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Förord
Infrastruktur handlar om förbättrad tillgänglighet - att vi ska kunna nå viktiga målpunkter
som till exempel bostad, arbete, studier, rekreation och att näringslivets behov av hållbara
och effektiva transporter tillgodoses. Infrastruktur handlar också om digitalisering och
nya lösningar som minskar samhällets totala transportbehov.
Uppsala län är ett av landets allra snabbast växande län med en befolkning som år 2016
passerade 361.000 invånare och där vi ökar med cirka en procent per år. Uppsala län är
också en del av Stockholm-Mälarregionen. Här finns ett intensivt utbyte såväl inom länet
som mellan de närliggande länen vilket allra tydligast visar sig i form av stora
resandeströmmar i vår kollektivtrafik och på våra vägar.
Arbetet med infrastruktur behöver ha ett starkt fokus på att stärka och utveckla ett
hållbart, hälsofrämjande och säkert transportsystem. Kollektivtrafik, gång och cykel
behöver öka sina andelar i ett hållbart transportsystem. Det innebär också ökad fysisk
aktivitet vilket i sin tur bidrar till förbättrad hälsa. De hållbara trafikslagen är vanligare i
vårt län än i övriga län vilket bland annat beror på en väl utbyggd kollektivtrafik.
Resandet med kollektivtrafiken har ökat med ungefär 40 procent sedan 2006 och målet är
att kollektivtrafikens andel av det motoriserade resandet ska fördubblas till 2030. En väl
fungerande infrastruktur och kollektivtrafik är också en grundförutsättning för en
funktionell och hållbar bostadsförsörjning.
Klimatförändringen är vår tids största utmaning. Det är ont om tid och här finns behov av
kraftfulla åtgärder på alla nivåer; lokalt, regionalt, nationellt och globalt. De ökande
utsläppen från transportsektorn är en utmaning för all infrastrukturplanering. Det pågår en
stark utveckling då det gäller förnybara bränslen vilket är mycket positivt men det
kommer också krävas att en betydligt större andel av transportarbetet görs av
kollektivtrafik och cykel samt att fyrstegsprincipen får fullt genomslag i all planering.
Länstransportplanen är här ett mycket viktigt verktyg för att bidra till att nå ett
klimatneutralt transportsystem.
Jenny Lundström (MP)
Ordförande i regionala utvecklingsnämnden
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Sammanfattning
Länstransportplanen görs på uppdrag av staten och är en del av den långsiktiga
ekonomiska planeringen för transportinfrastruktur, tillsammans med Trafikverkets
nationella plan. Region Uppsala har uppdraget för Uppsala län och i sitt direktiv har
regeringen givit Uppsala län en planeringsram på 1 657 miljoner kronor för perioden
2018–2029, vilket är den största ramen utanför storstadslänen.
Planen bygger på åtta mål som stammar från den regionala utvecklingsstrategin,
nationella transportpolitiska mål samt de fokusområden som regeringen lyfter fram i sina
direktiv samt sin proposition som godkändes av riksdagen i december 2016. Den
storregionala systemanalysen inom ramen för En bättre sits är också en viktig
utgångspunkt samt den regionala cykelstrategin som antas av Regionstyrelsen i december
2017. Fokus ligger på att stärka och utveckla ett hållbart transportsystem med ökande
andelar transporter med kollektivtrafik, gång och cykel samt förbättrad tillgänglighet till
viktiga målpunkter såväl inom som utom länet. Åtgärder som bidrar till ett ökat
bostadsbyggande är också viktigt.
I planen finns en utbyggnad och därmed slutförande av väg 288 Gimo–Börstil, samt
utbyggnad av väg 55 Uppsala–Enköping för ökad trafiksäkerhet, förbättrade
förutsättningar för gång- och cykeltrafik, kollektivtrafik samt framkomlighet.
Medel avsätts också för att förstärka tillgängligheten till befintliga och nya stationer
kopplat till fyrspårsutbyggnaden på Ostkustbanan Uppsala-länsgränsen (Myrbacken). Det
är en del i Region Uppsalas, Uppsala och Knivsta kommuners åtagande i de
intentionsavtal som slutits med staten gällande fyrspårsutbyggnaden och ett ökat
bostadsbyggande kopplat till detta. Medlen medfinansierar åtgärder för tillgänglighet till
berörda stationer med kollektivtrafik, gång och cykel för ett hållbart resande och för att
bidra till förutsättningar för ökat bostadsbyggande.
För att åtgärda utpekade brister där planeringen ännu inte påbörjats och som bedöms
kosta mer än 25 miljoner kronor avsätts 123 miljoner kronor.
För mindre åtgärder som bedöms kosta under 25 miljoner kronor avsätts sammanlagt 530
miljoner kronor. Medlen skall användas för att koppla ihop gång- och cykelvägar med
prioriterade bytespunkter för kollektivtrafiken. Sammantaget ska åtgärderna bidra till ett
mer effektivt och attraktivt resande från dörr–till–dörr, så kallat hela-resan-perspektiv.
Medlen ska också bidra till förbättrade förutsättningar för ökat bostadsbyggande. Medel
avsätts också för förbättrad trafiksäkerhet och för statlig medfinansiering för
kollektivtrafikåtgärder samt trafiksäkerhet och gång- och cykelåtgärder på det
kommunala vägnätet.
10 miljoner kronor avsätts också till så kallade steg 1- och 2-åtgärder. Åtgärder som
syftar till att förändra människors användning av transportsystemet. Det sammanfattas
ofta med uttrycket mobility managment och kan omfatta åtgärder som till exempel syftar
till att minska transportarbetet eller för att få fler att nyttja hållbara transportmedel, såsom
kollektivtrafik.
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Slutligenavsätts10 miljoner kronor till åtgärder som bidrar till regionalutvecklingenligt
måleni denregionalautvecklingsstrategin
men som inte direkt ryms inom kategorierna
kollektivtrafik, gång- och cykel och trafiksäkerhet.

1. Uppdraget
Den långsiktigaplaneringenav statlig infrastruktursker genomnationell plan för
transportinfrastrukturoch länsplanerför regionalinfrastruktur(i fortsättningen
länstransportplan)
. I Uppsalalän är det RegionUppsalasom har uppdragetatt upprätta
och fastställalänstransportplanen.Uppdragetinnebäratt planeraoch prioritera
investeringari vägtransportsystemet
i Uppsalalän.
L änstransportplaneninnefattarutveckling och investeringari det regionalastatliga
vägnätet,cykelvägnätetoch kollektivtrafikanläggningarsom hållplatseroch perronger.
Det handlarävenom åtgärdersom syftar till att förbättrakapacitetenoch säkerheteni
transportsystemet.
Å tgärderi järnvägssystemet
och insatserkoppladetill sjöfart eller
luftfart kan ocksåinnefattas. Däremotinnefattardet inte drift och underhåll,eller
vidmakthållandeav transportsystemet
som det uttrycks.
I det regionalastatligavägnätetingår samtligastatligavägari Uppsalalän utom E4, E18,
väg 56 och väg 70. Dessaingår i det nationellastamvägnätetoch därmedden nationella
planen.

Figur 1. Tidplan för framtagandeav långsiktigainfrastrukturplaner
Den 23 mars2017 gav regeringensamtligalänsplaneupprättare,
däriblandRegion
Uppsala,i uppdragatt ta fram länstransportplaner
för perioden2018–2029.Trafikverket
fick samtidigt i uppdragatt upprättaen nationelltrafikslagsövergripande
plan för
utvecklingoch vidmakthållandeav transportsystemet
för sammaperiod.
I direktiven från Regeringenangesde ekonomiskaramarnaför åtgärdsplanerna.
Sammanlagtuppgårdessatill 622,5miljarder för nationell plan och länsplaner,varav
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333,5 mdkr används till utveckling av transportsystemet.
125 mdkr används till vidmakthållande av statliga järnvägar
164 mdkr används till vidmakthållande av statliga vägar inklusive bärighet,
tjälsäkring och reinvesteringar av vägar samt till statlig medfinansiering till
enskilda vägar

Direktiven innebär vidare att de ekonomiska ramarna för länstransportplanerna höjs något
jämfört med nuvarande period 2014–2025. Planeringsramen för Uppsala län är 1 657
miljoner kronor för 2018–2029. Slutligt besked fattas av regeringen våren 2018.
Regeringen pekar i direktivet på att Region Uppsala vid prioritering av åtgärder inte bara
ska väga in de transportpolitiska målen utan också förutsättningar för ett ökat
bostadsbyggande. Andra viktiga fokusområden regeringen lyfter fram är Sverige som ett
fossilfritt välfärdsland, ett sammanhållet land, förbättrade förutsättningar för näringslivet
samt digitalisering.
Regeringens direktiv säger att den så kallade fyrstegsprincipen ska vara vägledande för
den fortsatta planeringen och förvaltningen och utvecklingen av transportsystemet.
Fyrstegsprincipens process sker enligt nedan:
1. Tänk om Åtgärder som kan påverka behovet av transporter och resor samt valet
av transportsätt. Till exempel påverkansåtgärder avseende attityd, ändra
transportsätt, telefonmöte istället för resa.
2. Optimera Åtgärder som medför ett effektivt nyttjande av den befintliga
infrastrukturen. Till exempel samordning av transporter eller
kollektivtrafikanpassning av en väg.
3. Bygg om Åtgärder som innebär begränsade ombyggnadsåtgärder. Till exempel
ombyggnad av befintlig väg till mötesfri väg, bygga till en gång- och cykelväg
längsmed befintlig väg.
4. Bygg nytt Åtgärder som innebär nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder.
Till exempel byggande av väg i ny korridor.
I länstransportplanen hanteras fyrstegsprincipen på två sätt. I kapitel 4 nedan redogörs för
de brister i transportsystemet som har identifierats. Arbetet med att åtgärda bristerna
påbörjas genom att göra så kallade åtgärdsvalsstudier. Åtgärdsvalsstudier är det första
steget i planeringsprocessen och är uppbyggt för att vara ett verktyg för att tillämpa
fyrstegsprincipen. De åtgärder som blir resultatet av en åtgärdsvalsstudie kan därmed
vara allt från steg 1 till steg 4 enligt fyrstegsprincipen. I de fall fysiska åtgärder som
kräver väg- eller järnvägsplan ska genomföras, det vill säga steg 3 och 4 enligt
fyrstegsprincipen, tas de planerna fram i en sammanhållen process.
Enligt direktivet ska det av länstransportplanen också framgå följande:
 om och i så fall hur mycket medel som går till samfinansiering av åtgärder i
nationell plan,
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hur mycket medel som avsätts till statlig medfinansiering,
hur medlen fördelas mellan trafikslagen samt
hur mycket medel som man planerar lägga på cykelinfrastruktur.

2. Från vision till mål
Länstransportplanen är ett medel för att uppnå såväl nationella som regionala mål och
strategier och behöver kopplas till dessa. I detta kapitel redogörs först för mål och
strategiska inriktningar för länstransportplanen. Därefter tydliggörs hur planen kopplas
till nationella och regionala mål.
Mål för länstransportplanen
Förslaget till länstransportplan innehåller åtta mål fördelade i tre kategorier, ett hållbart
transportsystem, ett tillgängligt och inkluderande transportsystem samt mål om ökat
bostadsbyggande. Tre av målen är direkt överförda från den regionala utvecklingsstrategin och två från förslag till regional cykelstrategi för Uppsala län. Därtill återfinns
mål om tillgänglighet som anpassar det nationella transportpolitiska funktionsmålet om
tillgänglighet till Uppsala läns förutsättningar. Samt också mål om effektiva och hållbara
godstransporter.
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MÅL

1

STRATEGISK INRIKTNING

Ett hållbart transportsystem
bidra till att antalet resor med kollektivtrafik
Arbeta för kortare restider med
fördubblas till år 2020 och kollektivtrafikens
kollektivtrafik, särskilt längs de stora
marknadsandel av motoriserade resor fördubblas stråken.
till år 2030. (Bas: år 2006)

2

bidra till att andelen kombinationsresor
Bytet mellan olika transportmedel i
kollektivtrafik-cykel fördubblas till år 2030 jämfört resan mellan start och mål upplevs
med 2016.
snabb och effektiv ur ett hela-resanperspektiv.

3

bidra till att cykeltrafikens färdmedelsandel ökar
med tio procentenheter till år 2030 jämfört med
2016

Underlätta kommunal,
mellankommunal
och regional infrastrukturplanering.

4

bidra till att utsläppen av växthusgaser minskar
med minst 40 procent till år 2020 jämfört med år
1990. Till 2040 ska utsläppen vara minst 80
procent lägre än år 1990 i enlighet med
miljömålsberedningens slutförslag. (Bas: 2,38
miljoner ton CO2-ekvivalenter år 1990). Fram till
år 2030 ska utsläppen för inrikes transporter vara
minst 70 procent lägre jämfört med 2010 års nivå.
(Bas: 0,888 miljarder ton år 2010).

Arbeta med ökad andel hållbara
transporter, dvs gång, cykel och
kollektivtrafik utifrån
fyrstegsprincipen.

5

Ett tillgängligt och inkluderande transportsystem
bidra till att den regionala och storregionala
Förbättrad tillgänglighet, särskilt
tillgängligheten ökar, och att upp till 1 000 000
med kollektivtrafik, till viktiga
arbetsplatser nås med kollektivtrafik inom 60
målpunkter såväl inom som utanför
minuter från länets prioriterade stråk,
länet bidrar till kortare restider.

Samverkan sker mellan nationella,
regionala och lokala aktörer för ett
effektivt genomförande av
investeringar i transportsystemet.
bidra till effektiva och hållbara godstransporter
Delta i framtagandet av en
till, från, genom och inom Uppsala län
storregional godsstrategi inom
ramen för En bättre sits-samarbetet.
Ett ökat bostadsbyggande
bidra till förbättrade förutsättningar för ökat
Förbättrad tillgänglighet, särskilt
bostadsbyggande
med kollektivtrafik, till viktiga
målpunkter såväl inom som utanför
länet bidrar till förbättrade
förutsättningar för
bostadsbyggande.
Figur 2. Mål och strategisk inriktning för länstransportplan 2018–2029.

6

bidra till att bibehålla det statliga vägnätets
funktion och tillgängliggöra kollektivtrafikens
bytespunkter.

7
8
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Länstransportplanens kopplingar
I detta kapitel förklaras länstransportplanens kopplingar till andra viktiga mål och
styrande dokument. Sambanden sammanfattas i figuren nedan.

Figur 3. Målstyrande dokument

Nationell nivå
Nationell transportpolitiska mål
Riksdagen har fastställt nationella transportpolitiska mål. Transportpolitikens
övergripande mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar
transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Det sker genom ett
funktionsmål om transportsystemets tillgänglighet samt ett hänsynsmål om miljö, hälsa
och säkerhet.
Regeringens infrastrukturproposition
Propositionen visar hur regeringen vill att utveckling och vidmakthållande av
transportsystemet ska bidra till de övergripande mål regeringen har fastställt. Förutom de
transportpolitiska målen preciseras fyra fokusområden:
 Ett fossilfritt välfärdsland
 Ett ökat bostadsbyggande
 Förbättrade förutsättningar för näringslivet
 Ett inkluderande samhälle.
 Digitalisering.
Regeringens direktiv
Direktiven ger det formella uppdraget att upprätta länstransportplaner. Direktiven ger
också mer detaljerade instruktioner för vad som ska behandlas i länstransportplanen. Till
exempel rörande ekonomiska planeringsramar och hur redovisning av medel för olika
åtgärder ska ske. Regeringen tydliggör också att effekter på bostadsbyggandet skall
bedömas för föreslagna åtgärder vid sidan av bland annat de transportpolitiska målen.
9
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Regional nivå
Regional utvecklingsstrategi
Länstransportplanen är ett medel för att uppnå visionen i den regionala utvecklingsstrategin för Uppsala län som antogs av regionfullmäktige den 15 februari 2017. Den
regionala utvecklingsstrategin ger tillsammans med nu gällande länstransportplan och
trafikförsörjningsprogram de regionala utgångspunkterna för förslag till mål och
inriktning för länstransportplan 2018–2029.
En bättre sits storregional systemanalys
En bättre sits är en politisk process i Stockholm–Mälarregionen. Länsplaneupprättare och
kollektivtrafikmyndigheter i Stockholm, Gotland, Södermanland, Östergötland, Närke,
Västmanland och Uppsala län samarbetar i syfte att skapa samsyn kring det storregionala
transportsystemet eftersom länen är så sammanlänkade med varandra funktionellt samt
för att bli en mer kraftfull diskussionspart på den nationella nivån. Parterna har enats om
storregionala mål och prioriterade funktioner för transportsystemet i Stockholm–
Mälarregionen i en gemensam systemanalys, som antogs hösten 2016. De högst
prioriterade åtgärderna för Uppsala län är fyrspår Uppsala–Arlanda/Märsta, Hjulstabron, ,
kapacitetsförstärkning Dalabanan samt Arosstråket (med bland annat ny järnväg
Uppsala–Enköping). Som en del i Stockholm–Mälarregionen ska länstransportplanen för
Uppsala län visa hur de tas om hand i länstransportplanen.
Trafikförsörjningsprogram 2016 för Uppsala län
Trafikförsörjningsprogrammet antogs av landstingsfullmäktige den 21 september 2016.
Målen i trafikförsörjningsprogrammet bygger på tre nyttoperspektiv för samhället,
medborgaren och resenären. Kollektivtrafiksystemet ska vara effektivt, jämlikt och
attraktivt. Trafikförsörjningsprogrammet är kollektivtrafikmyndighetens övergripande
styrdokument och anger mål och strategier för dess strategiska arbete. Eftersom
investeringar i transportsystemet inom ramen för länstransportplanen påverkar
kollektivtrafikens utvecklingsförutsättningar är det viktigt att mål och strategier
överensstämmer.
Regional cykelstrategi för Uppsala län
Den regionala cykelstrategin för Uppsala län antogs av Regionstyrelsen den 19 december
2017. Cykelstrategin anger mål, strategier och inriktning för arbetet med att skapa bättre
förutsättningar för cykling i Uppsala län. I länstransportplanen fördelas ekonomiska
medel som ett verktyg att nå målen. Medel fördelas till olika cykelfrämjande åtgärder
utifrån prioriteringsprinciper som redogörs för i kap 8 åtgärdsplan.
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Kopplingen till regional utvecklingsstrategi
Region Uppsalas viktigaste styrdokument är den regionala utvecklingsstrategin. Strategin
pekar ut tre strategiska utvecklingsområden med ett antal mål inom respektive
fokusområde. Alla tre områdena berör länstransportplanen för flera av målen. Sambandet
illustreras i figur 4 samt förklaras kortfattat nedan.


Planera för 5 000 bostäder per år till år 2023 för att bygga ikapp behoven och
därefter minst 2 100 bostäder per år för att möta befolkningstillväxten.

Investeringar i transportsystemet ska öka tillgängligheten till arbetsplatser, vilket är ett
viktigt skäl till var människor väljer att bosätta sig. På så sätt kan åtgärder i
länstransportplanen bidra till förutsättningar för ökat bostadsbyggande. På grund av den
centrala betydelse transportsystemet kan ha för ett ökat bostadsbyggande finns ett särskilt
mål om det.


Antalet globalt konkurrenskraftiga innovativa och entreprenöriella företag ska
öka

Åtgärder i länstransportplanen ska bidra till att 1 000 000 arbetsplatser kan nås inom
60 minuter med kollektivtrafik. Större funktionella arbetsmarknader rymmer fler
branscher, vilket påverkar företagandet positivt.


I Uppsala län ska det minst startas 13 nya företag per 1 000 invånare år 2020.

I enlighet med resonemanget ovan skapar en större funktionell marknad förutsättningar
för fler branscher, vilket ger möjligheter för ett ökat nyföretagande.


I Uppsala ska andelen sysselsatta i åldrarna 20–64 år överstiga 80procent 2020.

Länstransportplanens åtgärder ska enligt målen bidra till ökad tillgänglighet till
arbetsplatser. Det ger möjligheter för bättre matchning på arbetsmarknaden och bidrar
därmed till möjligheter för fler att finna rätt arbete.


Antalet resor i kollektivtrafiken ska fördubblas till år 2020 och kollektivtrafikens
marknadsandel av motoriserade resor ska fördubblas till år 2030.

Detta mål är ordagrant överfört till länstransportplanen.


Regioninvånarna ska ha landets högsta självskattade hälsa, med minskade
skillnader mellan grupper och individer

Åtgärder i länstransportplanen ska enligt målen bidra till att fler väljer hållbara
transportmedel, det vill säga kollektivtrafik, cykel och gång. Det innebär ökad fysisk
rörlighet, vilket i sin tur bidrar till förbättrad hälsa.

11
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Bidra till att utsläppen av växthusgaser minskar med minst 40 procent till år 2020
jämfört med år 1990. Till 2040 ska utsläppen vara minst 80 procent lägre än år
1990 i enlighet med miljömålsberedningens slutförslag. Fram till år 2030 ska
utsläppen för inrikes transporter vara minst 70 procent lägre jämfört med 2010
års nivå.

Detta mål är ordagrant överfört till länstransportplanen.

Figur 4. Kopplingen regional utvecklingsstrategi och länstransportplan
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3. Planeringsförutsättningar och nulägesbeskrivning
Uppsala län i ett storregionalt perspektiv
Uppsala län är en del av Stockholm–Mälarregionen. Utbytet är på alla sätt intensivt
mellan länen. Inte minst arbetspendlingen ger stora resandeströmmar i vår kollektivtrafik
och på våra vägar. Kartan nedan är hämtad från den regionala utvecklingsstrategin. Den
visar viktiga städer, kopplingar och infrastruktur. Det är tydligt att Uppsala läns utbyte
med Stockholmsregionen påverkar oss särskilt mycket. Texten nedan är ett citat från den
regionala utvecklingsstrategin.
Hur drar Uppsala län nytta av närheten till Stockholm och samtidigt utvecklar en egen särart som nordlig
nod i huvudstadsregionen? Hur skapar vi sammanhållning mellan länsdelarna, mellan land och stad och får
hela länet att utvecklas på ett hållbart sätt?

Figur 5. Kartbilden är hämtad från den regionala utvecklingsstrategin och visar städer, stråk och
samband som är viktiga för Uppsala län.
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Planeringsförutsättningar för Uppsala län
Befolkningsutveckling
Uppsala län är ett av landets snabbast växande län, nära integrerat med
Stockholmsregionen och omkringliggande län. Uppsala län växer med över en procent
per år och passerade 361 000 invånare år 2016.
Enligt prognoser för Östra Mellansverige bedöms planeringen i Uppsala län behöva ta
höjd för att:
 Befolkningen ökar med mellan 123 000 och 173 000 invånare till år 2050.
Omkring 70 procent av tillväxten förväntas ske i kommunhuvudorterna (varav
merparten i Uppsala) och resterande 30 procent i de mindre orterna och på
landsbygden.
 Antalet sysselsatta i dagbefolkningen ökar med mellan 47 000 och 69 000.
 För att möta befolkningsökningen behöver antalet bostäder öka med 70 000 till
90 000 till år 2050.

Basscenario
Högscenario

2015
354 000
354 000

Befolkning
2050
Förändring
477 000 +123 000
527 000 +173 000

Sysselsättning dagbefolkning
2013
2050
Förändring
148 000 195 000
+47 000
148 000 217 000
+69 000

Figur 6. Utgår från Scenario Bas och Hög från WSP:s modellbaserade framskrivningar för Östra
Mellansverige från år 2016, som aktualitetsprövats mot SCB:s senaste befolkningsprognos samt
pendlingsregionens och länets trendmässiga utveckling.
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Transportarbete
Som i riket i övrigt dominerar bilen som transportmedel i Uppsala län. Däremot är
hållbara transportmedel, det vill säga kollektivtrafik, cykel och gång vanligare än i övriga
län. Det gäller såväl kollektivtrafik som cykel som har höga andelar av transportarbetet
utanför de tre storstadslänen. Det finns fler skäl till det. Bland annat har dels Uppsala stad
en ganska stor andel av länets befolkning vilket slår igenom i statistiken, dels är
kollektivtrafiken väl utbyggd jämfört med många andra län.

Färdmedelsandelar 2016
Norrbotten
Västerbotten
Jämtland
Västernorrland
Gävleborg
Dalarna
Västmanland
Örebro
Värmland
Västra Götaland
Halland
Skåne
Blekinge
Gotland
Kalmar
Kronoberg
Jönköping
Uppsala
0%

20%

40%

Kollektivtrafik

60%

Cykel

80%

Gång

100%

120%

Bil

Figur 7. Jämfört med de flesta övriga län har Uppsala en relativt hög andel resor med gång,
cykel och kollektivtrafik. Källa: Trafikanalys

Färdmedelsandelar i Uppsala län
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
2010

2011
Bil/MC

2012
Kollektivtrafik

2013
Cykel

2014
Gång

2015

2016

Övrigt

Figur 8. Andelen bil som färdmedel har inte förändrats nämnvärt de senaste åren.
Källa:Kollektivtrafikbarometern.
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Figur 9. Kartan visar
intensiteten av transporter i
stråken. Uppgifterna är senast
tillgängliga data, 2015-2016.
Fordonsflödena varierar från
ca 1000 till ca 40 000 fordon
per årsmedelsdygn (ÅDT).
Antal kollektivtrafikresenärer
i stråken varierar för
regionbuss mellan ca 1 000
och 6 500 påstigande
resenärer per dag. För
Tågtrafiken är sträckorna
Uppsala-Gävle och UppsalaStockholm mest trafikerade
med ca 11 000 påstigande per
dag.Ungefär lika många reser
också med SJ´s trafik
Stockholm-Uppsala.

Transportarbetet är starkt koncentrerat till stråken i Uppsala län, inte minst till
Ostkustbanan och E4 samt Mälarbanan och E18. Även Arosstråket, Östhammarsstråket
och Dalastråket har relativt höga flöden av persontransporter.
Kollektivtrafik
Kollektivtrafikresandet har ökat med cirka 40 procent sedan 2006. Målet i den regionala
utvecklingsstrategin är att antalet resenärer ska fördubblas till 2020. För att nå det målet
krävs en genomsnittlig årlig ökning på omkring 10 procent. Sedan 2006, som är basåret
för målet, har den årliga ökningen varit i snitt cirka 4 procent per år. Dock har
ökningstakten ökat.
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Figur 10:
Befolkningsutvecklingen
och utvecklingen av
resandet med den avtalade
kollektiv-trafiken i relation
till varandra, år 2006–2015
för Uppsala län. Index för
år 2006 = 1. Källa:
Regional trafikförsörjningsprogrammet för 2016
Uppsala län.

Bilaga § 95/18
18 (54)

Klimatpåverkande utsläpp
Utsläppfrån växthusgaserhar minskatsedan1990.Det berori stor utsträckningpå
uppvärmningav lokaler och bostäder,samtutsläppfrån industrin.Däremothar utsläppen
från transportsektornökat. Det berorpå ökadeutsläppi utrikes transportertill och från
Sverige.

Figur 11. Totala klimatpåverkandeutsläpphar minskatsedan1990.Transportsektornsandel har
ökat.
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Utsläppinrikesoch utrikes transporter
25000
20000
15000
10000
5000
0
1990199219941996199820002002200420062008201020122014
Utrikestransporter

Inrikestransporter

Figur 12. Det är framför allt utrikestransportersombidrar till transportsektornsökandeutsläpp.
Tusenton koldioxidekvivalenter.Källa: Naturvårdsverket.

Figur 13. Utsläppenav växthusgaserhar sjunkit i Uppsalalän, menutsläppenfrån transporter
visar inte sammatendens.

Målet i länstransportplanen
innebäratt utsläppenfrån inrikes transporterska varaminst
70 procentlägre2030 jämför med 1990.Av figurerna12 och 13, som visar de totala
utsläppeni riket respektivelänet, framgåratt det är en utmaning.De senasteårenhar en
minskningbörjat framträda,men det är otydligt hur stark trendenär. I sammanhangetbör
det dock nämnasatt en stark teknikutvecklingpågårdär bland annateldrift inom
transportsektornväxerstarkt.Det kan påverkautsläppsmålenstarkt underkommandeår
och regionenbör bidra till utbyggnadav laddinfrastruktur.
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Tillgänglighet och bostadsbyggande
Transportsystemets viktigaste funktion är att skapa tillgänglighet för individer, företag
och organisationer. Inte minst är tillgängligheten till arbetsplatser viktig. Med
investeringar i järnvägssystemet, till exempel fyra spår på Ostkustbanan, och förbättrad
och utvecklad kollektivtrafik kan antalet arbetsplatser som kan nås från olika platser i
Uppsala län öka väsentligt.

Figur 14. Kartorna visar hur många arbetsplatser man når inom 60 minuter med kollektivtrafik
år 2010 samt år 2030, givet olika investeringar i transportsystemet samt en utökad
kollektivtrafikering. Källa: Stockholms läns landsting

Att förbättra tillgängligheten till arbetsplatser är också en möjlighet att öka
bostadsbyggandet. Inte minst vid befintliga och nya tågstationer finns stor potential för ett
ökat bostadsbyggande. Bostadsbyggandet har trendmässigt ökat under 2000-talet och
även om det byggs många bostäder i länet i relation till befolkningen gör
befolkningsprognoserna att det kommer att krävas en fortsatt ökning av
bostadsbyggandet.
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Befolkningsökning och
bostadsbyggande i Uppsala län
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Figur 15. Antaletfärdigställda bostäderökar trendmässigt,mende senasteårenshöga
befolkningstillväxtutmanartill fortsatt ökat bostadsbyggande.
Källa: SCB
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Gods
Stockholm–Mälarregionen är en stor såväl konsumtionsmarknad som producent av varor.
Dessutom finns en omfattande transittrafik från och till norra Sverige. Transittrafiken går
huvudsakligen genom de västra delarna av Stockholm–Mälarregionen medan import och
export av varor huvudsakligen sker från söder till och från Stockholmsregionen. Uppsala
län har därför relativt låga flöden av godstransporter. En stark tillväxt sker dock inom
logistikanläggningarna i och runt Arlanda och den kombiterminal som finns i Rosersberg.
Denna kopplar i stor utsträckning till den växande hamnen i Gävle vilket genererar
ökande godstransporter på såväl E4 som Ostkustbanan. Hargshamn har dessutom en
ökande betydelse för bulktransporter till och från Stockholm–Mälarregionen.

Figur 16. Kartan visar flöden av gods.
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Transportprognoser
I detta avsnitt redogörs för prognoser för person- och godstransporter. Trafikverket har
gjort prognoser för utvecklingen av trafiken med fokus på året 20601. I tabellerna nedan
redovisas prognosen fram till 2040. Prognosen baserar sig på antaganden om ekonomisk
tillväxt, befolkningsutveckling, drivmedelspriser samt beslutad politik. Vidare grundar de
sig i resvaneundersökningar och kända samband mellan bland annat individers
inkomstutveckling och val av transportmedel. Prognoser är värdefulla för att visa
utvecklingen givet olika typer av antaganden. De kan således ge indikation på om och
ibland vad som behöver göras om prognoserna inte rör sig i riktning mot de mål som
finns. Utvecklingen av transportarbetet beror i stor utsträckning på nationella och
internationella externa faktorer såsom skatter och avgifter, livsstilsförändringar med
mera. Även om utformningen av transportsystemet påverkar transportarbetet innebär
investeringar i det endast en marginell del av det redan existerande transportsystemet2.
Prognosverktygen behöver utvecklas för att tydliggöra vilka effekter på transportsystemet
som erhålls av en mer målstyrd planering.
Persontransporter
Trafikverket har gjort prognoser för utveckling av trafiken med fokus på året 2060. Under
perioden år 2014–2040 förväntas enligt den prognosen vägtrafiken öka med 1,2 procent
årligen i Uppsala län. Det gäller den samlade vägtrafiken både när det gäller persontrafik
och godstransporter.
När det gäller alla de motoriserade trafikslagen för persontrafik så är dessa inte nedbrutna
på de olika länen. För riket ser prognosen ut enligt diagrammet nedan. Tåg förväntas öka
med nästan 60 procent till år 2040. Personbil med drygt 30 procent. Vilken effekt som
vill uppnås kan styras med politiska mål och andra styrmedel så som skatter och avgifter.
En sådan utveckling är inte med i denna prognosmodell utan utgår från de politiska
besluten och styrmodeller som är fattade fram till 1 april år 2016.

Transportarbete Persontrafik (Index 100 = År 2014)
Statistik 1990-2014 + Tillväxt Basprognoser 160401
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Figur 17. Transportarbetesförändring med index 100=År 2014 för persontransporter.
Historiska data 1990–2014 och prognostiserad tillväxt 2014–2040. Källa Trafikverket.
Källa historiska data: Statistik från Trafikanalys (www.trafa.se)
1
2

Rapport- inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering 2018-2029. Trafikverket 2018:180
Rapport- inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering 2018-2029. Trafikverket 2018:180
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Godstransporter
Trafikverkets har också gjort prognoser för godstransporter. Sjöfarten förväntas ha den
starkaste tillväxten fram till 2040, medan järnvägen har en relativt långsammare tillväxt.
Om en annan utveckling önskas kan man styra utveckling med till exempel skatter och
avgifter. Prognosen tar hänsyn till politiska beslut och styrmedel fattade till och med 1
april 2016.
Transportarbete Godstrafik (Index 100 = År 2012)
Statistik 1975-2012 + Tillväxt Basprognoser 160401
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Figur 18. Transportarbetesförändring med index 100=År 2012. Historiska data 1975–
2012 och prognostiserad tillväxt 2012–2040. Källa Trafikverket. Källa historiska data:
Statistik från Trafikanalys (www.trafa.se).
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Olycksstatistik för vägar i Uppsala län
Strada (Swedish Traffic Accident Data Acquisition) är ett informationssystem för data
om skador och olyckor inom hela vägtransportsystemet. Det bygger på polisrapporterade
olyckor sedan år 2003 samt sjukhusrapporterade olyckor. Akademiska sjukhuset i
Uppsala anslöts till systemet först 2016-01-01, vilket gör att statistiken nedan enbart
innehåller polisrapporterade olyckor. Det blir därför en underskattning av främst
cykelolyckor och olyckor med mindre svårhetsgrad. Den nedre tabellen visar skador
uppdelat på olika väghållare.
Antal olyckor efter svårhetsgrad och år
Dödsolyckor
(ej officiell
Svåra
Lindriga
År
Dödsolyckor statistik)
olyckor olyckor Totalt
2006
12
0
166
436
614
2007
15
0
173
402
590
2008
11
3
165
454
633
2009
13
0
151
422
586
2010
17
2
125
470
614
2011
8
2
127
422
559
2012
11
1
133
472
617
2013
12
1
85
308
406
2014
3
1
70
275
349
2015
5
0
99
297
401
2016
5
0
101
375
481
Totalt
112
10
1395
4333 5850
Figur 19.
Antal olyckor efter svårhetsgrad och väghållare
Dödsolyckor
(ej officiell
Svåra
Lindriga
Väghållartyp Dödsolyckor statistik)
olyckor olyckor Totalt
Statlig
87
6
827
2046 2966
Kommunal
18
3
432
1939 2392
Enskild
5
1
74
190
270
Okänd
2
0
62
158
222
Totalt
112
10
1395
4333 5850
Figur 20.

Slutsatser
I detta kapitel har en nulägesbild tecknats av Uppsala län i förhållande till de mål som
finns redovisade i kapitel 2. Man kan konstatera att det är en utmaning att nå de mål om
fördubblat kollektivtrafikresande som finns. Ur ett länstransportplaneperspektiv kommer
det att krävas tydliga satsningar i infrastrukturen där störst effekter kan nås. I allmänhet är
det i de starka stråken där det är lättast att öka kollektivtrafikens konkurrenskraft
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gentemot bilen. Ett tydligt hela-resan-perspektiv kan påverka konkurrenskraften positivt
och utifrån bristkapitlet nedan blir det tydligt att åtgärder kommer att krävas i såväl
länstransportplan som i nationell plan men också av kommunerna.
Transportsystemet står för en allt större andel av klimatpåverkande utsläpp men
teknikutvecklingen är å ena sidan stark vilket kan påverka positivt. Samtidigt tar det å
andra sidan med nuvarande takt lång tid att byta ut fordonsflottan vilket gör processen
längre. Från Trafikverkets analyser är det också tydligt att det framför allt är med
styrmedel man kan påverka utsläppen men det är oklart vad det kommer att krävas av
transportsystemet om tydliga styrmedel införs.
Utifrån Trafikverkets konstaterande blir slutsatsen också att steg 1- och 2-åtgärder blir
allt viktigare för att få till stånd ett ändrat transportbeteende. Det är åtgärder som måste
ske systematiskt och samlat och kräver samverkan mellan bland annat kommuner och
regioner. Genomförandeprocessen av länstransportplanen blir på så sätt också ett allt
viktigare verktyg.
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4. Brister
I dettakapitel redogörsför bristeri transportsystemet
i Uppsalalän. Bristernahar
rapporteratsin från kommunernai länet,kollektivtrafikförvaltningenUL och
Trafikverket.Det har skettvia en formell remisssom genomfördesundervintern
2016/2017.Brister i transportsystemet
framkommerocksåi den kontinuerligadialog som
länetskommuner,Trafikverketoch kollektivtrafikförvaltningenUL för med allmänhet,
företagoch organisationer.
Sammanlagthar runt 200 bristeridentifierats. Remissinstanserna
har prioriteratsina
brister.Därefterhar en regionalprioritering skett.Prioriteringenhar skett medgrundi:
De mål som redogörsför i kapitel 2.
Remissversionav regional cykelstrategiför Uppsalalän.
Remissinstansernas
prioritering.
I dialog medtjänstepersonsrepresentanter
från kommuner,
KollektivtrafiksförvaltningenUL, Trafikverketoch Länsstyrelsensamt
angränsande
länsplaneupprättare.
Figur 13 nedanvisar att brister i cykelinfrastrukturenär den vanligastförekommande
typenav brist. Det finns ett tydligt fokus på förbättradeförutsättningarför cykling, i stor
utsträckningberoendeav att länkarsaknaspå mångaplatser.I mångafall handlardet
ocksåom att byggaut relativt långagång- och cykelvägarsom sammanbinderorter med
varandra.

TYPAV BRIST
Väg; 38
Cykel; 62

Trafiksäkerh
et; 37

Sjöfart; 2

Järnväg; 31

Kollektivtraf
ik; 39

Figur 21. Antaletbrister inom olika kategorier.

I avsnittennedanredogörsför övergripandebrister i Uppsalalän, bristeri
transportsystemet
somfinns utanförstråkenoch därefterbrister redovisadeper stråk.
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Övergripande om brister i Uppsala län
För att utveckla transportsystemet i Uppsala län behöver framkomlighet, tillgänglighet
och säkerhet förbättras för hållbara transporter, det vill säga kollektivtrafik, cykel och
gång. Brister i järnvägssystemet är högt prioriterat i alla stråk med järnväg. Det är brister
som framför allt hanteras i nationell plan och som rör regional och storregional
tillgänglighet. Det betyder ett ökande behov att koppla ihop åtgärder som finansieras via
nationell plan med länstransportplanens åtgärder.
Hela-resan-perspektivet framkommer tydligt som en brist när kommunernas
inrapporterade brister läggs samman. Från start till mål omfattar en resa ofta ett byte
mellan olika transportslag, cykel till buss, bil till buss, buss till buss och så vidare. Helaresan innebär då att bytena ska ske så effektivt, snabbt och bekvämt som möjligt. Det
handlar i stor utsträckning om hållplatsåtgärder, pendlarparkeringar och behov också av
gång- och cykellänkar som kopplar till kollektivtrafiksystemet. Även
trafiksäkerhetsbrister är frekvent förekommande men är mer sällan högt prioriterade.
Framkomligheten i Uppsala stad lyfts fram som en brist av regional betydelse liksom
tillgängligheten till viktiga målpunkter såväl inom som utom länet, och då framför allt till
målpunkter i Stockholms län.
Länstransportplanen revideras i allmänhet vart fjärde år. I den årliga
genomförandeprocessen hanteras de brister som framkommit i det samråd som skett inom
ramen för revideringen av länstransportplanen. I detta kapitel hanteras de högst
prioriterade bristerna. En fullständig bristredovisning bifogades också remissversionen.
Den redovisningen utgör utgångspunkten i den årliga genomförandeprocessen. Under
genomförandet kan synen på olika brister förändras och det hanteras också i den årliga
genomförandeprocessen. Till exempel kan den nationellt pågående hastighetsöversynen
påverka synen på brister och därtill kopplade behov av åtgärder. Se vidare i kapitel 8 genomförande.
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Brister i stråk
En fullständig redogörelse för de inrapporterade bristerna finns i bilaga 1. I detta kapitel
redogörs för de högst prioriterade bristerna i respektive stråk. För varje brist ges en
kortare beskrivning, planeringsläge samt nästa steg. Eftersom länstransportplanen endast
revideras vart fjärde år bör bristformuleringarna enligt nedan ses över utifrån eventuella
nya omständigheter när nästa steg i planeringsprocessen tas.

Figur 22. Stråk i Uppsala län. Observera att ett arbete pågår tillsammans med regionerna i
Örebro län och Västmanland om lokalisering av Arosstråket. Region Uppsala har tagit ställning
för sträckan Uppsala-Enköping.
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OSTKUSTSTRÅKET
Delen Stockholm–Arlanda–Uppsala, ABC-stråket
Fyrspår.
Bristande kapacitet sträckan Uppsala C–Arlanda/Skavstaby gör att fyrspår hela sträckan
Stockholm–Uppsala är den mest prioriterade bristen i Uppsala län. Bristen är utredd i en
åtgärdsvalsstudie som färdigställdes under våren 2017. I den rekommenderas att
utbyggnad till fyrspår på sträckan påbörjas under perioden 2025–2030. Bristen hanteras
framför allt i nationell plan. Läs mer om detta i kapitel 5 ” Tillgänglighetshöjande
fyrspårspaket kopplat till bostadsbyggande och samhällsutveckling.”
Nästa steg i hanteringen av brister: järnvägsplan
Uppsala C.
I det korta perspektivet berör bristerna bland annat för korta plattformar för vissa spår, för
få genomgående spår och bristande kapacitet för vändande tåg. Dessa brister behöver
utredas skyndsamt för ett genomförande inom en femårsperiod. Ett utbyggt fyrspår
möjliggör en trafikering som ger än större kapacitetsbrister på Uppsala C när det står
färdigt. Det innebär i sin tur att kapacitetsbristerna på Uppsala C behöver åtgärdas innan
fyrspåret färdigställs. Se också under CX-stråket ”Uppsala norra infart”. Bristen hanteras
framför allt i nationell plan.
Nästa steg i hanteringen av brister: funktionsutredning för åtgärder inom befintlig
anläggning på kort sikt. Åtgärdsvalsstudie för åtgärder som krävs med en
fyrspårsutbyggnad.
Stationsläge Uppsala södra/Bergsbrunna och Alsike
Nya stationer är endast möjligt om kapaciteten på banan byggs ut till fyra spår. Avtal har
tecknats mellan staten, Knivsta och Uppsala kommuner och Region Uppsala om
utbyggnad till fyrspår. Avtalen ska ratifieras av parterna fram till februari 2018. Läs mer
om detta i kapitel 5 ” Tillgänglighetshöjande fyrspårspaket kopplat till bostadsbyggande
och samhällsutveckling.”
Avtalen mellan parterna innebär en kraftig samhällsutbyggnad vilket också kommer att
kräva lokala kopplingar med samtliga trafikslag. För gång- och cykeltrafik är
sträckningen längs Ostkustbanan gen och möjligheterna att binda samman Uppsala,
Bergsbrunna, Alsike, Knivsta och vidare söderut mot Märsta och Stockholm ska utredas.
Nästa steg i hanteringen av brister : Funktionsutredning samt järnvägsplan för
järnvägssträckan samt åtgärdsvalsstudie för gång- och cykeltrafik i stråket.
Delen Uppsala–Gävle
Högst prioriterade brister i stråket rör främst järnvägen och stationernas funktion som
bytespunkter. Nytt dubbelspår förbi Gamla Uppsala invigs sommaren 2017.
Plankorsningar i Uppsala stad
I Uppsala stad utgör järnvägen en barriär och plankorsningarna vid S:t Olofs- och S:t
Persgatorna ger bristande framkomlighet som följd. Detta bidrar till spårspring som utgör
en allvarlig säkerhetsrisk. Ett avtal finns mellan Trafikverket och Uppsala kommun om
att bygga planskilda korsningar och finansieringen av dessa.
Nästa steg i hanteringen av brister : Arbete med järnvägsplan pågår.
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Stationer sträckan Uppsala–Gävle
I stråket utgör Upptågstrafiken stommen för kollektivtrafiken. Stationerna på sträckan har
otillräcklig standard med bland annat bristande tillgänglighet och funktion som bytespunkter. Det gör att ett hela-resan-perspektiv för kollektivtrafiken brister. I vissa fall är
plattformarna för korta för att hantera längre tåg som ett sätt att öka kapaciteten längs
sträckan, eftersom tågen är fulla i rusningstrafiken. Utvecklade bytespunkter vid
stationerna och ökad kapacitet i tågtrafiken kan också bidra till förbättrade förutsättningar
för bostadsbyggande. När utredning av bristerna görs bör den omfatta också brister och
utvecklingsmöjligheter i transportsystemet till och från stationerna. I syfte att säkerställa
ett helhetstänkande i stråket. Bristen hanteras via såväl nationell plan som länstransportplan.
Nästa steg i hanteringen av brister: Trafikverket ska genomföra en funktionsutredning
där brister kopplade till perronger utreds. En stråkbaserad åtgärdsvalsstudie eller
funktionsutredning bör genomföras i anslutning till denna för att säkerställa ett
transportslagsövergripande synsätt med åtgärder som stärker ett hela-resan-perspektiv.
Uppsala norra infart
För sträckan Uppsala Central till punkten där Dalabanan viker av från Ostkustbanan hotar
kapacitetsbrist. Särskilt kopplat till den ökande trafik som möjliggörs av investeringar
längs Ostkustbanan såväl norr om Gävle som söder om Uppsala. Sträckan är förberedd
för ytterligare ett spår. Bristen hanteras via nationell plan.
Nästa steg i hanteringen av brister : En funktionsutredning eller åtgärdsvalsstudie bör
övervägas, antingen för bristen enskilt eller i samband med annat utredningsarbete som
berör sträckan, till exempel Uppsala central.
Arosstråket ((Arlanda)–Uppsala–Enköping–(Västerås/Örebro/Oslo))
Brister i järnvägssystemet
Transportsystemet brister idag i öst–västlig riktning norr om Mälaren. Bristen hindrar
utvecklingen till en funktionell och flerkärnig arbetsmarknad i norra delarna av
Stockholm–Mälarregionen. I den systemanalys som är framtagen inom ramen för En
bättre sits formuleras mål där;
 regionens och nationens internationella konkurrenskraft utvecklas
och bidrar till attraktivitet för de samverkande länen i StockholmMälarregionen och
 där flerkärnighet och en förstorad arbetsmarknad främjar regional
utveckling
Sträckan Enköping–Uppsala utgör i detta perspektiv en felande länk i det regionala,
storregionala och nationella järnvägssystemet. Till bristerna hör långa pendlingstider
Uppsala–Enköping–Västerås, bristande tillgänglighet till och från Arlanda och norra
Storstockholm från de sydvästra delarna av Uppsala län och de västra delarna av
Stockholm–Mälarregionen. På nationell nivå brister tillgängligheten mellan norra Sverige
och västra och sydvästra Sverige.
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Förutom brister i transportsystemet skapar en järnvägslänk på sträckan
utvecklingsmöjligheter för en flerkärnig Stockholm–Mälarregion och ökad robusthet för
järnvägssystemet. En tydlig koppling finns till den funktion som stråket Stockholm-Oslo
har för den storregionala och nationella tillgängligheten. Bristen hanteras framför allt via
nationell plan.
Nästa steg i hanteringen av brister : En systemvalsstudie har genomförts gemensamt av
regionerna i Örebro, Västmanland och Uppsala. Med grund i de slutsatser som görs där
bör en åtgärdsvalsstudie genomföras. Den berör såväl flera regionala som nationella
aktörer. Den bör också kopplas till pågående åtgärdsvalsstudie för sträckan Stockholm–
Oslo.
55:anstråket (Uppsala-Enköping-(Strängnäs-Norrköping))
Delen Uppsala–Enköping
Bristerna längs stråket på sträckan Uppsala–Enköping rör så väl trafiksäkerhets- som
framkomlighetsproblem. Oskyddade trafikanter kan på många platser inte röra sig längs
vägen till och från bland annat hållplatser på ett säkert sätt. I samband med vissa
hållplatser är det svårt att korsa vägen. Kollektivtrafiken har framkomlighetsproblem
längs sträckan med svårigheter att komma ut från hållplats. Det finns också
framkomlighetsproblem i vissa korsningar. Sträckan är en av de mest olycksdrabbade
vägsträckorna i landet. En åtgärdsvalsstudie för väg 55 Uppsala–Katrineholm har
slutförts våren 2017. För sträckan Uppsala–Enköping föreslås att fysisk planering med
vägplan görs. Det är viktigt att vägplanen också beaktar sträckan Örsundsbro–Litslena för
att säkerställa att eventuella brister särskilt när det gäller kollektivtrafik, cykel och gång
hanteras. Bristen hanteras via länstransportplanen.
Nästa steg i hanteringen av brister : vägplan
Delen Enköping–Strängnäs
Bristerna rör trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter samt bristande teknisk standard och
trafiksäkerhet för Hjulstabron. Hjulstabron utgör framför allt en brist för Mälarsjöfartens
möjligheter att utvecklas med bland annat möjlighet att trafikera med större båtar. I
åtgärdsvalsstudie för väg 55 rekommenderas att fördjupade studier görs för sträckan
Enköping–Strängnäs i syfte att kunna formulera möjliga åtgärder. Bristen hanteras via
såväl nationell plan som länstransportplan.
Nästa steg i hanteringen av brister : fördjupade studier sträckan Strängnäs–Enköping
samt vägplan för Hjulstabron.
Almungestråket (Uppsala–Gunsta–Almunge–Knutby–(Edsbro))
Långs stråket förbereds för omfattande utbyggnader av främst bostäder, särskilt i Gunsta
närmast Uppsala men även längre österut i Marielund, Länna och Almunge. Bristerna är
kopplade till bristande trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter såsom möjligheter att ta
sig till och från busshållplatser på ett säkert sätt samt att byta mellan trafikslag. Vissa
framkomlighetsproblem finns också, särskilt i korsningar, och med kraftigt ökad
befolkning riskerar dessa att förvärras. En åtgärdsvalsstudie för sträckan pågår och
bedöms vara klar i slutet av 2017. Bristen hanteras via länstransportplanen.
Nästa steg i hanteringen av brister : Åtgärdsvalsstudien kommer att sammanfattas i ett
åtgärdspaket. Åtgärdspaketet hanteras sedan i den årliga genomförandeprocessen.
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Dalastråket (Uppsala–Morgongåva–Heby–(Sala/Borlänge/Mora))
Dalabanan
Järnvägen är i akut behov av rälsbyten, vilka planeras att ske före 2026. Den tidigare
risken för att en hastighetsreducering måste införas är inte längre aktuell. Icke desto
mindre är rälsens status dålig och ett rälsbyte är alltjämt akut.
Banan är enkelspårig vilket försvårar pendeltågstrafik med tillräcklig turtäthet för en
attraktiv trafik och med ytterligare uppehåll i främst Vänge. Det betyder i sin tur behov
av parallell stomtrafik med såväl tåg som buss. En utvecklad pendeltågstrafik med
ytterligare uppehåll kan bidra till förstorad funktionell arbetsmarknad vilket inkluderar
södra Dalarna och möjliggör för ett ökat bostadsbyggande i stationsnära lägen.
Sträckan har också brister i form av bland annat snäva kurvradier vilket medför brister i
form av för långa körtider för tågen. Ytterligare brister är osäkra plankorsningar i bland
annat Morgongåva. Även stationerna i Morgongåva och Heby har brister i plattformar,
plattformshöjder och kundmiljöer. I Uppsala är plankorsningen vid Börjegatan
kapacitetshämmande för såväl den regionala busstrafiken som för stadstrafiken i Uppsala.
Bristen hanteras framför allt via nationell plan.
Nästa steg i hanteringen av brister : Genomför de åtgärder som är utredda i förstudie
Uppsala–Sala, samt ombyggnad av Sala C för ökad kapacitet, samtidig ingång etc.
Region Uppsala har ett uppdrag att tillsammans med övriga regioner längs stråket och
Uppsala och Heby kommuner ta fram en gemensam plan som beskriver arbetet med
Dalabanan fram till 2020. Om steget därpå är en åtgärdsvalsstudie bör den i första hand
vara transportslagsövergripande och också innefatta väg 72.
Väg 72
Till bristerna längs vägen hör osäkra förhållanden för oskyddade trafikanter, bristande
tillgänglighet och säkerhet att ta sig till och från busshållplatser i ett hela-resanperspektiv. Vägen har också bristande trafiksäkerhet för rådande hastigheter. Bristen
hanteras via länstransportplanen.
Nästa steg i hanteringen av brister : En stråkbaserad åtgärdsvalsstudie bör göras. I
första hand bör den vara transportslagsövergripande och innefatta också Dalabanan.
Mälarstråket (Södertörn/Stockholm/Sundbyberg)–Bålsta–Enköping–(Västerås)
De högst prioriterade bristerna i stråket berör Mälarbanans kapacitet samt Bålsta station
och resecentrum.
Mälarbanan
Det är viktigt att Mälarbanans fyra spår Tomteboda–Kallhäll byggs ut enligt tidplan.
Utbyggnaden ger förbättrad kapacitet och tillgänglighet med möjlighet till såväl fler tåg
som tåg med kortare restid. Det stärker förutsättningarna för bostadsbyggande i
stationsnära lägen såväl i Bålsta som i Enköping. Mälarbanan är även en del i stråket
Stockholm-Oslo och bland annat kapacitetsbrister längs med banan spelar en roll för
målsättningen att knyta ihop de båda huvudstäderna med konkurrenskraftig spårburen
trafik. Bristen hanteras via nationell plan.
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Nästa steg i hanteringen av brister : Inom ramen för ABCU-samarbetet bör
ställningstagande om stråkets utveckling på sikt göras. Det kan ske till exempel genom en
gemensam målbild.
Bålsta station
Stationen och resecentrumet i Bålsta har idag bristande kapacitet med köbildning vid
tågankomster, bristande tillgänglighet för funktionshindrade och bristande trygghet.
Stationen möjliggör inte heller en utökad turtäthet med pendeltågstrafiken. En utbyggnad
av stationen och dess resecentrum är en viktig pusselbit i förutsättningarna för den
omfattande utbyggnad av bland annat bostäder som planeras i centrala Bålsta. Bristen
hanteras via såväl nationell plan som länstransportplan.
Nästa steg i hanteringen av brister : För bussterminalen pågår detaljplanearbete och
nästa steg är därför byggförberedande handlingar. Ett arbete som pågår våren 2017.
För tågstationen bör en åtgärdsvalsstudie/funktionsutredning genomföras.
Väg 263
I framtagen åtgärdsvalsstudie har vägens funktion formulerats enligt följande; ”Vägen har
en lokal funktion med viss regional betydelse”. Den regionala kopplingen gäller
tillgängligheten till Arlanda från Håbo och Enköping. Huvudvägen till Arlanda
västerifrån går via E18 och väg 267, Rotebroleden, vilken är snabbare och säkrare och
anpassad för genomfartstrafik. En åtgärdsvalsstudie har tydliggjort bristerna som både
gäller trafiksäkerhetsbrister för gång- och cykeltrafikanter och trafiksäkerhetsbrister i
korsningspunkter och sidoområden.
Nästa steg i hanteringen av brister: Det åtgärdspaket som föreslås i åtgärdsvalsstudien
hanteras i den årliga genomförandeprocessen.
Norrtäljestråket Knivsta–(Norrtälje/Kapellskär)
Stråket har en regional och storregional funktion framför allt för godstrafiken och väg 77
genom Stockholms län uppvisar stora brister ur detta perspektiv såväl när det gäller
trafiksäkerhet som framkomlighet. En utbyggnad av vägen i Stockholms län är
finansierad i Stockholms län förslag till länstransportplan 2018-2029. Inom Uppsala län
har vägen en relativt hög standard och inga regionalt högt prioriterade brister finns.
Nästa steg i hanteringen av brister : Eventuella övriga brister hanteras i den årliga
genomförandeprocessen där kommuner, Region Uppsala och Trafikverket deltar.
Riksväg 70-stråket (Enköping–Fjärdhundra–(Sala/Borlänge/Mora))
En utbyggnad av vägen till mötesfri landsväg förbereds. I samband med det har brister för
oskyddade trafikanter och möjligheten att cykla längs stråket uppmärksammats. En
lösning där befintliga lokala och enskilda vägar nyttjas för gång- och cykelväg har
arbetats fram. Några felande länkar i arbetet återstår.
En åtgärdsvalsstudie finns för sträckan Simtuna–Kumla/Sala för utbyggnad till mötesfri
landsväg. Vägen är en nationell stamväg och hanteras via nationell plan.
Nästa steg i hanteringen av brister : Enköpings kommun och Trafikverket undersöker
genomförbarheten i att åtgärda de felande länkarna för gång och cykel. Arbetet pågår
våren 2017. För sträckan Simtuna–Kumla/Sala är nästa steg vägplan.
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Roslagsstråket ((Gävle/Gävle hamn)–Karlholmsbruk–Forsmark–Östhammar–
Hargshamn–(Norrtälje))
Inga bland de högst prioriterade bristerna finns i stråket. En åtgärdsvalsstudie slutfördes
2016. I den föreslås ett åtgärdspaket som omfattar trafiksäkerhetshöjande åtgärder samt
att åtgärda felande länkar för möjligheterna för oskyddade trafikanter att röra sig längs
vägen på vissa sträckor. Samt att åtgärda vissa hållplatser. En dialog med Region
Gävleborg har nyligen inletts kring de brister väg 76 har inom Gävleborgs län. En möjlig
åtgärd för att hantera bristerna är en ny dragning av väg 76 så att den inte passerar genom
Gävle stad. En vägutredning pågår om väg 56 (Räta linjen) mellan Hedesunda och Gävle.
Ett alternativ som presenteras är en ny dragning och en anslutning till en plats på E4
söder om Gävle, dit också väg 76 skulle kunna dras. Väg 56 är nationell stamväg och
hanteras i nationell plan. I Trafikverkets förslag till nationell plan är objektet framskjutet
till slutet av planperioden, vilket i sin tur påverkar tidplanen för väg 76. Bristen på väg 76
hanteras via länstransportplanen.
Nästa steg i hanteringen av brister : Åtgärdspaketet hanteras inom ramen för den årliga
genomförandeprocessen för länstransportplanen. Vägplan för gång- och cykelväg
Älvkarleby–Skutskär pågår. För att hantera nämnda brister inom Gävleborgs län krävs
en åtgärdsvalsstudie som bör initieras av Region Gävleborg.
Räta linjen (Norrköping/Västerås)–Heby–Tärnsjö–(Hedesunda/Valbo)
Sträckan Heby–Sala har trafiksäkerhetsbrister beroende på höga trafikflöden i kombination med hög andel tung trafik. För sträckan pågår arbete med vägplan. Sträckan Heby–
Tärnsjö har nyligen byggts ut till mötesfri landsväg. Inga bland de högst prioriterade
bristerna finns i stråket. Vägen är en nationell stamväg och hanteras via nationell plan.
Region Västmanland delar inte Trafikverkets syn på brister utan menar att man förbiser
oskyddade trafikanter längs sträckan. En uppfattning som Region Uppsala delar. I sitt
förslag till länstransportplan avsätts därför 28 miljoner kronor för gång- och cykelväg på
sträckan inom Västmanlands län. För sträckan Hedesunda-Gävle pågår arbete med
vägutredning som beroende av sträckning kan få en koppling till väg 76. Se ovan under
Roslagsstråket.
Nästa steg i hanteringen av brister: Eventuella övriga brister hanteras i den årliga
genomförandeprocessen där kommuner, Region Uppsala och Trafikverket deltar. En
särskild dialog krävs mellan Region Västmanland, Trafikverket, Sala och Heby
kommuner samt Region Uppsala om förutsättningarna för gång- och cykelväg längs hela
sträckan Sala-Heby.
Bruksstråket (Söderfors–Tierp–Gimo–Hargshamn)
Inga bland de högst prioriterade bristerna finns i stråket. En åtgärdsvalsstudie gällande
bristande säkerhet i korsningar har nyligen genomförts. Bristen hanteras via
länstransportplanen.
Nästa steg i hanteringen av brister : Föreslagna åtgärder i ovan nämnd
åtgärdsvalsstudie samt eventuella övriga brister hanteras i den årliga
genomförandeprocessen där kommuner, Region Uppsala och Trafikverket deltar.
Östervålastråket (Uppsala–Harbo–Östervåla–Räta linjen)
Längs stråket finns brister i trafiksäkerheten samt ur ett hela-resanperspektiv.
Nästa steg i hanteringen av brister : En stråkbaserad åtgärdsvalsstudie ska genomföras.
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Östhammarsstråket (Uppsala–Alunda–Gimo–Östhammar–Öregrund–Gräsö)
Högst prioriterade brister i stråket rör den sista etappen av utbyggnaden av väg 288, delen
Gimo–Börstil och busstationen i Gimo. Denna del av Uppsala län saknar
järnvägsförbindelse för persontransporter. Av den anledningen är restiden och
konkurrenskraftiga restidskvoter3 för kollektivtrafiken på väg 288 särskilt viktiga.

Gimo–Börstil
Sträckan är, förutom närmast Uppsala, den enda längs väg 288 som hösten 2017 inte är
utbyggd till mötesfri landsväg. Bristerna längs stråket rör oskyddade trafikanters möjlighet att röra sig längs stråket och till busshållplatser. Vägen har även trafiksäkerhetsbrister
även för motorfordonstrafik. En åtgärdsvalsstudie genomfördes under 2015–2016. Den
rekommenderar åtgärder för att hantera ovan nämnda brister med en hastighetsstandard
om 80 km/h. .
Nästa steg i hanteringen av brister : Vägplan för sträckan Gimo-Börstil inklusive Gimo
genomfart, Gimo busstn, GC-väg Gimo-Hökhuvud samt korsning väg 288/väg 76.
Gimo busstation
Busstationen upplevs otrygg, har bristande standard och ligger avsides från målpunkter
men innebär också en omväg för busstrafiken i stråket Östhammar–Uppsala. En
åtgärdsvalsstudie färdigställs hösten 2017. Bristen hanteras via länstransportplanen.
Nästa steg i hanteringen av brister : De åtgärder som föreslås i åtgärdsvalsstudien
hanteras i den vägplan som refereras till i avsnittet Gimo-Börstil ovan.

Från brist till åtgärdsplanering
Efter att en brist uppmärksammats är nästa steg att utreda hur bristen/bristerna kan
åtgärdas. Om det är givet vad som krävs för att åtgärda bristen, eller om en åtgärd kan
genomföras inom den befintliga vägen eller järnvägen, följer oftast en enklare
funktionsutredning innan man åtgärdar bristen. Om så inte är fallet är nästa steg en
åtgärdsvalsstudie.
Arbetsprocessen inom en åtgärdsvalsstudie är uppbyggd för att säkerställa att
fyrstegsprincipen används, att relevanta aktörer deltar, och att en
transportslagsövergripande ansats hålls. Det innebär i sin tur att rekommenderade
åtgärder kan innefatta ett ganska brett spektrum och som involverar många parter. Det är
således viktigt att det finns en tydlig fortsättning utifrån de åtgärder som rekommenderas.
Se vidare under kapitel 8 genomförande.
Stråkbaserade åtgärdsvalsstudier
Transportsystemet är uppbyggt i tydliga stråk. Huvudvägarna i länet bildar ett

3

Se ordlista för förklaring av begreppet.
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mönster till vilka de mindre vägarna ansluter. I de största stråken finns också järnväg,
Ostkustbanan, Mälarbanan och Dalabanan. I figur 23 nedan framgår att de flesta bor
längs stråken. Därför är det naturligt att ett stråktänkande användas när åtgärdsvalsstudier
genomförs.
Det är Region Uppsalas inriktning att i möjligaste mån arbeta med stråkbaserade
åtgärdsvalsstudier. Genom att använda sig av ett transportslagsövergripande synsätt kan
då åtgärder koordineras och genomföras samlat. Även drift- och underhållsarbeten bör,
om möjligt, koordineras med andra åtgärder. På så sätt kan också steg 1- och 2-åtgärder
genomföras effektivt och med hög måluppfyllelse.

Figur 23. Kartan visar befolkningstäthet. Ju rödare desto fler människor bor inom 2 km. Ju
grönare desto färre människor bor inom 2 km.

37

Bilaga § 95/18
38 (54)

5. Åtgärdsplan
Inledning och planeringsförutsättningar
Den ekonomiska ramen för länsplanen för 2018–2029 har i regeringens direktiv räknats
upp från 1 580 miljoner kronor till 1 657 miljoner kronor. Trafikverket har i uppdrag från
regeringen att fördela medlen per år. För länstransportplanen i Uppsala län ser det ut
enligt figur 24 nedan. Se vidare under rubrik avstämning 2014–2017.
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
128

127

126

142

142

142

142

142

141

141

141

141

Figur 24. Tabellen visar den preliminära årliga fördelningen i miljoner kronor av den totala
planeringsramen om 1 657 miljoner kronor (avrundning har skett).

De vägar som omfattas av planen är alla statliga vägar som inte tillhör det nationella
stamvägnätet, det vill säga E4, E18, vägarna 56 och 70. Drift och underhåll på det statliga
vägnätet finansieras via den nationella planen.
Objekt som ligger på det kommunala vägnätet kan få statlig medfinansiering från planen
med upp till 50 procent. Här finns medel till kollektivtrafikåtgärder liksom till
trafiksäkerhets-, miljö-, och cykelåtgärder. Kommunerna kan ansöka om medel från de
åtgärdsområden som är avsedda för statlig medfinansiering.
Det finns även ett antal objekt som samfinansieras mellan den regionala och den
nationella planen.
Åtgärdsplanens koppling till regeringens fem fokusområden
Omställning till ett av världens första fossilfria välfärdsländer
Inriktningen och målen med länstransportplanen innebär ett starkt fokus att få fler
människor att välja hållbara transportmedel. Ca 1 200 mkr av planens 1 657 miljoner
kronor läggs på att finansiera åtgärder för att förbättra för gång, cykel och kollektivtrafik
samt trafiksäkerhetshöjande åtgärder. För att kunna arbeta effektivt mot klimatmålen
krävs en kombination av styrmedel, regleringar och kloka investeringar i
transportsystemet. I detta sammanhang kan påpekas att investeringsplanernas behöver
förtydligas i förhållande till klimatmålen. En kritik som framförs är att planerna baseras
på prognoser som endast tar hänsyn till historiska relationer när det gäller människors och
företags val av transportmedel. Mer kvalificerade underlag skulle till exempel tydliggöra
vilka brister transportsystemet skulle få baserat på de färdmedelsandelar med olika
transportmedel som krävs för att nå klimatmålen. Brister som sedan kan hanteras i val av
investeringar i nationell plan och länsplaner.
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Investeringar för ett ökat bostadsbyggande
Enligt regeringens direktiv ska det framgå om och i så fall hur namnsatta objekt har
effekter på bostadsbyggandet. I förslaget till åtgärdsplan finns tre namnsatta objekt men
också medfinansiering för tillgänglighet till nya stationslägen i samband med
fyrspårsutbyggnaden på Ostkustbanan, främst ett stationsläge i Uppsala
södra/Bergsbrunna och på sikt i Alsike, vilket har stora effekter på bostadsbyggandet. Se
vidare under åtgärdsplan – Tillgänglighetshöjande fyrspårspaket kopplat till
bostadsbyggande och samhällsutveckling.
Investeringar i transportinfrastruktur har generellt en påverkan på bostadsbyggandet på så
sätt att det kan ge bättre tillgänglighet till viktiga målpunkter, särskilt till arbetsplatser.
Investeringar i spårinfrastruktur kopplat till nya stationslägen är den typ av investeringar
som har tydligast påverkan på ökat bostadsbyggande. En utbyggnad av väg 288 Gimo–
Börstil samt väg 55 Enköping–Uppsala bedöms öka tillgängligheten men inte på en sådan
nivå att det går att kvantifiera enligt den mall Trafikverket har skickat ut.
Förbättra förutsättningarna för näringslivet
I de direktiv regeringen givit Trafikverket när det gäller detta handlar det främst om
förutsättningar för godstransporter. Region Uppsala deltar som länsplaneupprättare i det
storregionala samarbetet En bättre sits. Där pågår arbetet med framtagande av en
storregional godsstrategi. Den bygger i sin tur på en tidigare gjord kartläggning av
godstransporter i Stockholm-Mälarregionen. Utifrån en storregional strategi ska Uppsala
län arbeta fram en kompletterande strategi för Uppsala län. I länstransportplanearbetet
medfinansieras också en öppen lastterminal i Heby. Den möjliggör en överflyttning av
godstransporter från väg till järnväg.
Förstärk sysselsättningen i hela landet
Transportsystemets primära roll för förstärkt sysselsättning är genom att förbättra
tillgängligheten till arbetsplatser. Huvuddelen av såväl befolkning som transporter i
Uppsala län är tydligt lokaliserade till stråk. I planen är inriktningen att arbeta för en ökad
tillgänglighet med kollektivtrafik utifrån ett hela-resan-perspektiv i utpekade stråk. Ett
hela-resanperspektiv innebär i detta sammanhanhang bland annat att förbättra och
effektivisera bytespunkter i stråken så att även platser utanför stråken kopplas upp i ett
effektivt transportsystem. Det kan handla om pendlarparkeringar för såväl bil som cykel,
attraktiva bytespunkter med väderskydd och realtidsinformation, anslutande GC-vägar
med mera. Men det kan också handla om åtgärder som leder till kortare restider för
kollektivtrafiken i de starka stråken, vilket bidrar till att fler människor kan nå fler
arbetsplatser också utan att vara beroende av bil.
Ta höjd för och utnyttja digitaliseringens effekter och möjligheter
Inom ramen för länstransportplanerna är digitaliseringens möjligheter kopplade dels till
att påverka efterfrågan på transporter, dels till att effektivisera transportsystemet.
Digitaliseringen kan till exempel göra det möjligt för fler människor att förlägga sitt
arbete mer flexibelt såväl i tid som rum, vilket kan mildra den kapacitetsbegränsande
rusningstrafiken. Genom bland annat transportinformatik kan nyttjandet av
transportsystemet bidra till att hitta effektiva steg 1- och 2-åtgärder som kan leda till
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minskade behov att genomföra dyra steg 3- och 4-åtgärder. Med variabla hastigheter kan
kapaciteten öka i transportsystemet, med realtidsinformation kan människor välja att resa
vid annan tid eller annan sträcka med mera. Digitaliseringen är ett viktigt skäl till att
Region Uppsala har avsatt medel till steg 1- och 2-åtgärder.
Ett inkluderande samhälle.
En stor del av medlen i länstransportplanen avsätts till åtgärder för att förbättra och öka
möjligheterna att röra sig med hållbara transporter, det vill säga gång, cykel och
kollektivtrafik. Det är samtidigt de transportmedel som är mest jämlika, det vill säga där
flest olika grupper i samhället har möjlighet att nyttja transportsystemet. De
kollektivtrafikstråk som är prioriterade för satsningar är samtidigt de stråk som prioriteras
i kollektivtrafikmyndighetens trafikförsörjningsprogram för satsningar för
funktionshindrades tillgänglighet till kollektivtrafiken.
Avstämning 2014–2017
Länsplaneupprättarna har i direktiven fått en planeringsram och en årlig medelsfördelning
som redogjorts för ovan. Trafikverket har också fått i uppdrag att efter 2017 års utgång
och innan regeringen fastställer de ekonomiska ramarna för länstransportplanerna göra en
avstämning av upparbetade medel åren 2014–2017. I genomförandet av länstransportplanerna varierar upparbetade ekonomiska medel mycket relativt den budget som finns i
länsplanerna. Det innebär att i vissa planer har mer medel än planerat upparbetats och i
andra gäller motsatsen. Uppsala län har under de aktuella åren haft stora objekt längs väg
288 igång så att mer medel än planerat använts. Det kommer således att ske en viss
revidering nedåt av medlen i åtgärdsplanen under våren 2018.
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Åtgärdsplan
Förslaget till åtgärdsplan följer en rullande planeringsprocess. Den är indelad i namnsatta
objekt för byggstart under år 2018-2020 samt år 2021-2023, namnsatta brister för de
därpå följande åren år 7–12 samt, som tidigare, åtgärder som bedöms kosta mindre än 25
mkr. I tabellen nedan redovisas åtgärder och åtgärdsområden som tilldelas medel i
planen. Dessa förklaras nedan.
Plandelar

Total
Varav i
kostnad länsplanen
2018-2029

Varav annan 2018-2020
finansiering

2021-2023

2024-2029

Namnsatta objekt
Väg 288 Gimo-Börstil
Väg 55 Enköping-Litslena
Väg 55 ÖrsundsbroKvarnbolund
GC-väg samt
kollektivtrafikåtgärder
Uppsala-Björklinge
Delsumma

255
101
182

225
101
182

53

53

596

561

413
413

413
413

68
68

10
10

123
123

123
123

30

123
39
50

102
62
113

19

277

19

53

30

265

Tillgänglighetshöjande
fyrspårspaket kopplat till
bostadsbyggande och
samhällsutveckling
Sam- och medfinansiering
Delsumma

413
413

Samfinansiering nationell
plan
Farledsfördjupning
Hargshamn
Delsumma

Namnsatta brister
Namnsatta brister
Delsumma

58
58

10
10
123
123

Åtgärdsområden
Kollektivtrafik

210

210

36

59

115

Varav statlig medfinansiering
kollektivtrafik

105

105

20

29

59

Gång- och cykelvägar
Trafiksäkerhet och enskilda
vägar

210
110

210
110

45
20

55
30

110
60

45

45

7

8

30

530

530

101

144

285

10
10
20

10
10
20

2,5
2,5
5

2,5
2,5
5

5
5
10

1789

1657

381

426

850

Varav statlig medfinansiering
trafiksäkerhet

Delsumma

0

Övrigt
Steg 1- och 2-åtgärder
Regional utveckling
Delsumma

Totalsumma

88

Figur 25. Medel i miljoner kronor för olika objekt och åtgärder.
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Namnsatta objekt
Väg 288 Gimo–Börstil
För ombyggnad av sista etappen av väg 288 Uppsala–Östhammar till mötesfri landsväg
med hastighetsstandard om 100 km/h avsätts 225 mkr. Ombyggnad av vägen bedöms i
den åtgärdsvalsstudie som genomfördes 2014–2015 kosta cirka 255 miljoner kronor.
Extern finansiering motsvarande 30 miljoner kronor förutsätts således tillkomma. Region
Uppsala för en diskussion med Östhammars kommun samt andra externa parter om en
sådan finansiering. Nästa steg i planeringsarbetet är att Trafikverket upprättar en vägplan.
Arbete med vägplan påbörjas under våren 2018 och beräknas ta ca 2 år. Innan vägplanen
kan godkännas av Trafikverket behöver en avsiktsförklaring tas fram mellan ingående
parter som sammanfattar intentionerna om en finansiering av åtgärden.
Väg 55 Enköping–Litslena samt Örsundsbro-Kvarnbolund
En åtgärdsvalsstudie för väg 55 Uppsala–Katrineholm har avslutats under våren 2017. I
den föreslås att arbete med vägplan påbörjas för sträckorna Enköping–Litslena och
Kvarnbolund–Örsundsbro. 101 miljoner kronor avsätts för delen Enköping-Litslena och
182 miljoner kronor för delen Örsbundsbro-Kvarnbolund, i enlighet med de kalkyler som
upprättas av Trafikverket.
Sträckan Uppsala-Enköping-Västerås är det starkaste kollektivtrafikstråket i Uppsala län
som inte har spårburen kollektivtrafik. I det kommande vägplanearbetet ska
förutsättningarna för kollektivtrafiken och dess konkurrenskraft gentemot bil särskilt
uppmärksammas, liksom möjligheterna för oskyddade trafikanter att på ett säkert sätt
färdas längs vägen samt till och från busshållplatser. Det är Region Uppsalas uppfattning
att allmänna vägar ska vara möjliga att använda för samtliga trafikslag, särskilt
oskyddade trafikanter. Det är också viktigt att kommande fysisk planering också
inbegriper eventuella åtgärder för gång och cykel samt kollektivtrafik även längs sträckan
Örsundsbro–Litslena. En sträcka som tidigare byggts ut till mötesfri landsväg.
Gång- och cykelväg samt kollektivtrafikåtgärder Uppsala–Björklinge
Objektet finns med i nuvarande länstransportplan där utbyggnad planeras ske under
2018–2019. Den senaste bedömningen av kostnaden är 53 miljoner kronor. Åtgärden
innehåller också upprustning av ett tjugotal busshållplatser.
Tillgänglighetshöjande fyrspårspaket kopplat till bostadsbyggande och
samhällsutveckling
Region Uppsala har tillsammans med Uppsala kommun, Knivsta kommun och staten,
genom samordnaren för större samlade exploateringar med hållbart byggande, slutit avtal
om bostadsbyggande i delar av Uppsala kommun och Knivsta kommun. Om avtalen
träder i kraft kommer järnvägen byggas ut till fyra spår mellan Uppsala och länsgränsen
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Stockholm/Uppsala. För att möta åtagandena i avtalen med staten och de ökade behov
som uppstår i och med att avtalet förverkligas avsätts 413 miljoner kronor till ett
fyrspårpaket i länstransportplanen.
Medlen som avsätts i länsplanen ska medfinansiera åtgärder som gör det möjligt att
angöra de nya områdena med kollektivtrafik, gång och cykel och bidra till att utveckla
stationsläget i Bergsbrunna till en bytespunkt för kollektivtrafiken. Andra åtgärder som
ingår i avtalen om fyrspåret gör det möjligt att nå Bergsbrunna från ett större omland, via
en Ultunalänk över Fyrisån (se nedan). En ökad tillgänglighet till Bergsbrunna station
skulle på längre sikt kunna avlasta Uppsala C, men samtidigt öka behovet av att bygga ut
stationens kapacitet. Det är viktigt att detta behov beaktas inför den
kommande järnvägsplanen. Om förberedande arbeten behöver göras för en senare
utbyggnad kan en medfinansiering via länsplanen komma att prövas.
Knivsta kommun förbinder sig att möjliggöra utbyggnaden av ca 15 000 bostäder fram
till 2057. I Alsike i ett stationsnära läge återfinns ca 6000 av dessa. Utbyggnaden av
bostäder i Alsike kommer att påbörjas före 2020. Ett stationsuppehåll i Alsike möjliggörs
först när fyrspårsutbyggnaden når Alsike, vilket är efter 2030. Den kraftiga utbyggnaden
söderut i Uppsala kommun, som förbinder sig att möjliggöra en utbyggnad av 33 000
bostäder till 2040, och på motsvarande sätt en utbyggnad norrut i Knivsta kommun
betyder att det finns ett behov av att utreda två anslutningar till E4, dels till Alsike i
början av 2020-talet, dels till Bergsbrunna i samband med exploatering av området, men
också lokala kopplingar mellan Bergsbrunna och Alsike. I det arbetet behöver
finansieringen av lösas. I första hand bör det ske genom värdeåterföring, det vill säga
finansiering via exploateringsintäkter av bostäder och lokaler. Under vissa förutsättningar
kan länstransportplanen också vara en möjlig delfinansiering för trafikplatser.
I avtalet mellan Region Uppsala, Uppsala kommun och staten, ingår byggandet av
Ultunalänken för kapacitetsstark kollektivtrafik mellan Bergsbrunna och Södra staden.
Avtalet förutsätter statlig medfinansiering via stadsmiljöavtalet. För att få ett komplett
kollektivtrafiksystem mellan Bergsbrunna, Södra staden, centrala Uppsala och Uppsala
resecentrum kompletteras Ultunalänken med Kunskapspåret. Huvuddelen av den statliga
medfinansieringen för denna del förutsätts komma från stadsmiljöavtal. Genom den
direkta kopplingen till avtalet om utbyggnad av fyrspår och bostadsåtagandet bedöms
denna del av trafiksystemet dock ha så stark regional koppling att kompletterande
finansiering kan ske med medel från länsplanen.
Utbyggnaden till fyrspår möjliggör en kraftigt ökad trafikering med bland annat
förbättrad tillgänglighet till viktiga regionala målpunkter och arbetsplatser i
Stockholmsregionen. Det skapar också ökad attraktivitet för stationsorterna norr om
Uppsala. Region Uppsala investerar i nya tåg för att möta det ökande resandet från dessa
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orter, och det kommer även att behövas åtgärder till exempel i form av
plattformsförlängningar för att möjliggöra en trafikering som har den kapacitet som
kommer att krävas. I den mån dessa åtgärder inte inom rimlig tid ryms i nationell plan,
kan frågan om samfinansiering från länsplanen komma att prövas. Trafikutvecklingen
pekar på att trafikering med längre regionaltåg behövs från 2024.
Samfinansiering nationell plan
Farledsfördjupning Hargs Hamn
10 miljoner kronor avsätts för delfinansiering av farledsfördjupning till hamnen i Harg.
Total kostnad för farledsfördjupningen exklusive investeringar i hamnanläggningen är ca
68 miljoner kronor enligt kostnadsberäkning våren 2017. En avsiktsförklaring mellan de
finansierade parterna finns. Dessa är Trafikverket, Hargs hamn AB, SKB och Region
Uppsala. Arbetet med ett genomförandeavtal pågår och en sådan skall vara färdig efter att
beslut om nationell plan och länstransportplan är fattade. Planerad byggstart är 2019

Namnsatta brister
För brister som bedöms kosta mer än 25 miljoner kronor att åtgärda och där
åtgärdsvalsstudier ännu inte finns avsätts 123 miljoner kronor. Medlen finns tillgängliga
under de sista sex åren i planperioden.
Under genomförandet av planen kommer åtgärdsvalsstudier att genomföras utifrån bland
annat de brister som tas upp i länstransportplanen. Åtgärdsvalsstudierna ger sedan olika
typer av åtgärder som finansieras via aktuella medel eller via åtgärdsområden. Att åtgärda
bristerna enligt kapitel 4 tar stora resurser i anspråk och kommer att behöva hanteras även
i kommande länstransportplaner.

Åtgärdsområden
Allmänt
Medel till åtgärder som bedöms kosta mindre än 25 miljoner kronor redovisas under
åtgärdsområden. Totalt avsätts 530 miljoner kronor. Det gäller medel för
kollektivtrafikanläggningar, gång- och cykelfrämjande åtgärder samt
trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Dessutom avsätts medel för åtgärder som bidrar till
regional utveckling samt steg 1- och 2-åtgärder. Förutom vad som står under respektive
rubrik bör medel som avsätts för åtgärdsområden också bidra till förbättrade
förutsättningar för ökat bostadsbyggande.
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Fördelningen mellan olika åtgärdsområden kan skilja sig från ett år till nästa, men ska
över hela 12-årsperioden vara i överensstämmelse med den fördelning som beslutas om i
denna länstransportplan. Det är i sammanhanget viktigt att påpeka att såväl
kollektivtrafikåtgärder som gång- och cykelåtgärder i stor utsträckning också bidrar till
ökad trafiksäkerhet.
I sammanhanget bör det påpekas att regeringen avsatt 1 miljard kronor per år för statlig
medfinansiering via stadsmiljöavtal. De medlen finansieras via den nationella planen. Det
är viktigt att i den årliga genomförandeprocessen beakta detta i syfte att samordna
åtgärder för ökad effektivitet och måluppfyllelse.

Kollektivtrafik
I kollektivtrafikpotten avsätts 210 miljoner kronor. Dessa medel ska användas för
kollektivtrafikåtgärder utmed det statliga och det kommunala vägnätet. Femtio procent
avsätts till åtgärder på det statliga vägnätet, och femtio procent för åtgärder på det
kommunala vägnätet. Kollektivtrafikåtgärderna avser att förbättra kollektivtrafiken och
förutsättningarna att öka det kollektiva resandet. Vilka åtgärder som ska genomföras
beslutas årligen och fördelning av medel i potten kan variera från år till år.
 Den regionala kollektivtrafikmyndigheten och länets kommuner ges möjlighet att
söka statlig medfinansiering enligt förordningen (2009:237) om statlig
medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m. Det avser
kollektivtrafikåtgärder utmed det kommunala vägnätet och söks via Region
Uppsala. Medfinansieringen medges upp till 50 procent av investeringskostnaden,
resterande del finansieras av kommunen/kollektivtrafikmyndigheten. Beslut om
beviljade åtgärder fattas i samråd mellan Trafikverket och Region Uppsala.
 Åtgärderna på det statliga vägnätet, där Trafikverket är väghållaransvarig
myndighet, bestäms i samråd mellan Region Uppsala och Trafikverket.
 Även åtgärder på enskilt vägnät kan komma i fråga.
Kollektivtrafiknämnden antog hösten 2016 ett trafikförsörjningsprogram. Den utgör en
grund för hur prioritering av åtgärder bör göras. I programmet redogörs för de 35
busslinjer som har flest resenärer samt kopplat till det de största hållplatserna och
bytespunkterna. Det kopplar också till prioritering av tillgänglighetsåtgärder för personer
med funktionsnedsättning. Åtgärder inom ramen för kollektivtrafik bör i första hand
beröra dessa linjer, hållplatser och bytespunkter.
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.
Figur 27. Prioriterade stråk för tillgänglighetsanpassning för personer med funktionsnedsättning.

Prioriteringsprinciper för åtgärder i kollektivtrafikanläggningar:








Tillgänglighet
o Åtgärder för ökad tillgänglighet för äldre och personer med funktionsnedsättning
o Tillgänglighetsanpassning av hållplatser och bytespunkter
Kombinationsresor
o Åtgärder som främjar hela resan
o Förbättra befintliga bytespunkter, hållplatser och stationer
o Gena och säkra gång- och cykelstråk till hållplatser, bytespunkter och stationer
o Pendlarparkeringar vid strategiska bytespunkter och stationer
o Låsbara cykelparkeringar vid strategiska bytespunkter och stationer
Kundmiljö
o Åtgärder för ökad trygghet
o Åtgärder för ökad komfort
o Väderskydd och bänkar
o Informationssystem
o Belysning
Åtgärder som förbättrar framkomligheten och restidskvoten i stråken.
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Gång- och cykel
210 miljoner kronor avsätts för gång- och cykelvägar längs det statliga vägnätet. En ny
regional cykelstrategi kommer att beslutas av Region Uppsala under hösten 2017. Den
ger inriktningen för vilka åtgärder som bör finansieras via länstransportplanen. Ett
regionalt cykelvägnät omfattas dels av länkar som binder ihop viktiga start- och
målpunkter via kollektivtrafiknätet, dels fysiska gång- och cykellänkar som binder ihop
tätorter i vissa fall. Region Uppsala anser att gång- och cykelvägar också bör kunna
anläggas längs med järnvägar där det är lämpligt och kan bidra till ett ökat cyklande.
De åtgärder som är en del av det regionala cykelvägnätet finansieras till 100 procent av
länsplanen. Det kan även gälla åtgärder längs enskilt vägnät. Därutöver finns behov av
GC-vägar längs statlig väg som är av mer lokal funktion. Förslaget innebär att
länstransportplanen finansierar dessa med 40 procent och aktuell kommun med 60
procent. Avvägningen av procentsatsen består av att å ena sidan utgöra ett incitament till
byggande av gång- och cykelvägar, och å andra sidan inte ta fokus och medel från
länstransportplanens uppgift att bygga ut ett regionalt cykelvägnät som kan bidra till
länsplanens övergripande målsättning om ökade andelar hållbara resor, det vill säga
kollektivtrafik, cykel och gång.
Eftersom behoven av gång- och cykelvägar sannolikt är större än de medel som avsätts i
länstransportplanen kommer prioritering av gång- och cykelvägsobjekt att behöva göras.
Det kommer att ske efter genomförda åtgärdsvalsstudier och följer de principer som
redovisas i figurerna nedan.
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Prioriteringsprinciper för gång- och cykelvägar som är en del av det
regionala cykelvägnätet:
I första hand är cykelåtgärder med fokus på vardagsresor prioriterat:
Öka förutsättningarna för arbets- och studiependling med cykel
Koppla cykelnätet till kollektivtrafikens prioriterade bytespunkter
Öka säker tillgänglighet till skola med cykel
Öka förutsättningarna för att nå allmän service/fritidsaktiviteter med cykel
Förbättra cykelparkeringar vid prioriterade bytespunkter
Konkurrenskraft mot bilen (restidskvot, cykelandel)
I andra hand stöds cykelåtgärder för rekreation och turism:
Utveckla cykelinfrastrukturen för rekreation och turism med koppling till stråken i Uppsala
län
Felande länkar med potential för ökad tillgänglighet till turist- eller besöksmål längs stråken
i Uppsala län

Prioriteringsprinciper för gång- och cykelvägar som medfinansieras av
kommuner:
 Trafiksäkerhetsbehov
o Årsdygnstrafik
o Hastighetsbegränsning
o Vägbredd
 Efterfrågan – befolkningsunderlag
 Målgrupp
1. Skolbarn
2. Arbetspendling
3. Fritid och rekreation

Trafiksäkerhet och enskilda vägar
Medel som avsätts för trafiksäkerhetsåtgärder ska användas dels till åtgärder längs statligt
vägnät, dels till statlig medfinansiering på kommunalt vägnät för trafiksäkerhets- och
miljöhöjande åtgärder. Medel kan också användas för åtgärder längs enskilt vägnät. 65
miljoner kronor avsätts för åtgärder på statligt och enskilt vägnät och 45 miljoner kronor
för statlig medfinansiering till kommunalt vägnät.
Längs det statliga vägnätet handlar det främst om sidoområdesåtgärder såsom att ta bort
fasta hinder, eller anlägga sidoräcken, och korsningsåtgärder.
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För statlig medfinansiering på kommunalt vägnät handlar det om åtgärder som regleras
av Förordning (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala
kollektivtrafikanläggningar m.m. Det innebär åtgärder såsom gång- och cykelvägar,
cykelparkeringar, andra trafiksäkerhetshöjande åtgärder men också åtgärder för att
hantera bullerstörning.

Prioriteringsprinciper för trafiksäkerhetshöjande åtgärder
Åtgärder längs statligt vägnät
 Prioritering sker utifrån underlagsmaterial från Trafikverket, inventering av
korsningar som bedöms ge störst effekt för ökad trafiksäkerhet.
 Åtgärder som ger säkra vägar för skolbarn.
Åtgärder för statlig medfinansiering
 I första hand åtgärder som bidrar till utvecklingen av ett regionalt cykelnät.
 Åtgärder som bidrar till att stärka ett hela-resan-perspektiv med kollektivtrafik, gång
och cykel.
 I andra hand åtgärder enligt Förordning (2009:237) om statlig medfinansiering till
vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.

Finansiering av GC-vägar
Finansiering av GC-vägar sker genom två åtgärdsområden, gång- och cykel och
trafiksäkerhet och enskilda vägar. Dessa sammanfattas nedan.
Typ av gång- och cykelväg
Längs statligt vägnät, del av det regionala
cykelnätet
Längs statligt vägnät, ej del av det
regionala cykelnätet
Längs kommunalt vägnät

Finansiering
100% via länstransportplanen
40% via länstransportplan, 60% via
aktuell kommun.
Upp till 50% via länstransportplan, minst
50% via aktuell kommun

Övrigt
Regional utveckling
Länstransportplanen har en viktig funktion att bidra till att uppfylla regionala
utvecklingsmål. Åtgärder inom åtgärdsområdena bidrar till det. Däremot kan det
uppkomma mindre men effektiva åtgärder som faller utanför kollektivtrafik, gång- och
cykel samt trafiksäkerhet. Därför avsätts 10 miljoner kronor för denna typ av åtgärder.
Det kan till exempel handla om att tillgängliggöra en turistanläggning, eller annan viktig
målpunkt person- eller godstransporter. Det är positivt om åtgärder kan finansieras av
flera parter i syfte att stärka effekterna för regional utveckling.
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Steg 1- och 2-åtgärder

Prioriteringsprinciper för åtgärder för regional utveckling
Åtgärder ska bidra till att uppfylla något eller några av de fokusområden som finns i
regional utvecklingsstrategi och därtill kopplade mål.
10 miljoner kronor avsätts för att finansiera åtgärder i syfte att påverka
transportefterfrågan och val av transportsätt samt åtgärder som ger effektivare
användning av befintlig infrastruktur.
Steg 1- och 2-åtgärder behöver genomföras på ett systematiskt sätt och omfatta till
exempel resandet i ett stråk, eller resande med ett visst transportslag i ett större
geografiskt område. Genom att utreda åtgärder i stråkbaserade åtgärdsvalsstudier och
koordinera ett samlat genomförande ökar möjligheten att göra steg 1- och 2-åtgärder på
ett bra sätt.

Prioriteringsprinciper för steg 1- och 2-åtgärder
Medel ska främst användas till åtgärder som kopplar till de stråkbaserade åtgärdsvalsstudier
som genomförs i enlighet med kapitel 4 brister.
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6. Genomförande
Genomförandet av länstransportplanen är i många fall en fråga om samarbete. Därför är
det av stor vikt att Region Uppsala i egenskap av länsplaneupprättare samt våra
samarbetsparter har kunskap om varandras processer. Kommunerna upprättar delar av det
underlag som sedan utgör grunden för länstransportplanens planering och prioritering.
För att säkerställa att de objekt som planeras enligt länstransportplanens tidplan kan
genomföras är det av största betydelse att den kommunala planberedskapen är god.
Kommunerna har genom sina underlag till planupprättaren Region Uppsala prioriterat de
objekt som de anser viktigast ur ett lokalt och ett regionalt perspektiv. Därför är det
viktigt att i åtagandet synkronisera de objekt som berörs av plan- och markfrågor och som
behöver utredas följer länstransportplanens tidplan och Trafikverkets genomförande. Då
vissa objekt även kräver insatser i den kommunalt ägda infrastrukturen eller personella
insatser behöver kommunen planera och budgetera även för dessa tillskott. Genom nära
samverkan kan den effekt som eftersträvas genom de gemensamma investeringar som
görs i länet nås.
För att få ett regionalt sammanhållet system för infrastrukturen är det angeläget att
kommunerna medverkar till att de regionala och lokala transportnäten sammanfogas. Det
betyder att för att få full utväxling av åtgärderna på det statliga vägnätet behövs i viss
mån åtgärder på det kommunala vägnätet. Det kan exempelvis handla om att förkorta
restiderna för regional kollektivtrafik genom nya linjedragningar som förutsätter att
framkomligheten i tätorterna förbättras och på så sätt möjliggör en total
restidsförkortning.
Ansvarsrollerna
Nedan redogörs för hur ansvarsrollerna är fördelade mellan Region Uppsala och
Trafikverket när det gäller genomförandet av länsplanen.
Region Uppsala
Inom Region Uppsala är det både nämnder och olika förvaltningar som är inblandade för
genomförandet av länstranportplanen.
Regionfullmäktige
Regionfullmäktige beslutar om inriktningen och innehållet i länsplanen. Det sker en gång
per mandatperiod som följd av att regeringen lägger fram en infrastrukturproposition och
den nationella planen samt länstransportplanerna revideras. När planen är fastställd av
regionfullmäktige reglerar den insatserna och åtgärderna i den regionala infrastrukturen.
Regionala utvecklingsnämnden, Region Uppsala
Nämnden ska varje år i december fatta beslut om verksamhetsplan för kommande år med
utblick på ytterligare tre år. Syftet med dessa årliga beslut är att Region Uppsala och
Trafikverket skall kunna göra nya ställningstaganden om vilka åtgärder som ska göras i
transportsystemet. I takt med att utredningsarbetet för olika brister framskrider ökar
kunskapen om kostnader och dess effekter, vilket medför att nya prioriteringar kan göras.
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I samband med besluten ovan får Regionala utvecklingsnämnden en redovisning av hur
årets medel i åtgärdsområdena är tänkt att användas. Nämnden har då möjlighet att ta
ställning till de objekt/ åtgärder som ingår i redovisningen. Efter beslut i RUN
kommuniceras beslutet till Trafikverket och länets kommuner.

Figur 28: Processkarta för framtagande verksamhetsplan(VP) för LTP genomförande
med utblick mot tre år
Regionkontoret
Tjänstepersonerna inom Regionkontoret har ansvaret för genomförande av
länstransportplanen som politiken i sin tur beslutar om. De har en regelbunden dialog och
samverkan med Kollektivtrafikförvaltningen UL, som har en särskild roll i
genomförandet av kollektivtrafikåtgärder.
Trafikverket
Trafikverkets uppdrag är att genomföra länsplanen. Trafikverket är oftast den som
genomför åtgärderna, många gånger i samarbete med kommuner då det kan vara
komplexa frågor som flera myndigheter och sakägare råder över.
Det är Trafikverket som fattar beslutet om att påbörja den fysiska planeringen och att
byggstarta ett objekt. Det är också Trafikverket som fattar det formella beslutet om hur de
årliga medlen i potterna för statlig medfinansiering skall användas. Prioriteringarna som
Regionala utvecklingsnämnden årligen fattar beslut om behöver därför ske i dialog med
Trafikverket.
Forum för fysisk planering (FFFP)
Forum för fysisk planering är ett samverkansforum mellan tjänstepersoner i länets
kommuner, Trafikverket Region Öst, Länsstyrelsen Uppsala län och Region Uppsala.
Forumet utgår från dialog samt informations- och kunskapsutbyte mellan parterna
gällande strategiska frågor som rör fysisk planering, samhällsplanering, infrastruktur samt
kollektivtrafik. Forumet är en central del i genomförandeprocessen för
länstransportplanens olika delar, såsom statlig medfinansiering och arbetet med
åtgärdsvalsstudier. Forumet ska bidra till att medel i länstransportplanen används i
enlighet med dess mål och inriktning. Forumet ska också bidra till att åtgärder enligt
länsplanen samordnas med kommunernas och kollektivtrafikförvaltningens åtgärder och
investeringar i infrastruktur.
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Åtgärdsområden
En stor del av resurserna i planen ligger som obundna medel i olika åtgärdsområden.
Detta ger en ökad flexibilitet i genomförandet och ett större utrymme för
kostnadseffektiva mindre åtgärder som kan fördelas till fler platser runtom i regionen.
Avsättningen av medel i åtgärdsområden förutsätter att Trafikverket och
Kollektivtrafikförvaltningen UL arbetar fram underlag till användning av de mindre
kostnadskrävande åtgärderna. Beredning sker på tjänstemannanivå främst genom
avstämning med berörda aktörer och godkännande av Regional utvecklingsstrategin.
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8. Ordlista
Åtgärdsvalsstudie
Det första steget i planeringsprocessen. Åtgärdsvalsstudiens metodik är utformad i
syfte att vara ett verktyg för att säkerställa att fyrstegsprincipen används.

Figuren sammanfattar arbetsstegen i en åtgärdsvalsstudie. Resultaten kan innebära
åtgärder som kräver fysisk planering enligt gällande lagstiftning. Men det kan också
innebär en mängd olika typer av åtgärder beroende på hur bristerna i
transportsystemet ser ut och vilka aktörer som är delaktiga och har en roll i att åtgärda
bristerna.
Förskottering: Byggandet av statlig infrastruktur kan tidigareläggas genom
förskottering (lån) från kommuner, regioner eller enskilda.
Medfinansiering: Tillkommande finansiering utöver medel från regional eller
nationell plan, t.ex. när en
kommun medfinansierar ett vägobjekt i den regionala planen
Samfinansiering: Gemensam finansiering mellan två infrastrukturplaner, t.ex. när
medel från den regionala
planen för Uppsala län samfinansierar objekt i den nationella planen.
Statlig medfinansiering : Finansiering ur nationell eller regional plan till ett antal
olika typer av åtgärder som genomförs av annan än planupprättaren. Kan t.ex. sökas
av kommuner och den regionala kollektivtrafikmyndigheten.
.
Restidskvot
Ett mått på kollektivtrafikens konkurrenskraft gentemot bilen. Restiden för
kollektivtrafik delas med restiden för bil för en given sträcka. Är restiden densamma
blir kvoten 1, är restiden för kollektivtrafik längre än med bil blir den större än 1. Ett
schablontal är att kollektivtrafikens konkurrenskraft är tillräckligt god om kvoten är
högst 1,5. Det vill säga om restiden med bil är 30 minuter är den 45 minuter med
kollektivtrafik.
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