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 Kommunstyrelsen 
 

Samrådsremiss väg 55 delen Kvarnbolund-Berthåga, Uppsala Kommun 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att  avge yttrande till Trafikverket enligt bilaga 1. 
 
 
Ärendet 
Trafikverket Region Öst översände den 26 juni 2012 förslag till samrådsremiss väg 55, delen 
Kvarnbolund-Berthåga, Uppsala kommun, bilaga 2.  
 
En kompletterande utredning för väg 55, delen Kvarnbolund-Berthåga har tagits fram och 
syftar till att komma fram till ett systemalternativ som ska ligga till grund för det kommande 
arbetsplanearbetet. 
 
Bakgrund 
Processen med att komma fram till en lösning väg 55 – Infart Uppsala har pågått sedan 2000. 
Genom projektet Den Goda Staden fick processen en skjuts framåt och parterna kunde enas 
om en gemensam lösning. Tyvärr visade sig denna lösning bli mycket dyrare än beräknat och 
Trafikverket kom överrens med kommunen att den liggande utredningen skulle göras och att 
flera systemalternativ skulle studeras. 
 
Remissbehandling 
På grund av den korta svarstiden har kommunledningskontoret och kontoret för 
samhällsutveckling samarbetat kring förslag till yttrande. Gatu- och samhällsmiljönämnden 
kommer att behandla svaret 9 oktober. 
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Kollektivtrafikmyndigheten har inkommit med synpunkter. De förordar systemalternativ C2 
då det ger bäst framkomlighet för kollektivtrafiken. De önskar att i större omfattning få 
fortsätta delta i det kommande arbetet (bilaga 3). 
 
En medborgardialog genomfördes den 10 september 2012. Synpunkterna som inkom var 
spridda och ingen stark enighet om systemalternativ framkom. 
 
Regionförbundet har yttrat sig direkt till Trafikverket (bilaga 4). De ifrågasatte framförallt de 
prognoser som använts i utredningen samt om det verkligen är befogat med så omfattande 
lösningar eftersom kostnaderna starkt överstiger de 200 mkr som finns avsatta i 
länstransportplanen. De ser gärna att det görs ytterligare studier som tar hänsyn till befintliga 
medel och anpassas till Sveriges och Europas klimat, miljö och hälsomål med en omflyttning 
från bil till järnväg för godstransporter och mer kollektivtrafik samt gående och cyklister för 
persontransporter. 
 
Föredragning 
Kommunen och Trafikverket har arbetat relativt tätt med utredningen och de effektmål som 
ställdes upp i början av arbetet var: 

 Framkomligeten skall förbättras för alla trafikslag 
 Barriäreffekten för samtliga trafikslag på tvärgående väg 55 skall minska 
 Trafiksäkerheten för samtliga trafikslag skall öka 
 Projektets markintrång skall minimeras 
 Mötet med staden skall tydliggöras 

 
Utifrån detta har fem olika systemalternativ arbetats fram med olika för och nackdelar. Detta 
utvecklas vidare i förslaget till kommunens svar.  
 
Av de studerade systemalternativen anses enbart  C2 och C3 vara möjliga att gå vidare med. 
Kommunledningkontoret anser att kommunen bör välja det alternativ som i första hand 
förbättrar för gående och cyklister samt för kollektivtrafiken. Det skulle innebära att 
systemalternativ C2 väljs. Systemalternativ C3 förbättrar för biltrafiken och minskar antalet 
bilar på lokalgatorna men försvårar för en eventuell spårväg. 
 
Kommunledningskontoret anser att utredningen bör kompletteras med klimat, miljö och 
hälsomål samt att alternativa prognoser tas fram som tar hänsyn till att målen klaras och de 
förväntningar som finns i omflyttning i både gods- och persontransporter till mera hållbara 
alternativ. Dock bör det även studeras hur ombyggnaden av riksväg 55 i Södermanland 
påverkar infarten till Uppsala. Alternativ som tar mer hänsyn till befintliga medel bör 
studeras. 
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