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Inledning
Den ekonomiska ramen för länsplanen i Uppsala län 2018–2029 har i regeringens direktiv till Region
Uppsala tilldelats 1,5 miljarder kronor. Trafikverket har i uppdrag från regeringen att fördela medlen
per år. 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.
Länsplaneupprättarna har i direktiven fått en planeringsram och en årlig medelsfördelning. Trafikverket
har också i uppdrag att innan regeringen fastställer de ekonomiska ramarna för länsplanerna göra en
avstämning av upparbetade medel de senaste fyra åren. I genomförandet av länsplanerna 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.
I länsplanen för regional transportinfrastruktur i Uppsala län finns olika finansieringsformer och längre
fram i dokumentet kommer Region Uppsala redovisa processer och årshjulen för de olika
finansieringsformerna.

Region Uppsala och styrande dokument
Region Uppsala är regional kollektivtrafikmyndighet och har även uppdraget att upprätta Länsplan för
regional transportinfrastruktur i Uppsala län 2018–2029 (hädanefter länsplanen). Länsplanen
upprättas på uppdrag av staten och är en del av den långsiktiga ekonomiska planeringen för
transportinfrastruktur. I Uppsala län har Region Uppsala uppdraget att upprätta och fastställa
länsplanen. Uppdraget innebär att planera och prioritera investeringar i det regionala statliga vägnätet
och gång- och cykelvägnätet samt kollektivtrafikanläggningar. I länsplanen finns målet att stärka och
utveckla ett hållbart transportsystem med ökande andelar transporter med kollektivtrafik. Infrastruktur
handlar om förbättrad tillgänglighet, att medborgare ska kunna nå viktiga målpunkter som till exempel
bostad, arbete, studier och rekreation samt att näringslivets behov av hållbara och effektiva
transporter tillgodoses. Infrastruktur kan också vara pendlarparkeringar som erbjuder förenklingar vid
byte mellan färdsätt vid kombinationsresor.
Det Regionala trafikförsörjningsprogrammet (TFP) antogs av Regionfullmäktige 23 september 2020
och är det styrande dokumentet för Region Uppsala i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet.
För att uppnå målet med ett effektivt, jämlikt och attraktivt kollektivtrafiksystem måste hänsyn tas till
samhällsutvecklingen. Det innebär att åtgärder såsom ändrat trafikutbud, hållplatsjusteringar och
upprustningar alltid bör ses i ett längre framtidsperspektiv. Det kan vara faktorer som exempelvis
bebyggelseutveckling, ny väginfrastruktur, demografi och näringslivsetableringar.
Trafikförsörjningsprogrammet påtalar vikten av att höja kollektivtrafikens genomsnittliga hastigheter
och minska den faktiska och upplevda restiden.
Enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar (2010:630 1) har Region Uppsala i uppdrag att utarbeta
och fastställa en strategi för länets utveckling och att samordna insatser för genomförandet av
strategin. Den nuvarande regionala utvecklingsstrategin (RUS) är under revidering. Revideringsarbetet
tar sin utgångspunkt i den nuvarande strategin och i visionen om ett gott liv i en hållbar
kunskapsregion med internationell lyskraft. En inriktning för arbetet är att en ny RUS ska ha ett ökat
fokus på genomförande i samhandling. Den regionala utvecklingsstrategin ska också kunna fungera
som länets Agenda 2030-strategi. Ett förslag till ny regional utvecklingsstrategi (RUS) i Uppsala län
har planerat fastställande i Region Uppsalas regionfullmäktige i februari 2021.

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2010630-omregionalt-utvecklingsansvar_sfs-2010-630 - 2020-11-23
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Region Uppsala har även fastställt Strategi för regionbusstrafiken i Uppsala län, som antogs av
Kollektivtrafiknämnden hösten 2018. Denna strategi innehåller principer och linjetyper för
regionbusstrafiken med syfte att etablera ändamålsenlig trafik som leder mot målen i det regionala
trafikförsörjningsprogrammet. De tre huvudsakliga linjetyperna utgörs av stråklinjer, expresslinjer samt
landsbygdslinjer. Gemensamt för expresslinjer och stråklinjer är bland annat en stabil, gen och taktfast
trafik. Störst skillnad är att stråklinjer stannar vid alla hållplatser medan expresslinjer enbart stannar
vid vissa utpekade hållplatser. Som komplement finns direktlinjer som avlastar stråklinjer vid vissa
tider och som också enbart stannar vid vissa utpekade hållplatser. Principer i strategin bygger på den
forskning som bedrivs kring hur kollektivtrafik bäst bör utformas för att nå så stor effekt som möjligt. De
har även som syfte att bidra till en så jämlik kollektivtrafik som möjligt inom länet.
Utöver ovanstående har Region Uppsala i egenskap av länsplaneupprättare och regional
kollektivtrafikmyndighet följande styrdokument och handlingsplaner att förhålla sig till:
•
•
•
•
•

Regional cykelstrategi för Uppsala län, 2017
Hållplatshandboken - Riktlinjer för utformning av hållplatser i Uppsala län, 2019
Riktlinjer för pendlarparkering i Uppsala län, 2019
Utformningsprinciper av gång- och cykelvägar och cykelparkeringar, 2018
Barn i kollektivtrafiken: Handlingsplan för integrering av barnperspektivet i planering och
genomförande av kollektivtrafiken i Uppsala län

Genomförandeplan för infrastruktursatsningar i Uppsala län
Genomförandeplanen beskriver infrastruktursatsningar som finansieras av nationell plan, länsplan och
Region Uppsala. Planen omfattar åtgärder från ett plus sex år. Genomförandeplanen revideras årligen
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och angivna åtgärder och tidsangivelser är att se som fastslagna inriktningar som många gånger
behöver stämmas av mot den pågående samhällsplaneringen.
Därefter finns ofta behov av preciseringar via särskilda åtgärdsvalsstudier eller andra utredningar,
innan slutlig planering och genomförande kan bli aktuellt.
Årligen ges kommunerna möjlighet till inspel av objekt till genomförandeplanen. Objekten ska
bedömas kosta mindre än 25 miljoner kronor och redovisas under kategorin i länsplanen för
Åtgärdsområden. Det innefattar 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.
Grundkriteriet för inspel till genomförandeplanen är att objekten ligger längs det statliga vägnätet,
objekt på det kommunala vägnätet behandlas under avsnittet för statlig medfinansiering. Objekt som
kan beviljas har en tydlig regional nytta. Regional utveckling innebär hållbar tillväxt och en positiv
utveckling inom områden som påverkar vår livskvalitet. Uppsala läns regionala utvecklingsarbete
förhåller sig till de nationella målen om miljö, folkhälsa, boende och byggande, klimat, kulturmiljö,
jämställdhet, friluftsliv samt de europeiska och nationella transportpolitiska målen. Det regionala
utvecklingsarbetet kopplar an mot både nationell samt europeisk nivå. Region Uppsalas strategiska
styrdokument, såsom länsplan och trafikförsörjningsprogram fungerar som paraply och den slutliga
konkretiseringen sker genom kommunernas översiktsplanering, bostadsförsörjningsansvar och
utvecklingsstrategier. Regional utveckling innebär att vi tillsammans tar ansvar och planerar för en
hållbar och robust infrastruktur som tillgodoser vårt behov idag men även för kommande generationer.
Exempel på objekt som kommunen kan spela in till genomförandeplanen är således de som främjar
den regionala nyttan längs det statliga vägnätet, ej på det kommunala. Exempelvis kan det vara
åtgärder på kollektivtrafikanläggningar vid prioriterade bytespunkter, utredningar som ÅVS:er eller
funktionsutredningar längs järnväg, felande länkar i det regionala gång- och cykelvägnätet eller
trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Årshjulet nedan beskriver den årliga processen för
genomförandeplanen och Region Uppsala uppmuntrar kommunerna att ha en flerårig planberedskap
för objekt att spela in.
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Statlig medfinansiering – kommunal väg
Statlig medfinansiering innebär kommunerna kan söka bidrag upp till 50% av produktionskostnaderna
till åtgärder gällande kollektivtrafikanläggningar samt till åtgärder inom miljö och trafiksäkerhet på
kommunala gator och vägar. Medel för statlig medfinansiering finns avsatta inom ramarna för
länsplanen. Statlig medfinansiering är en del av den regionala infrastrukturplaneringen. Den årliga
finansieringsramen fastställs därför av gällande länstransportplan (länsplan) för Uppsala län.
Trafikverkets förordning (2009:237 2) om statlig medfinansiering till vissa regionala
kollektivtrafikanläggningar styr vilka typer av objekt som kan beviljas.
Därtill har Region Uppsala, i egenskap av länsplaneupprättare, tagit fram beslutsgrunder för hur den
statliga medfinansieringen i länsplanen ska beviljas för att bidra positivt till måluppfyllelser i länsplanen
och den regionala utvecklingsstrategin. Beslutsgrunderna finns redovisade i denna riktlinje. Medlen
beviljas formellt av Trafikverket region Öst, i samråd med Region Uppsala. Statlig medfinansiering kan
beviljas till regionala kollektivtrafikmyndigheter och kommuner.
Region Uppsala har alltså ett dubbelt uppdrag. Dels ansvarar regionen i egenskap av
länsplaneupprättare för att var fjärde år bestämma hur mycket medel i länsplanen som ska gå till
statlig medfinansiering av kommunala objekt och kollektivtrafikanläggningar. Det är även i egenskap
av länsplaneupprättare regionen har möjlighet att prioritera objekt utifrån regionala strategier. Region
Uppsala ansvarar även i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet för att ansöka om medel till
regionala kollektivtrafikanläggningar samt genomföra beviljade objekt.
Den statliga medfinansieringen är fördelad på tre åtgärdsområden:
•
•
•

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder vilket även inkluderar cykelåtgärder
Kollektivtrafik
Miljö

Region Uppsalas prioriteringar inom dessa tre åtgärdsområden kopplas till den regionala
utvecklingsstrategin, länsplanen samt trafikförsörjningsprogrammet. Utöver de prioriterade områden
som listas ovan bör beviljandet av objekt även ta hänsyn till det inkomna objektets mognad, det vill
säga hur långt i planeringen kommunen har kommit i sin planering. Eftersom kommunerna endast har
1 – 2 års genomförandetid för beviljade objekt till statlig medfinansiering är det viktigt att objektet har
hög mognadsgrad för genomförande. Vid varje årlig ansökningsperiod får kommunerna även utförlig
skriftlig information kring de prioriteringar som ansökningarna ska uppfylla.

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2009237om-statlig-medfinansiering_sfs-2009-237 - 2020-11-23
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Årshjul ansökan till statlig medfinansiering

Det finns vidare två viktiga datum i processen för statlig medfinansiering som infaller året då den
beviljade åtgärden genomförs.

40/60 för gång- och cykelvägar längs statlig väg
Förutom ett regionalt cykelvägnätverk finns det behov av gång- och cykelvägar längs statlig väg som
är av mer lokal funktion. Exempel på gång- och cykelvägar som har en lokal funktion är gång- och
cykelvägar till mellan mindre tätorter, badplatser, idrottsplatser, besöksmål av kommunal betydelse,
kommunala anläggningar samt att vägen har en låg årsdygnstrafik.
I och med framtagandet av nuvarande länsplan öppnade Region Uppsala upp för att ge länets
kommuner möjlighet att ansöka om att använda sig av finansieringsformen 40/60 för gång- och
cykelvägar längs statlig väg som har en lokal funktion. Detta innebär att länsplanen finansierar gångoch cykelvägen med 40 procent och den aktuella kommunen med 60 procent.
Avvägningen av procentsatsen ska dels utgöra ett incitament till byggande av gång- och cykelvägar
men å andra sidan inte ta fokus och medel från länsplanens uppgift att bygga ut ett regionalt
cykelvägnät som kan bidra till länsplanens övergripande målsättning om ökade andelar hållbara resor,
dvs. kollektivtrafik, cykel och gång. Eftersom behoven av gång- och cykelvägar sannolikt är större än
de medel som avsätts i länsplanen kommer prioritering av gång- och cykelvägsobjekt att behöva
göras.
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Varje år ska Region Uppsala utreda upp till tre 40/60finansierade gång- och cykelvägar (GC-vägar). Alla
kommuner i Uppsala län har möjlighet att komma med
förslag på gång- och cykelvägar som ska finansieras
via 40/60. Processen har följande årshjul: Senast den 1
april varje år ska ansökningarna ha inkommit till Region
Uppsala. Region Uppsala gör sedan en prioritering av
de inkomna förslagen på gång- och cykelvägarna.
Trafik- och samhälls-utvecklingsnämnden informeras i
juni vilka ansökningar som har inkommit till Region
Uppsala. Under september tar sedan Trafik- och
samhällsutvecklingsnämnden beslut om vilka tre
ansökningar som beviljas. Se processkarta nedan.

Prioriteringsprinciper för gångoch cykelvägar som
medfinansieras av kommuner:
Trafiksäkerhetsbehov såsom:
•
•
•

Årsdygnstrafik
Hastighetsbegränsning
Vägbredd

Efterfrågan såsom:
•

Befolkningsunderlag

Målgrupp (i prioriteringsordning):
•
•
•

Skolbarn
Arbetspendling
Fritid och rekreation

Årshjul ansökan finansiering 40/60
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Tierpsmodellen
Det finns alternativ till etablering av kommunal cykelväg utefter statlig väg. Detta kan vara en
valmöjlighet att tillämpa exempelvis då åtgärden är av sådan karaktär att den inte kommer att
prioriteras i genomförandeplanen för länsplan. Tierpsmodellen ger kommunen även en möjlighet att få
till ett genomförande som ligger mer i närtid. Kommunen finansierar åtgärden men i vissa fall kan det
vara berättigat med statlig medfinansiering. Åtgärden måste kunna genomföras med typfall 1 och
innebär att det inte är byggande av väg i lagens mening, och ingen vägplan behövs därför tas fram.
Följande processbeskrivning kan ge stöd åt kommuner vid tillämpning av Tierpsmodellen.
1. Påbörja dialog med Region Uppsala för att diskutera förutsättningarna för åtgärden.
2. Mycket viktigt att upprätta tidig dialog med Trafikverket. Kommunen måste bygga utanför
vägrättsområdet och Trafikverket hjälper kommunen att definiera var gränsen går.
3. Trafikverket bedömer sedan om det blir aktuellt med ett bevakningsuppdrag. Kommunen
får då under Trafikverkets tillsyn upphandla och låta utföra åtgärder i nära anslutning till
statlig anläggning. Ett bevakningsuppdrag kostar cirka 50 000 kronor och bekostas av
berörd kommun.
4. Ta kontakt med berörda fastighetsägare och inled dialog för att nå uppgörelsen om att
kommunen köper markområdet.
5. Om den planerade gång- och cykelvägen bedöms vara inom principerna för statlig
medfinansiering så söker kommunerna året innan den planerade byggstarten.
6. Projektledningen sköts helt från kommunen.
7. Projektering och bygghandling ska följa VGU.
Sammantaget tar processen från uppgörelse med markägare till färdig cykelväg uppskattningsvis cirka
ett år.

Sammanfattning av finansieringsalternativ

Lokalisering av åtgärd
Längs statligt vägnät, del av det prioriterade
regionala väg- eller cykelnätet

Finansiering
100% via länsplanen

Längs statligt vägnät, gång- och cykelvägar

40% via länsplanen och 60% via aktuell

som ej är en del av det regionala cykelnätet

kommun

Längs kommunalt vägnät

Kommunal cykelväg utefter statlig väg

Upp till 50% via länsplanen och minst 50% via
aktuell kommun
100% via aktuell kommun med möjlighet till
medfinansiering upp till 50% via länsplan
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Sammanfattning av hålltider

Planberedskap
Region Uppsala vill uppmuntra länets kommuner att ha en god och gärna flerårig planberedskap för
objekt. Detsamma gäller tidig dialog och samverkan mellan kommunerna och Region Uppsala.

Länkar
Här finns dokument och handlingar kring Region Uppsalas olika planer och strategier inom ramen för
infrastruktur:
https://regionuppsala.se/samverkanswebben/samverkan-och-utveckling/regional-utveckling/regionalutveckling/infrastruktur-och-hallbara-transporter/
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Prioriterade stråk och bytespunkter

Karta 1. Prioriterade stråk och bytespunkter. Källa Region Uppsala

Karta 2: Prioriterade stråk för åtgärder inom cykel och kombinationsresor (kollektivtrafik och cykel) Orterna som är
markerade på kartan är prioriterade bytespunkter. Källa Region Uppsala
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