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Förstudie gång- och cykelväg längs väg 255, delen Flottsund-Vassunda 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att bifalla ”Gruppen för cykel- och promenadväg utmed Gamla Stockholmsvägen, väg 255, 
Uppsala Sävja/Nåntuna - Vassunda/Edeby”:s förfrågan om medfinansiering av en förstudie av 
gång- och cykelväg längs väg 255, delen Flottsund-Vassunda om 30 000 kr under 
förutsättning att förstudien även undersöker vilken nytta en sådan gång- och cykelväg har för 
medborgarna i Uppsala kommun   
 
 
Ärendet 
Den ideella föreningen ”Gruppen för cykel- och promenadväg utmed Gamla 
Stockholmsvägen, väg 255, Uppsala Sävja/Nåntuna - Vassunda/Edeby” har ansökt om en 
medfinansiering av en förstudie av en gång- och cykelväg längs med väg 255, delen 
Flottsund-Vassunda på 30 000 kr.  
 
Förstudien beräknas kosta 102 500 kr exkl. moms och ska ingå i ett EU-leader projekt. 60 000 
kr måste medfinansieras av andra aktörer, Knivsta kommun har redan beviljat 30 000 kr. 
Medfinansieringen från Uppsala kommun på 30 000 är en förutsättning för att få bidrag från 
EU-leader projektet och för att genomföra förstudien. Se bilaga 1 
 
Föredragning 
”Gruppen för cykel- och promenadväg utmed väg 255” har under flera år arbetat för en gång- 
och cykelväg längs väg 255, delen Flottsund-Vassunda. Föreningen har kontaktat 
Regionförbundet i Uppsala Län om finansiering av en sådan väg. I länstransportplanen finns 
begränsat ekonomiskt utrymme varför Regionförbundet har sagt nej till finansiering då det 
finns andra objekt i länstransportsplanen som prioriteras högre. Regionförbundet ser dock att 
detta projekt kan vara intressant för Uppsala och Knivsta kommuner.  
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Under slutet av 2011 kontaktade ”Gruppen för cykel- och promenadväg utmed Gamla 
Stockholmsvägen, väg 255, Uppsala Sävja/Nåntuna - Vassunda/Edeby” Uppsala och Knivsta 
kommun. Föreningen ansökte om ekonomiskt stöd till ett Upplandsbygdleader-projekt genom 
att vardera kommun medfinansierar med 30 000 kr till en förstudie. Förstudien syftar till att 
påskynda processen med att få till stånd en gång- och cykelväg utmed väg 255, delen 
Flottsund-Vassunda. För att förstudien ska kunna genomföras måste båda kommunerna bidra 
med 30 000 kr vardera.   
 
I början av 2012 beviljade Knivsta kommun föreningen 30 000 kr enligt ansökan. Den 
aktuella sträckan Flottsund-Vassunda ligger i Knivsta kommun.  
 
Enligt kommunallagen kan kommunen engagera sig i angelägenheter som rör markinnehav 
och anläggningar inom en annan kommuns område, till exempel vägprojekt, förutsatt att dessa 
anordningar behövs för den egna kommunen eller dess medlemmar. Rättspraxis visar också 
att en kommun kan engagera sig i vägbyggen utanför de egna gränserna, men främst i 
angränsande områden.  Detta medför att det inte föreligger några hinder för Uppsala kommun 
att stödja ett initiativ till en förstudie av aktuell cykel- och promenadväg om den kommer 
medborgarna till nytta. 
 
En skälighetsbedömning är att en gång- och cykelväg längs med väg 255 har ett värde för 
medborgarna i Uppsala kommun. Kommunstyrelsen skrev 2002 i ett yttrande angående 
”Förstudie, väg 255, Uppsala-Märsta” att vikten av cykelvägar från Sävja och Sunnersta inte 
nog kan betonas. Dock är det inte känt exakt vilken nytta en sådan gång- och cykelväg skulle 
innebära. Ett värde kan vara att öka tillgängligheten för uppsalaborna till Lunsen-området för 
rekreationssyften.  
 
Ett arbete pågår för närvarande med att ta fram ett underlag som ska visa vilka nyttor en 
utbyggnad av olika cykelvägsobjekt kan ha. Detta underlag ska sedan ligga till grund för 
prioriteringar. Denn i detta ärende aktuella förstudie underlättar ett framtida ställningstagande 
rörande gång- och cykelvägen längs med väg 255.  Motivet till att kommunstyrelsen istället 
för gatu- och samhällsmiljönämnden ska besluta om eventuellt bidrag är att förstudien gäller 
en väg belägen utanför kommunens väghållningsområde. Därför föreslås att kommunstyrelsen 
medfinansierar denna förstudie med 30 000 kr under förutsättning att förstudien även 
undersöker vilken nytta en gång- och cykelväg mellan Flottsund-Vassunda har för 
uppsalaborna. 
 
 
Ekonomiska konsekvenser  
Bidraget kan finansieras inom befintlig budget 
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