) om att bygga färdigt 
cykelvägen till Bälinge via Ulva 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 
 
Ärendet 
Erik Pelling och Berit Ericsson (båda S) har i motion, väckt den 30 augusti 2010, yrkat att 
fritids- och naturvårdsnämnden samt gatu- och trafiknämnden ges i uppdrag att under 2011 
färdigställa cykelvägen mellan Uppsala och Ulva Kvarn. Vidare ska Trafikverket informeras 
om beslutet för att de i sin tur ska kunna genomföra sitt åttagande att planera, finansiera och 
bygga cykelvägens fortsättning på sträckan Ulva Kvarn-Forkarby-Bälinge bilaga 1. 
 
Remissbehandling 
Ärendet har remissbehandlats. Remissvar har lämnats av fritid- och naturvårdsnämnden 
(bilaga 2) och gatu- och trafiknämnden (bilaga 3).  
 
Fritid- och naturvårdsnämnden skriver att planerna på att anlägga en gång- och cykelväg 
mellan Uppsala och Ulva Kvarn har funnits i många år. Ärendet avvaktar 
fastighetsdomstolens beslut dit berörda markägare överklagat dragningen.  
 
En överenskommelse har träffats med Trafikverket att verket tar ansvaret för att fortsätta 
bygga cykelvägen fram till Bälinge när kommunen anlagt gång- och cykelvägen fram till Ulva 
kvarn.  
 
Gatu- och trafiknämnden skriver att planerna att anlägga en gång- och cykelväg har funnits 
sedan länge och under 2006-2007 färdigställdes den första etappen mellan Librobäck och 
Klastorp. Fastighetsnämnden ansökte därefter om en förrättning för fortsättningen upp till 
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Ulva och i augusti 2009 fastställde Lantmäterimyndigheten en dragning längs Fyrisåns 
vänstra sida. Beslutet har överklagats till fastighetsdomstolen, som ännu inte fattat beslut i 
frågan. Gentemot svaret har ledamöterna för (S), (MP) och (V) anmält reservation 
 
Föredragning 
I översiktsplanen finns planer på ett rekreationscykelstråk mellan Uppsala tätort och Ulva 
kvarn, vilket är färdigställt mellan Librobäck och Klastorp. För närvarande avvaktas 
fastighetsdomstolens beslut dit berörda markägare överklagat dragningen.  
 
En överenskommelse har träffats mellan kommunen och Trafikverket att verket tar ansvaret 
för att fortsätta bygga cykelvägen fram till Bälinge när kommunen anlagt gång- och 
cykelvägen fram till Ulva kvarn. Trafikverket har meddelat att sträckan Forkarby –Bälinge 
beräknas att byggas klart i år och sträckan Forkarby –Ulva kvarn under 2013. 
 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut 
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