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Ändring av transportslagsövergripande länsplan för regional 
transportinfrastruktur för Uppsala län för åren 2010-2021 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att  avge skrivelse till Regionförbundet i Uppsala län enligt bilaga 1. 
 
 
Ärendet 
Regionförbundet översände den 1 september förslag till ändring av länsplan för regional 
tranportinfrastruktur i Uppsala län för åren 2010-2021 på remiss, bilaga 2.  
 
Trafikverket har meddelat att utbyggnaden av väg 288 blir dyrare än vad som tidigare 
meddelats. Kostnadsökningen innebär en ”väsentlig avvikelse” enligt förordning (1997:263) 
om länsplaner för regional transportinfrastruktur. Det betyder att förbundsfullmäktige måste 
ompröva den. 
 
Förslaget innebär att: 

1. De medel som tidigare är avsatta till väg 288 behålls för denna väg. 

2. Kostnadsfördyringarna för väg 288 ska inte ge några negativa konsekvenser för övriga 
prioriterade större objekt eller för medel allokerade till potter 

 
Föredragning 
Den 7 juni gavs en information på regionförbundets initiativ av Trafikverket till berörda 
kommuner av en rapport som tagits fram och som redogör för olika alternativ att hantera 
kostnadsökningen och konsekvenserna av dessa.  
 
Det nu liggande förslaget var det som berörda parter ansåg gav den största nyttan. Det innebär 
att avsatta medel för väg 288 behålls i plan. Det innebär att etappen Hov-Alunda byggs ut 
enligt pågående planering, medan etappen Alunda – Gimo byggs så långt pengarna räcker. En 
mindre summa avsätts också för sträckan Gimo-Börstil för fortsatt planering som får hanteras 
i kommande plan. Förslaget innebär även att negativa konsekvenser för övriga objekt eller 
potter i länsplanen undviks. 



2 (2) 

Kommunledningskontoret tillstyrker förslaget. Utbyggnaden av väg 288 är viktig. Att bygga 
ut enligt gällande planer och inte banta projektet innebär att vägen byggs ut och ges en god 
standard och att sista etappen kan hanteras i nästa plan. Det ger kollektivtrafiken bättre 
förutsättningar att trafikera än i de andra alternativen, vilket är angeläget i arbetet mot 
fördubblat resande.  
 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Detta är inte aktuellt i detta ärende. 
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