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Svar på Region Uppsalas remissversion till Länsplan 2022-2033 

Till Region Uppsala, Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden

Mailadress:  region.uppsala@regionuppsala.se och 
registrator.ktf@regionuppsala.se

Cc  Knivsta kommun och Knivsta kommuns samhällsutvecklingsnämnd

Cc  Uppsala kommun     Cc Trafikverket

Angående GC-vägen utmed väg 255 Uppsala/Flottsund – Knivsta/Vassunda- en 
första del av rikscykelväg söderut vill vi framhålla följande:

Denna GC-väg, rikscykelväg, är viktig för hållbar transportinfrastruktur och därmed
utveckling av länet   

Länsväg 255:s trafiksäkerhet och tillgänglighet har inte bara ”lokal funktion”, som ni 
skriver. Denna väg anses av Trafikverket ha regional betydelse och är den enda 
huvudleden till och från Uppsala söderöver, när något medför en avstängning av E4. 
Mängden motortrafik bara ökar i takt med regionens starkt växande södra delar. Det är 
inte rimligt att få vänta ytterligare 5-7 år på byggnationen av en redan 2018 beslutad  
gång- och cykelväg utmed väg 255. För att nå bättre trafiksäkerhet, bättre folkhälsa, 
miljövård, och bättre möjligheter för oskyddade trafikanter skulle den naturligtvis redan ha
påbörjats. Denna gång- och cykelväg uppfyller de målbilder ni framhåller vara till fördel 
för regionen i ert förslag till länstransportplan. Förutsättningarna finns och en bred allmän
uppslutning är påvisad. Se bilagor: artikel UNT 11 maj och 27 aug. 2021.

Ålders- och barnperspektiv – för litet fokus på folkhälsa, rekreation, friluftsliv, 
landsbygdsutveckling i ert förslag till länstransportplan

Just för att denna GC-väg är belägen öppet, i kulturhistoriskt intressant, vacker bebodd 
landsbygd, intill en trafikerad länsväg, kommer den att kunna användas av alla 
ålderskategorier och dess många attraktiva egenskaper blir till samhällsnytta för alla 
åldrar, kvinnor, män och barn. Förstudie (Ramböll/ vårt Upplandsbygd Leaderprojekt) och
Sevärdhets- och besöksmålsbroschyr  finns på www.cykelvag255-nu.se.

Påbörja omedelbart byggprocessen av den 2018 beslutade gång- och cykelvägen, 
när ÅVSen från Trafikverket är klar 2022, och visa med inkorporerandet av denna 
åtgärd i länets transportinfrastruktur och kommunernas stadsutvecklingsstrategi, 
att ni vill göra en betydelsefull satsning för trafiksäkerheten, folkhälsan, klimatet.

Ytterligare fördröjning är inte acceptabel. Lyft denna GC-väg.   

Gruppen för cykel- och promenadväg utmed Gamla Stockholmsvägen,väg 255, Uppsala-
Vassunda, ideell politiskt obunden förening, genom Ylva Dahlström, ordf.  
www.cykelvag255-nu.se,   y.dahlstrom@gmail.com


