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Nu bygger vi nytt och rustar upp! 
Uppsala kommun skapar fler separata gång- och cykelbanor under de närmaste åren.
På så sätt skapar vi bättre förutsättningar för både fotgängare och cyklister. Samtidigt
rustar vi upp många av de gång- och cykelvägar som redan finns.
 
Nya gång- och cykelvägar och förbättringar 
För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten bygger vi hela tiden ut nätet av
separata gång- och cykelvägar.  Vi vill skapa fler valmöjligheter och kortare vägar för
fotgängare och cyklister. 
 
I alla planerade upprustningar lägger vi ny asfalt. Utöver det höjer vi även standarden
på gång- och cykelvägarna på olika sätt. Till exempel blir ofta gång- och cykelvägarna
bredare vilket gör det möjligt att separera utrymmet för trafikanterna. Detta skapar
ett större avstånd mellan fotgängare och cyklister som gör att det blir säkrare och
framkomligare för båda.   
 
Kartan visar både nya gång- och cykelvägar som vi planerar att bygga de kommande
fyra åren (2022–2025) och sträckor som är prioriterade att rusta upp. När det handlar
om standardhöjningar kan vi ha en lite kortare planeringstid då vi årligen behöver
inventera och bedöma skicket för att kunna göra så bra prioriteringar som möjligt. 
 
Här hittar du den uppdaterade kartan
 
Tycker du att någon sträcka saknas och borde inkluderas i
planeringen?
Uppmärksamma oss gärna genom att lämna din synpunkt via länken nedan. På sidan
väljer du först platsen du anser att det behövs en ny gång- och cykelväg eller
upprustning. Under punkt två väljer du kategorin synpunkter. På kartan på webbsidan
kan du se om något är felanmält i ditt bostadsområde eller längs med de sträckor
som du vanligtvis färdas. 
 
Lämna din synpunkt eller felanmäl
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