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Figur 1, Översiktskarta och etappindelning utredningssträckan ”Östervålastråket”
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Sammanfattning
Region Uppsala, Uppsala kommun och Heby kommun har påtalat bristerna för det så kallade
Östervålastråket, väg 272, (Uppsala – Harbo – Östervåla – Räta linjen) i bland annat Länsplanen för
regional transportinfrastruktur i Uppsala län 2018–2029. Heby kommun, Uppsala kommun och
Region Uppsala och Trafikverket fattade ett gemensamt beslut 2018 om att genomföra en
åtgärdsvalsstudie.
Brister som tidigare lyfts rör främst tillgänglighet för oskyddade trafikanter, ett bristande hela-resanperspektiv med till exempel avsaknad av pendlarparkeringar vid strategiska punkter samt bristande
tillgänglighet till hållplatser som konsekvens bland annat av genomförda sidområdesåtgärder i form av
räcken.
Stråket har delats in 4 etapper:
Etapp 1: Trafikplats- Husbyborg – korsningen väg 272/623
Etapp 2: Korsningen väg 272/623 – Östervåla
Etapp 3: Östervåla – Väg 56 vid Kerstinbo samt Ärligbo – väg 56 vid Tärnsjö
Etapp 4: Gång- och cykelstråk Trafikplats Husbyborg – Ulva kvarn
Stråket har olika karaktär, från landsväg i öppet landskap närmast Uppsala till smalare och krokigare
karaktär i Heby kommun. Etapp 2 har pekats ut med bland annat bristande sidoområden, linjeföring
och vägbredd för att klara av en jämn 80-standard.
Det har också pekats ut att det bland annat saknas gång- och cykelanslutningar som medger att
oskyddade trafikanter kan röra sig längs med eller över väg 272 på ett säkert sätt. Kollektivtrafiken
påverkas utifrån att det saknas tillgängliga och säkra hållplatser. Vissa hållplatser saknar fickor,
väderskydd samt anslutande gång- och cykelvägar.
Utifrån dialog med berörda intressenter, genom arbetsgruppen och med stöd av befintligt
underlagsmaterial har förslag på tänkbara åtgärder tagits fram. Förslagen har bearbetats och gallrats
där hänsyn har tagits till fyrstegsprincipen och graden av måluppfyllelse varefter åtgärdspaket har
tagits fram. Arbetsgruppen har gemensamt kommit fram till fyra olika åtgärdspaket som hanterar
olika brister och behov längs stråket, dessa är:


Cykelbarhet inom Heby kommun



Cykelbarhet inom Uppsala kommun



Tillgänglig och attraktiv kollektivtrafik



Trafiksäkerhet och vägstandard
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I tabell1 redovisas de åtgärder som arbetsgruppen rekommenderar för genomförande.

Tabell 1, Rekommenderade åtgärder och tidplan för genomförande.
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De aktörer som har deltagit i åtgärdsvalsstudien, och på vilka det åligger ett ansvar för åtgärdernas
genomförande, bör arbeta vidare med åtgärdsvalsstudien som underlag. Trafikverket hanterar sitt
ansvar utifrån det ramar som finns i Uppsala läns Länsplan för transportinfrastruktur. De åtgärder
som faller direkt på Region Uppsala, Heby kommun och Uppsala kommun går vidare och hanteras
inom respektive investeringsplan samt i de löpande verksamheterna.
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1. Bakgrund
1.1. Varför behövs åtgärder? Varför just nu?
Region Uppsala, Uppsala kommun och Heby kommun har påtalat bristerna för det så kallade
Östervålastråket, väg 272, (Uppsala – Harbo – Östervåla – Räta linjen) ibland annat Länsplanen för
regional transportinfrastruktur i Uppsala län 2018–2029. Berörda kommuner, Region Uppsala och
Trafikverket fattade ett gemensamt beslut 2018 om att genomföra en åtgärdsvalsstudie.
Brister som tidigare lyfts rör främst tillgänglighet för oskyddade trafikanter, ett bristande ”hela-resan”
- perspektiv med till exempel avsaknad av pendlarparkeringar vid strategiska punkter samt bristande
tillgänglighet till hållplatser som konsekvens av bland annat genomförda sidområdesåtgärder i form av
räcken.
Vidare har Region Uppsala tagit fram Strategi för regionbusstrafiken i Uppsala län 1 som syftar till att få
till en effektiv kollektivtrafik med minskade restider. Även i Uppsala kommuns översiktsplan2 framgår
att Östervålastråket är ett prioriterat kollektivtrafikstråk. Kollektivtrafikens framkomlighet och
tillgänglighet är därför prioriterad.
Uppsala kommun önskar och ser ett stort behov av en gång- och cykelkoppling längs väg 272 utmed
Librobäcksområdet men även en koppling mellan Librobäck och Ulva kvarn (som är en välbesökt
målpunkt), längs väg 630 mellan Librobäck och Brobykorset.
Heby kommun önskar i sin tur gång- och cykelvägar mellan:


Harbo – Lindsbro



Haga – Harbo



Östervåla – Mårtsbogård

1.2. Syfte
Syftet men åtgärdsvalsstudien är att i dialog med identifierade intressenter identifiera behov och
brister längs hela stråket samt att förutsättningslöst diskutera och föreslå åtgärder som löser bristerna.
Åtgärdsförslagen ska tas fram inom ramen för fyrstegsprincipen och samlade effektbedömningar ska
ligga till grund för rekommenderad fortsatt inriktning. Rekommendationer och inriktningar ska

1

Strategi för regionbusstrafiken Uppsala län 2018, Region Uppsala

2

Uppsala kommun, 2016, Översiktsplan för Uppsala kommun
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fungera som underlag i såväl Trafikverkets som Region Uppsalas, Uppsala kommuns och Heby
kommuns fortsatta planeringsarbete.

1.3. Mål för åtgärdsvalsstudien
Målet för denna åtgärdsvalsstudie är att ge förslag och rekommendera åtgärder som svarar upp mot de
behov och brister som identifieras inom ramen för ÅVS-processen. Målet är vidare att tidsätta och
grovt kostnadsbedöma åtgärderna, ta fram samlad effektbedömning samt föreslå ansvarsfördelning
för genomförande av åtgärder. För stråket i sig är fokus att arbeta med ”hela-resan-perspektivet” där
den totala restiden mellan Östervåla och Uppsala, främst Uppsala C, är utgångspunkten. Utredningen
har som mål att föreslå åtgärder som löser identifierade brister.

1.4. Arbetsprocessen
Studien är upplagd efter åtgärdsvalsstudiens fyra faser: initiera, förstå situationen, pröva tänkbara
lösningar samt forma inriktning och rekommendera åtgärder, se figur 2.

Figur 2, Åtgärdsvalsstudiens fyra faser

Fyrstegsprincipen tillämpas i studien och framtagning av åtgärder följer följande steg:

Figur 3, Fyrstegsprincipen

1. Åtgärder som kan påverka behov av transporter och val av transportsätt.
2. Åtgärder som effektiviserar nyttjande av befintlig infrastruktur och fordon.
3. Begränsade ombyggnationer.
4. Nyinvesteringar och/eller större ombyggnadsåtgärder.

Åtgärdsvalsstudien är en förutsättningslös transportslagsövergripande studie inför den formella
fysiska planeringen. En analys genomförs av det aktuella transportsystemet och dess brister för att
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därefter föreslå åtgärder utifrån fyrstegsprincipen. Fyrstegsprincipen tillämpas för att möta efterfrågan
med minsta möjliga omvärldspåverkan och resursförbrukning. 3

1.5. Organisering av arbetet
Åtgärdsvalsstudien har bedrivits i projektform med Region Uppsala som initiativtagare. Trafikverket
är ansvarig för processen med Sandra Hollås och Mikael Ringkvist som projektledare respektive
biträdande projektledare. När transportsystemet påverkas av brister och problem finns det flera parter
som äger och ansvarar för att åtgärda dem. Det är till exempel Trafikverket, regional
kollektivtrafikmyndigheter samt kommuner. En arbetsgrupp har därför utsetts till denna
åtgärdsvalsstudie som har bestått av personer från Trafikverket, Region Uppsala, Uppsala kommun,
Heby kommun och Sweco.

1.6. Tidigare planeringsarbete
Trafikverket
Med anledning av att den regionala kollektivtrafikmyndigheten Region Uppsala avsåg att flytta linje
844 från Sankta Birgittas väg och Kristinelundsvägen, den så kallade ”Kvarstarundan”, väg 878, till
väg 272, initierade Trafikverket en vägplan för anläggande av nya hållplatser utmed en kortare stäcka
längs väg 272. Arbetet med vägplan avbröts dock då vidare förankring behövdes med de inblandade
aktörerna. Därför beslutades att de tänkta åtgärderna istället skulle behandlas som brister och behov i
en åtgärdsvalsstudie tillsammans med övriga brister i stråket för att skapa en helhetsbild innan åtgärd.
Region Uppsala

Genomförandeplan för infrastruktursatsningar
I länsplanen har Region Uppsala bland annat identifierat det så kallade Östervålastråket mellan
Uppsala och Östervåla som ett av de 14 transportstråk med betydelse för utvecklingen i Uppsala län.
Genomförandeplanen är en konkretisering av länsplanens innehåll som är mer översiktlig och
genomförandeplanen sträcker sig, liksom länsplanen, sex år i framtiden, till 2025. I planen redogörs
vilka utredningar/åtgärder som ska genomföras på respektive stråk mellan 2019–2026. För
Östervålastråket är följande åtgärder planerade:


ÅVS Harbo – Östervåla – Räta linjen (väg 56)



Vägplan för ny gång- och cykelväg. Harbo tätort, Lindsbro – Hållplats Gäddvikens
vägskäl, Östervåla



Vägplan för hållplatser och anslutningsvägar till hållplatserna längs Östervålastråket



Ny gång- och cykelväg Harbo tätort, Lindsbro – Hållplats Gäddvikens vägskäl, Östervåla

3

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--ochanalysmetoder/Atgardsval/
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Stråkutredning för väg 272 avseende förutsättningar för hållbart resande
I stråkutredningen redovisar Region Uppsala resultatet av den översyn som genomförts av den
befintliga kollektivtrafiken med fokus på att öka dess attraktivitet, utveckla hela-resan-perspektivet
samt förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter genom infrastrukturåtgärder. I utredningen
beskrivs att en stor del av kollektivtrafikens attraktivitet är beroende av att minska restiden, både den
faktiska och upplevda. Utifrån stråkutredningen har följande brister identifierats:


Hållplatsavstånden är på vissa ställen så korta att det kan påverka restiden negativt



Framkomligheten inne i Uppsala stad påverkar den totala restiden negativt



Körvägen genom Harbo nyttjar inte den genaste vägsträckningen och trafikerar en väg som
inte uppfyller grundkraven för busstrafik

Stråkutredningen redovisar en hållplatsöversyn där hållplatsavståndet hanteras och redovisas
tillsammans med andra åtgärder kopplat till hållplatser som höjer attraktiviteten och tillgängligheten
till kollektivtrafiken. Stråkutredningen redovisar också ett förslag på ändrad linjedragning för linje 844
genom Harbo. Baserat på bland annat förbättrad restid och trafiksäkerhet, på Kvarstarundan, föreslås
att körvägen för linje 844 rätas ut genom Harbo och därmed inte åker in på Kvarstarundan.

Stråkutredning avseende cykelbarhet för väg 272
Störst potential för att öka cyklingen längs väg 272 finns i och omkring tätorterna längs sträckan
eftersom flest människor bor och är verksamma där. Längs med väg 272 finns det gott om parallellt
vägnät som kan användas som cykelvänliga stråk. Stråkutredning avseende cykelbarhet för väg 272
visar på förslag på hur cykelbarheten kan uppnås genom att använda befintligt parallellt vägnät. Det
ger en tydlig bild av var brister med felande länkar finns och där det kan knytas ihop med ny gång- och
cykelväg.
Med begreppet cykelbarhet menas cykelvänliga stråk och vägar med goda förutsättningar att cykla
längs med, utan att nödvändigtvis ha en separerad gång- och cykelväg. För att skapa cykelbarhet
används vägar med låga flöden av fordon som passerar där per dygn, det vill säga årsdygnstrafik och
de har även en lägre hastighetsgräns.

1.7. Anknytande planering
Trafikverket
Regionala hastighetsanalyser (RHA)
Regionala hastighetsanalyser är samlingsnamnet på arbetet som syftar till att fram till år 2025 justera
hastighetsgränserna på kvarvarande 90-vägar, som inte är separerade och som har ÅDT större än
2000 fordon/dygn till högst 80 km/tim. Bakgrunden är Regeringens direktiv i ”Planer för
transportsystemet 2014-2025” (NAT) där Trafikverket fick uppdraget att fortsätta arbetet med
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”anpassa hastigheterna till vägarnas utformning”. Parallellt med RHA ska också fysiska åtgärder
göras på vägar för att höja trafiksäkerheten och öka tillgängligheten via NAT och ”Länsplan för
regional transportinfrastruktur i Uppsala län 2018-2029” (LTP). Åtgärderna som tillämpas blir
därmed en blandning av höjda, bibehållna såväl som sänkta hastighetsgränser. I enlighet med RHA
planeras väg 272 att skyltats om till 80 km/tim år 2020
Region Uppsala
Länsplan för regional transportinfrastruktur i Uppsala län 2018-2029 (LTP)
Länsplanen4 redogör för de investeringar som planeras och prioriteras i det regionala vägnätet under
en tolvårsperiod. Det regionala vägnätet inkluderar gång- och cykelvägar och
kollektivtrafikanläggningar. Länsplanen omfattar investeringar utmed samtliga statliga vägar med
undantag för de nationella stamvägarna i länet (E4, E18, väg 56 och väg 70). I planen kan Region
Uppsala även bevilja medel till kollektivtrafikåtgärder, trafiksäkerhets- miljö- och cykelåtgärder inom
det kommunala vägnätet.
Länsplanen lyfter att det finns behov av att utveckla transportsystemet genom att förbättra
framkomligheten, tillgängligheten och säkerheten för kollektivtrafik, cykel och fotgängare. Brister
utifrån hela-resan-perspektivet lyfts också i länsplanen utifrån vad kommunerna i länet rapporterat in.
Hela-resan ska innebära att byten mellan trafikslagen ska ske på ett så effektivt och bekvämt sätt som
möjligt. Det innebär i sin tur att förbättringar bör göras avseende pendlarparkeringar, hållplatser såväl
som goda anslutningar mellan cykelvägar och kollektivtrafiksystemet.
Östervålastråket lyfts i länsplanen och beskriver brister i trafiksäkerheten såväl som ur ett hela-resanperspektiv.
Regional cykelstrategi för Uppsala län
Den regionala cykelstrategin5 syftar till att lyfta de strategiska satsningar och insatser som är
nödvändiga för att Uppsala län ska stärkas som cykelregion. Cykeln ska vara färdmedlet för såväl korta
som medellånga resor och det ska vara naturligt med kombinationsresor, det vill säga kombinera
cykelresan med såväl kollektivtrafik som bil. Cykelstrategin är kopplad till de målsättningar som
formulerats i den regionala utvecklingsstrategin för Uppsala län. Cykelstrategin tar fram och
formulerar mål och strategier för var regionala gång- och cykelvägar kan/ska anläggas.
Det är utifrån länets regionala vägnät/stråk som infrastrukturplaneringen prioriteras. Ett av dessa är
Östervålastråket. Principerna för prioritering har tagits fram utifrån förutsättningar och potential för
ökad cykling där många bor, arbetar eller där flera målpunkter finns. Kombineras cyklingen med
kollektivtrafikresor kan cykelresan bli en del av en längre vardagsresa och förbättrad tillgänglighet för
cykel till busshållplatser och kollektivtrafiknoder kan då också prioriteras.
Strategi för regionbusstrafiken i Uppsala län

4

Region Uppsala, 2017 Länsplan för regional transportinfrastruktur i Uppsala län 2018-2029

5

Region Uppsala, 2017 Regional cykelstrategi för Uppsala län
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Uppsala län har en relativt omfattande landsbygdsbefolkning och utöver detta ett stort antal tätorter
med invånare som behöver vardagliga resmöjligheter till diverse sysselsättningar, arbete, skola,
fritidsaktiviteter. Regionbusstrafiken i Uppsala län omfattar trafiken på landsbygden såväl som mellan
tätorter inom Uppsala län.
Strategin syftar till att uppnå en funktionell trafik som uppfyller målen i det regionala
trafikförsörjningsprogrammet, se nedan, och samtidigt kan möta det varierande behovet av
kollektivtrafik i länet6.
Strategin består av övergripande principer:
-

Planering av utbudets omfattning - skapa ett jämbördigt och förutsägbart utbud

-

Genomförande av förändringar i trafiken – skapa transparens och tydlighet i beslut

-

Operativ planering av trafiken – skapa tydligare struktur för trafiken

-

Prioritering av satsningar på infrastruktur – styra investeringar dit de gör mest nytta

-

Kommunikation och profilering av trafiken – göra det enkelt för resenären att navigera i
utbudet

Linjetyper med linjetypspecifika principer:
-

Stråklinjer – avvägning mellan konkurrenskraft och yttäckning i medelstarka relationer

-

Expresslinjer – målbild för framtida kollektivtrafikutveckling i de allra starkaste stråken

-

Landsbygdslinjer – trafikerar områden med litet resandeunderlag. Helt eller delvis
anropsstyrda

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Uppsala län, 2016 (Kollektivtrafiknämnden)
Trafikförsörjningsprogrammet blickar 10 år framåt och revideras vid varje mandatperiod. Nu pågår
revidering till år 2030. Det regionala trafikförsörjningsprogrammet eftersträvar tre mål7:
-

En effektiv kollektivtrafik

-

En jämlik kollektivtrafik

6

Region Uppsala/Kollektivtrafikförvaltningen, 2018 Strategi för regionsbusstrafik i Uppsala län

7

Region Uppsala, 2016 Regionalt trafikförsörjningsprogram 2016 för Uppsala län
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-

En attraktiv kollektivtrafik

Målen bygger på tre nyttoperspektiv:


samhälle



medborgare



resenär

Programmet har också formulerat kvantitativa mål som syftar till att fördubbla antalet
kollektivtrafikresor till 2020 jämfört med 2006, samt att ha uppnått en fossilfri fordonsflotta fram till
år 2020.
Kollektivtrafikens roll i nyttan för samhället ses genom möjligheter till ökad arbetspendling, minskad
miljöpåverkan, minskad trängsel, färre olyckor. Nyttan för medborgarna kommer genom en ökad
tillgänglighet till olika målpunkter såsom arbete, utbildning, service och fritidsaktiviteter.
Arbetspendlingen är avgörande för sysselsättningen.
Trafikförsörjningsprogrammet redogör även för strategier för att kunna effektivisera kollektivtrafiken.
Bland annat nämns att genom god framkomlighet och korta bytestider kan restiderna sänkas. Vidare
nämns att kollektivtrafiken skulle inkluderas i samhällsplaneringen och verka för bebyggelseutveckling
vid kollektivtrafiknära lägen och stråk. Hållplatser och bytespunkter lyfts som i behov att
tillgänglighetsanpassas.
Hållplatshandboken – riktlinjer för utformning av hållplatser i Uppsala län
Hållplatshandboken för Region Uppsala ger riktlinjer i arbetet med att skapa attraktiva hållplatser.
Detta för att öka attraktiviteten med att resa kollektivt. Dokumentet är tänkt att nyttjas av de som
planerar, utformar, bygger, utrustar samt ansvarar för drift och underhåller av hållplatserna i länet.
Kollektivtrafiken är ett verktyg för samhällsutvecklingen i regionen och planeringen bör därför
integreras med planeringen för bebyggelseutveckling och transportinfrastruktur. Då handboken utgår
ifrån det Regionala Trafikförsörjningsprogrammet lyfts programmets tre nyttoperspektiv och
kopplingen till de tre hållbarhetsperspektiv som ingår i den hållbara utvecklingen, ekonomisk, social
och miljömässig hållbarhet. Det framgår av handboken att det finns nästan 3 800 hållplatslägen i länet
varav 60 procent har färre än 10 påstigande per vardagsmedeldygn.
Heby kommun
Heby kommun kännetecknas av att det finns flera småorter och att befolkningen till stor del är bosatt
på landsbygden. Läget möjliggör pendling till flertalet orter och tågtrafiken knyter kommunen
närmare större arbetscentra.
Kommunen främjar såväl ideella verksamheter som näringsliv. Det finns en stor del småföretag i
kommunen och var tionde invånare är egenföretagare. Småföretagen utgör en stor och viktig del av
kommunens arbetsmarknad. I kommunens utvecklingsplan redovisas även att det också finns tillgång
till mark vilket talar för etablering av olika näringar som kräver större områden.
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2018 ökade Heby kommun med 56 personer. Det blev då sjätte året i rad som kommunen hade en
positiv befolkningsökning. Under första halvåret 2019 ökade befolkningen i Heby kommun med 99
personer. Det innebär att det nu är över 14 000 invånare8. Prognoserna säger att det ska vara möjligt
för Heby att växa till 15 000 invånare till år 20309.
För andra tätorter i kommunen kan nämnas att Harbo är starkt knuten till Uppsala genom pendling. I
Harbo finns skola och dagligvarubutik, idrottsplats och industriverksamheter centralt. Harbo har vuxit
stadigt de fem senaste åren, främst genom just pendling.
Väg 272 är en viktig koppling mellan tätorterna i Heby kommun och Uppsala kommun men utgör
samtidigt en barriär som delar till exempel Östervåla i två delar och skapar trafiksäkerhetsproblem
framförallt vid Östervåla skola. I Östervåla finns bland annat ett möbelsnickeri och många mindre
småföretag så som åkerier och byggföretag.
Uppsala kommun
Uppsala kommuns utvecklingsplaner längs stråket fokuserar främst på verksamhetsområdet
Librobäck. Området förväntas expandera dels norrut längs väg 272, dels på andra sidan väg 272. Med
detta kommer förmodligen fler anslutningar till väg 272 att tillkomma, se figur 4 nedan.
Planeringsarbete för gång- och cykelvägar som anknyter till väg 272 mellan Uppsala och Ulva kvarn
pågår. Det finns två alternativ, antingen längs väg 272 eller längs Fyrisån.
Kommunens översiktsplan pekar även ut önskvärda platser för pendlarparkeringar utifrån hållplatser
med tät regiontrafik, anslutande vägar och antal boende längs vägen. Det har dock inte gjorts vidare
utredningsarbete för exakta placeringar.
Översiktsplaneringen tar även upp vikten av att prioritera bussars framkomlighet för att uppnå en
konkurrenskraftig restid.

8

Statistiska centralbyrån 28 mars 2019

9

Heby kommun, 2019 Hållbar struktur i en växande kommun
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Figur 2, Pågående bebyggelseplanering i Librobäck
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2. Intressenter
Intressenterna i åtgärdsvalsstudien har bestått av kärn- och primärintressenter. Kärnintressenterna
utgjordes av arbetsgruppen som deltagit aktivt under hela åtgärdsvalsstudien. Arbetsgruppen
genomförde en intressentanalys för att identifiera potentiella primärintressenter. Tänkbara
nyckelpersoner/grupper/organisationer som kunde tänkas påverka projektet och påverkas av
densamma listades och kategoriserades efter relation till projektet. Detta ledde till en mer
konkretiserad intressentgrupp, se bilaga 1 Intressenter.
I studien har fyra dialogmöten genomförts, två för respektive kommun, med anledning av att stråket
omfattar en 64 km lång sträcka med ett stort antal brister. Intressenter med regionövergripande
ansvarsområden bjöds in till samtliga dialogmöten.
Dialogmöte 1 syftade till att samla in intressenternas uppfattningar och erfarenheter av brister och
problem längs utredningssträckan. Dialogmöte 2 syftade i sin tur till åtgärdsgenerering, det vill säga
att föreslå åtgärder på de identifierade brister/problem kopplade till framtagna mål.
Dialogmöte 1 med fokus på Heby kommun genomfördes 15 oktober 2019 på Fokus bio i Östervåla.
Dialogmöte 2 med fokus på Heby kommun genomfördes 28 november 2019 i församlingshemmet
Östervåla.
Dialogmöte 1 med fokus på Uppsala kommun genomfördes 21 oktober 2019 på Relitas lokaler i
Librobäck, Uppsala. Dialogmöte 2 med fokus på Uppsala kommun genomfördes 21 november 2019 i
Jumkils skola.

Dokumentet är elektroniskt undertecknat

19 (175)

3. Avgränsningar
3.1 Geografisk avgränsning
Åtgärdsvalsstudiens geografiska avgränsning omfattar vägområdet längs sträckan mellan trafikplats
Husbyborg (väg 55) via Östervåla (inklusive del av Åbyvägen) till Kerstinbo (väg 56). Vidare ingår
länken mellan Ärligbo och Tärnsjö samt väg 630 mellan väg 272 och Ulva kvarn.
Under processens gång önskade Region Uppsala och Heby kommun att del av Åbyvägen i Östervåla
skulle tas med i studien vilket sedermera beslutades av arbetsgruppen och ingår nu som del av etapp 2.
En etappindelning har gjorts av utredningssträckan enligt nedan, figur 5.
Etapp 1: Trafikplats- Husbyborg – korsningen väg 272/623
Etapp 2: Korsningen väg 2727/623 – Östervåla
Etapp 3: Östervåla – Väg 56 vid Kerstinbo samt Ärligbo – väg 56 vid Tärnsjö
Etapp 4: Gång- och cykelstråk Trafikplats Husbyborg – Ulva Kvarn
Under dialogmöte 1 i Uppsala påtalades att väg 272 kraftigt ändrar karaktär söder om korsningen vid
väg 272/623. Vägen blir mycket smalare och den skyltade hastigheten går från 90 km/tim till 70
km/tim. Arbetsgruppen beslutade därmed att justera etappindelningen, se figur 5.

Figur 3, Ursprunglig etappindelning till vänster och ny etappindelning efter dialogmöte 1 i Uppsala till höger
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Influensområde
Ett influensområde utgörs av området i och kring hela utredningssträckan som påverkas av t.ex. en
åtgärd. Även Uppsala stad ingår i influensområdet för att säkerställa kollektivtrafikens framkomlighet
till/från staden.

3.2. Avgränsning av innehåll och omfattning
Studien omfattar trafikslagen gång, cykel, kollektivtrafik, godstransporter, långsamtgående fordon,
lantbruksfordon och bil.

3.3. Tidshorisont för åtgärders genomförande
Åtgärdsvalsstudien fokuserar på att hitta lösningar på kort, medellång och lång sikt. Den korta sikten
tangerar Trafikverkets sexåriga genomförandeplan efter åtgärdsvalsstudiens färdigställande, det vill
säga år 2021–2026, med medellång sikt avses år 2027–2029, vilket sammanfaller med planperioden
för länstransportplanen för år 2018–2029, och med lång sikt avses tiden efter år 2029.
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4. Mål
4.1. Koppling till transportpolitiska mål
Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt
hållbar transportförsörjning i hela landet. Målbilden preciseras genom ett funktionsmål och ett
hänsynsmål. Dessa mål ska hanteras integrerat med de globala målen enligt Agenda 2030.
Funktionsmålet handlar om att skapa tillgänglighet för människor och gods. Transportsystemets
utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med
god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Samtidigt ska
transportsystemet vara jämställt, det vill säga att transportsystemet ska vara utformat så både män och
kvinnor kan ta del av transportsystemet på lika villkor.
Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och hälsa. Det är viktiga aspekter som ett hållbart
transportsystem måste ta hänsyn till. Transportsystemets utformning, funktion och användning ska
anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Det ska också bidra till det
övergripande generationsmålet för miljö och att miljökvalitetsmålen uppnås, samt bidra till en ökad
hälsa.

4.2. Viktiga regionala och lokala mål i sammanhanget
De regionala och kommunala organisationerna som berörs av denna åtgärdsvalsstudie har tagit fram
strategiskt underlag som utgår ifrån nationella transportpolitiska målen. Det beskriver hur respektive
organisation avser att uppnå satta mål som formulerats utifrån kommunernas förutsättningar och
visioner. Underlaget består av länstransportplaner, regionala cykelstrategier, klimat- och
energistrategier såväl som översiktsplaner och kommunernas strategiska mål.
Regionala mål
Region Uppsala
Målen har hämtats från Länsplan10, Regionalt trafikförsörjningsprogram11 och Regional cykelstrategi12.


Hållbarhet – hållbar utveckling, hållbar och effektiv samhällsplanering, klimat- och
energistrategier



Tillgänglighet - tillgänglighet i transportsystemet, tillgänglig kollektivtrafik, internationell
såväl som regional och storregional tillgänglighet

10

Region Uppsala, 2017, Länsplan för regional transportinfrastruktur i Uppsala län 2018 – 2029

11

Region Uppsala, 2016, Regionalt trafikförsörjningsprogram 2016 för Uppsala län

12

Region Uppsala, 2017, Regional cykelstrategi för Uppsala län
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Näringsliv - som erbjuder arbeten kräver också bra kommunikationer för att nå hela
arbetsmarknadsregionen, kräver goda transportmöjligheter även för gods, 100 000
arbetsplatser ska nås inom 60 min med kollektivtrafik från prioriterade stråk



Funktionalitet och effektivitet – för näringslivets transporter och kollektivtrafiken



Öka cykelresor och kombinationsresor – cykel-/kollektivtrafik, trygga och säkra cykelvägar,
för folkhälsa och miljö, sammanhängande och tydliga cykelvägar



Ökade antal kollektivtrafikresor – via attraktivitet och tillgänglighet vilket bidrar till tillväxt
och regional utveckling

Kommunala mål
Uppsala kommun13
Prioriteringar som tagits fram utifrån aktuella kunskapsunderlag, kommunala styrdokument samt
nationella och regionala mål och program:


Goda kommunikationer - Uppsala präglas av närhet och tillgänglighet – lokalt, regionalt,
nationellt och internationellt



Inkluderande offentliga miljöer - offentliga miljöer är inkluderande, tillgängliga, välkomnande och
ger möjlighet till både aktivitet, återhämtning och möten



Närhet till vardagsfunktioner och arbetsmarknad - I staden, i prioriterade tätorter och längs
kollektivtrafikstråken på landsbygden är det möjligt att nå vardagsfunktioner (dagligvarubutiker,
förskola, park eller natur) inom cirka tio minuter med gång-, cykel- eller kollektivtrafik



Kretslopp, ekosystemtjänster och minimerat resursbehov - Utformning och lokalisering av
infrastruktur, bebyggelse och grönstruktur bidrar till att minimera resursbehoven och främjar god
samhälls- och kommunalekonomisk hushållning



Robusta transport- och försörjningsystem - De tekniska försörjnings- och transportsystemen är
robusta, flexibla och samordnade. Bebyggelse och samhällssystemen är rustade för
omvärldsförändringar såsom störningar i drivmedelsimport och ett förändrat klimat



Hög tillgänglighet med smarta transporter - Uppsala har hög tillgänglighet med bra möjligheter att
röra sig lokalt och regionalt, utan att den samlade ytan från transportsystemet ökar per capita.
Uppsala har en hög andel resor med kollektivtrafik samt gång- och cykel. Kollektivtrafik, gång- och
cykeltrafik ska tillsammans utgöra minst 75 procent av resandet inom staden 2050

13

Uppsala.se hämtat 2019-09-11 kl.10.22 https://www.uppsala.se/organisation-ochstyrning/publikationer/mal-och-budget-2019/mal-och-budget-2019-med-plan-for-20202021/#!
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Heby kommun14
Heby kommuns inriktningar 2020–2022:


Heby kommun ska vara en trygg och säker kommun som strävar efter ökad social hållbarhet.



Heby kommun ska tillhandahålla tjänster av god kvalitet med möjlighet till delaktighet, inflytande
och valfrihet.



Heby kommun ska vara en jämställd och attraktiv kommun att leva, bo och verka i.



Heby kommun ska ha en ekonomisk hållbarhet med en jämställd, växande och resursmedveten
ekonomi.



Heby kommun ska ha en ekologisk hållbarhet och bidra till ett fossilfritt, resurseffektivt och
klimatanpassat samhälle.

4.3. Projektspecifika mål för problemlösning
Arbetsgruppen har tagit fram specifika mål för åtgärdsvalsstudien, så kallade
projektmål/projektspecifika mål. Dessa förväntas uppnås genom att lösa identifierade brister och
problem utmed utredningssträckan. De projektspecifika målen tar utgångspunkt från de
transportpolitiska, regionala och kommunala målen och har specificerats för denna åtgärdsvalsstudie.
Vidare har effektmål tagits fram till varje projektspecifikt mål, detta för att kunna mäta huruvida
målen uppfylls eller ej och i vilken grad.
Mål A Vägstandard anpassad för kollektivtrafik
Sträckan Uppsala-Östervåla ska ha en vägstandard som underlättar trafikering av kollektivtrafik.


Förbättrad väggeometri och vägbredd



Trafiksäker utformning och lokalisering av hållplatser enligt utbyggnadsplan och
överenskommelse av prioriterade hållplatser

Mål B Förbättrad cykelbarhet
Utveckla cykelbarheten inom och i anslutning till tätorter samt till prioriterade målpunkter.

14



Möjlighet att cykla mellan Harbo och Östervåla



Möjlighet att cykla mellan Librobäck och Ulva kvarn



Ökad cykelbarhet mellan viktiga målpunkter i byar och tätorter



Ökad andel cykelresor i stråket

Heby kommun, 2013 Kommunplan/Utvecklingsplan för växande Heby kommun, del 1

Dokumentet är elektroniskt undertecknat

24 (175)

Mål C Tillgänglig och konkurrenskraftig kollektivtrafik
Skapa minskad upplevd och faktisk restid, med gena körvägar. Främja hela-resan-perspektivet genom
att tillgängliggöra prioriterade bytespunkter/hållplatser.


Ökad punktlighet för buss i stråket



Ökad andel kollektivtrafikresor i stråket



Höjd standard vid bytespunkter och prioriterade hållplatser i stråket



Snabbare och effektivare kombinationsresor i stråket

Mål D Höj trafiksäkerheten
Punktinsatser för ökad trafiksäkerhet vid exempelvis korsningspunkter, passager och sidoområden.


Inga sträckor eller korsningar klassificeras som röda



Ökad hastighetsefterlevnad



Säkra gång- cykelpassager och anslutningsvägar vid viktiga målpunkter och prioriterade
hållplatser

Mål E Ökad medvetenhet kring hållbar mobilitet
Ökad motivation till hållbart resande i stråket.


Invånare utmed stråket ska ha god kunskap om hur man väljer hållbara färdmedel



Minskad andel motordriven fordonstrafik jämfört med Trafikverkets basprognos 2040
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5. Problembeskrivning, förhållanden, förutsättningar
I kapitlet redogörs och beskrivs de identifierade och konkretiserade bristerna och problemen samt
deras koppling till de projektspecifika mål som formulerats av arbetsgruppen.

5.1. Problembeskrivning
Längs med utredningssträckan på väg 272 finns det brister i trafiksäkerheten kopplat till
vägstandarden. Utifrån vägbredd, linjeföring och siktförhållanden är standarden högst närmast
Uppsala där trafikflödena är som störst. Samtidigt anger Trafikverkets nationella vägdatabas (NVDB)
att en sträcka på cirka 7 km håller låg trafiksäkerhetsklass mellan Librobäck och Åkerby.
Trafiksäkerheten graderas av Trafikverket utifrån vissa kriterier, hastigheten, trafiken och vägens
karaktär.
Väg 272 löper genom jordbruks- och skogslandskap där jordbrukslandskapet dominerar i söder och
skogslandskapet dominerar i norr. I Heby kommun smalnar vägen av och blir mer krokig. I
kombination med växtlighet intill körbanan skyms sikten vilket vidare medför trafiksäkerhetsrisker för
de mindre utfarter/anslutningar som finns i stråket.
Det saknas gång- och cykelanslutningar som medger att oskyddade trafikanter kan röra sig längs med
eller över väg 272 på ett säkert sätt. Kollektivtrafiken påverkas utifrån att det saknas tillgängliga och
säkra hållplatser. Vissa hållplatser saknar fickor, väderskydd och anslutande och gång- och cykelvägar.
För Åbyvägen som har tagits med under processens gång har det beskrivits av Region Uppsala och
Heby kommun att det finns flera verksamheter i anslutning till korsningen Dalvägen – Åbyvägen.
Verksamheterna genererar många transportrörelser samt att det saknas gång- och cykelvägar och
säkra överfarter vilket medför en ökad osäkerhet då olika trafikantslag blandas.
Under fasen förstå situationen har 2 dialogmöten hållits, ett i Östervåla för Heby kommun och ett i
Librobäck för Uppsala kommun. Under dialogmötena skapades en samlad bild av de deltagande
intressenternas syn på brister och behov längs stråket. Arbetsgruppen har sedan arbetat vidare och
sorterat bristerna och behoven för att gå vidare med de brister och behov som stämmer in med de
projektspecifika målen och faller inom studiens avgränsningar.
Övriga brister redovisas i bilaga 2 tillsammans med motivering av bortsortering. Tabell 2 redovisar de
brister och behov som arbetas vidare med inom studien och är sorterade efter de projektspecifika
målområdena.
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Tabell 2, Nettolista över identifierade brister och problem kategoriserat efter framtagna målområden. Inga
brister kan direkt kopplas till målområdet ”Ökad medvetenhet för hållbar mobilitet”.
VÄGSTANDARD ANPASSAD FÖR
KOLLEKTIVTRAFIK

FÖRBÄTTRAD CYKELBARHET

TILLGÄNGLIG OCH
KONKURRENSKRAFTIG
KOLLEKTIVTRAFIK

HÖJ TRAFIKSÄKERHETEN

Låg tillgänglighet vid och till hållplatser

Det saknas cykelmöjlighet mellan Östervåla
och Mårtsbo

Pendlarparkering Harbomacken,
Brattbergs vägskäl, Harbo centrum

Korsningspunkten Åbyvägen/bussgaraget
har skymd sikt och smala radier

Vägstandard begränsar hastigheten för
mycket, speciellt 80–90 km/tim Tid =
pengar

Avsaknad av gång- och cykelväg Åbyvägen från vårdcentralen mot Månkarbohållet

Brister i bussförbindelser UppsalaÖstervåla vid skiftarbete. Tidig morgon,
sena kvällar

Hastighetsefterlevnad genom orter

70-sträckan i Bälingeskogen är trång,
krokig med tät vegetation nära vägen

Avsaknad av gång- och cykelbana mellan
Östervåla skola och kyrkan

Långa restider för buss i stråket pga. bl.a.
ogen körväg och många hållplatser

Utfarter med har dålig sikt, i synnerhet
utmed 70-sträckan

Ej ändamålsenliga väderskydd

Tjärn bredvid väg 272 vid 70-sträckan strax
efter kameran, farligt sidoområde

Framkomligheten för breda fordon, såsom Låg tillgänglighet för oskyddade trafikanter
lantbruksfordon pga. vägbredd och räcken
utmed Kvarstarundan

Placering av hållplatser och stort antal
hållplatser

Avsaknad av vägren nästintill omöjliggör
gång och cykel i blandtrafik utmed hela
sträckan

Möjlighet att parkera cykeln vid större
hållplatser

Många genar över vägen mellan skolan och
kiosken i Östervåla. Finns övergång men
används ej

Standarden på hållplatserna följer inte
Region Uppsalas hållplatshandbok

Bristande trafiksäkerhet och tillgänglighet
för oskyddade trafikanter till/från Ulva
kvarn

Hållplats Ekonomikum bristfällig som
bytespunkt

Saknas märkta passagemöjligheter i Haga

Norrgående busshållplats ligger direkt efter
kurva - dålig sikt för bussförare

Bristande cykelbarhet Harbo-Östervåla

Regionbusstrategin följs inte i
Östervålastråket

Viltolyckor så gott som hela sträckan men
främst på slätten närmast Uppsala

Låg cykelbarhet längs väg
Librobäck/Brobykorset/Ulva

Låg tillgänglighet till busshållplatser för
oskyddade trafikanter

Flertalet farligt utformade och placerade
korsningspunkter, ex. Östforakorset,
Brobykorset och Åkerbykorset.

Cykelbanan byter sida utmed väg 272 flera
gånger i Östervåla

Avsaknad av hållplats för expressbuss i
Harbo

Nya räcken leder till försämrad sikt för vilt,
försämrad cykelbarhet, svårare att snöröja
och ökad risk att vilt blir kvar på vägen.

Regional cykelstrategi för Uppsala uppfylls
Lågt turutbud vid vårdcentralen i Östervåla
inte i stråket

Smal väg genom Mårtsbo. Tung trafik, hög
hastighet. Farligt för cyklande och gående
längs denna sträcka.

Kontrollplats för polis för tunga fordon
saknas

Problem att passera över vägen vid
industriområdet i Librobäck

Räffling saknas utmed stråket

5.2. Befintliga förhållanden och utveckling – referensalternativ
Väg 272 är en primär länsväg som, inom utredningssträckan, löper igenom ett jordbruks- och
skogslandskap. Det är mest skog i den norra delen av stråket medan landskapet ändras mer mot
jordbruk ju mer man närmar sig Uppsala. Större tätorter längs med stråket ligger i Heby kommun.
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Orter i stråket är Harbo och Östervåla. Östervålastråket, sträckan mellan Östervåla och Uppsala, är ett
huvudstråk för pendling. Det sker även inpendling till Uppsala från övriga orter längs med sträckan.

Etapp 1 – Trafikplats Husbyborg – väg 272/623
Samhälle/Tätort
Etappen börjar vid trafikplats Husbyborg där väg 272 passerar industriområdet Librobäck. Området
har bland annat återvinningsstation, byggvaruhus, bilverkstäder, lager med mera. Längs med etappen
finns enstaka bostäder i anslutning till jordbruksmark.

Figur 4, Till vänster väg 272 genom Librobäck. Till höger ett typiskt vägsnitt av väg 272 närmast Uppsala stad.
Bildkälla: Sweco
Vägbeskrivning/Trafik
Mellan trafikplats Husbyborg och cirka 2 km före korsningen väg 272/623 är vägbredden 7 - 9 meter15.
Efter denna punkt smalnas väg 272 av till 6–8 meter. Årsdygnstrafiken har uppmätts till cirka 4500
fordon/dygn16.
Trafiksäkerhetsklassen som redovisas visar att den är låg mellan trafikplats Husbyborg och Åkerby by.
På etappen finns 6 korsningspunkter med låg trafiksäkerhetsklass. Hastighetsgränsen är 90
km/timmen17. I etappen har under perioden 2008–2018 skett flertalet olyckor, fyra med dödlig utgång
efter möten mellan motorfordon. I övrigt har det skett måttligt allvarliga olyckor vid möten och
korsande fordon, se bilaga 3 för olycksstatistik.
Gång- och cykel

15

Trafikverket.se, NVDB

16

Vägtrafiksflödeskarta

17

Trafikverket.se, NVDB
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Det finns en separerad gång- och cykelbana från trafikplats Husbyborg fram till Söderforsgatan i höjd
med Librobäck. I figur 7 nedan är gång- och cykelbanan markerad med grönt.

Figur 5, Befintlig gång- och cykelbana längs väg 272, etapp 1. Bildkälla: Topografiska Webbkartan ©
Geodatasamverkan
Kollektivtrafik
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Linje 844 Uppsala – Harbo – Östervåla trafikerar sträckan och stannar vid 16 hållplatser längs med
etappen. Linje 772 Uppsala-Harbo- Östervåla trafikerar sträckan och har 7 hållplatser längs med
etappen18.
Miljö och hälsa
Längs sträckan har 28 ljudnivåmätningar genomförts. Fyra bullerreducerande åtgärder är sedan
tidigare vidtagna, tre fasadåtgärder och en hastighetssänkning. Ljudnivåerna från vägtrafiken är
uppmätta till mellan 40 – 64 dBA ekvivalent ljudnivå. Enligt praxis behöver åtgärder vidtas vid
ekvivalenta ljudnivåer om 65 dBA eller högre vid fasad vid äldre befintlig bebyggelse (år 1997 och
tidigare). Vid väsentlig ombyggnad av väg tillämpar Trafikverket riktvärden i proposition 1996/97:53
om 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad och 70 dBA max vid uteplats. 19 20
Naturvård
Vägen både korsar och går längs med flera utpekade naturvårdsområden, såsom ett riksintresse för
Naturvården (blå cirklar), områden utpekade i ängs- och betesmarksinventeringen (röda cirklar) och
områden utpekade i odlingslandskapets bevarande. Vägen korsar även ett vattenskyddsområde.

Figur 6, Ängs-och betesmarker, vattenskyddsområden och riksintresse för naturvård längs vägen. Källa:
Naturvårdsverket, Lantmäteriet och Geodatasamverkan

18

Ul.se hämtat 2019-10-08

19

Naturvårdsverket, 201. https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Buller/Bullerfran-vag--och-spartrafik-vid-befintliga-bostader/
20

Trafikverket, 2019. https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/miljo---for-dig-i-branschen/buller-ochvibrationer---for-dig-i-branschen/riktvarden-for-buller-och-vibrationer/
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Kulturmiljö
Vägen sträcker sig igenom och förbi flera av både Uppsala kommun och länsstyrelsens utpekade
kulturmiljöer samt ett riksintresse för kulturmiljövården. Längs vägen finns det även flertalet
fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar, totalt 68 lämningar. Se Figur 109 för vägens
sträckning genom länsstyrelsens utpekade kulturmiljöområden.

Figur 7, Områden utpekade som bevarandevärda kulturmiljöer. Källa: Länsstyrelsen i Uppsala län

Vatten
Vägens sträckning går över grundvattenförekomsten Jumkilsåsen-Broby (SE664520-159648) vilket i
nuläget har god kemisk och kvantitativ status. Vägen korsar Jumkilsån (SE664326-159737) och
sträcker sig längs med denna en längre sträcka. Vägen korsar även Åloppebäcken (SE665448-159008).
Båda vattendragens statusklassning är måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. De
betydande påverkanskällorna är bland annat jordbruk och förorenande områden.
Risk
Strax nordväst om trafikplats Husbygrund och strax söder om Harbo ligger vägen inom zonen för
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) översvämningskartering. Likaså ligger vägen
inom denna zon när den korsar Jumkilsån. Figur 10 visar vägens sträckning vid Husbygrund.
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Figur 8, Risk för översvämningskarta. Källa: Länsstyrelsen i Uppsala län

Etapp 2 – Väg 272/623 – Östervåla samt Åbyvägen
Samhälle/Tätort
I Östervåla finns en F-9 – skola intill korsningen väg 272/Torgvägen samt flera butiker och
samhällsservice bland annat en vårdcentral i centrala Östervåla. I tätorten bor cirka 3 000 invånare.
Zetterbergs är en stor arbetsgivare i Östervåla, mekanisk verkstad, och det finns många snickerier i
detta stråk. I Östervåla finns även en busstation vid Kyrkvägen/Åbyvägen.
I Harbo finns förskola, låg- och mellanstadieskola, en matbutik, bensinstation samt övriga diverse
verksamheter som till exempel dräneringstjänst, gårdsmejeri och restaurang. Vid Harbo är det många
som ansluter till väg 272. I tätorten bor det cirka 790 invånare21.
Samhället Haga har ingen samhällsservice, där bor ca 80 invånare och det finns bland annat en
snickerifabrik22.

21

Statistiska centralbyrån 28 mars 2019

22

Statistiska centralbyrån 19 december 2016.
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Figur 9, Vänster exempel på vägavsnitt, etapp 2, till höger Väg 272 genom centrala Harbo. Bildkälla: Sweco
Vägbeskrivning/Trafik

Figur 10, Del av Kvarstarundan, väg 878, till vänster och väg 272 mellan Harbo och Östervåla till höger. Bildkälla:
Väedden
varierar mellan 7–9 meter23 och årsdygnstrafiken (antalfordon per dygn, ÅDT) har
Sweco
Vägbeskrivning/Trafik
Vägbredden varierar mellan 7–9 meter24 och årsdygnstrafiken har uppmätts till 2400 mellan
korsningen väg 272/623 och Harbo. Mellan Harbo och Östervåla har ÅDT uppmätts vara cirka 1960
fordon/dygn25.
Hastighetsgränsen varierar mellan 70–80 km/tim i de södra och västra delarna av Östervåla samt 50
km/tim igenom tät bebyggelse. På etappen finns två korsningspunkter med mindre god
trafiksäkerhetsklass.26 I etapp 2 framgår att de mest allvarliga olyckorna under perioden 2008–2018
bedömts som måttliga och har varit främst singelolyckor. För olycksstatistik, se bilaga 3.

23

Trafikverket.se, NVDB

24

Trafikverket.se, NVDB

25

Trafikverket.se, Vägtrafikflödeskartan

26

Trafikverket.se, NVDB
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Gång- och cykel
Genom Harbo och Östervåla, längs med väg 272, finns separerade gång- och cykelvägar. Längs med
Kyrkvägen/Åbyvägen finns initialt, från väg 272, både gångbana och gång- och cykelbana cirka 100
meter in på Kyrkvägen, därefter upphör gångbanan på den norra sidan om vägen. I höjd med
busstationen blir standarden på gång- och cykelbanan något sämre då den smalnar av och
vägmarkeringar/vägmärken saknas vid korsningspunkter. Efter busstationen övergår gång- och
cykelbanan till en gångbana utmed Kyrkvägens södra sida medans cyklister hänvisas till blandtrafik.
Där Åbyvägen tar vid återupptas gång- och cykelbanan för att sedan vika av i höjd med Östervåla
vårdcentral och upphöra i korsningen Åbyvägen/Åbygränd. Gångbana saknas på den norra sidan.

Figur 11, Åbyvägen med Östervålas Vårdcentral till höger i bild. Gång- och cykelbanan upphör ca 20 meter efter
vårdcentralen vid Åbygränd. Bildkälla: Sweco
Kollektivtrafik
Vägen trafikeras av linje 844 Uppsala – Harbo – Östervåla som trafikerar 28 hållplatser samt linje 772
Uppsala-Harbo-Östervåla som har 7 hållplatslägen.27. I Östervåla, cirka 130 meter österut från väg
272, ligger busstationen som är en viktig bytespunkt där hållplatserna också är
tillgänglighetsanpassade. Stationen kommer att utöka sin cykelparkering under 2020 vilket ytterligare
kommer att förstärka möjligheterna till kombinationsresor. På Dalvägen ligger en bussdepå för tio
bussar.
Miljö och hälsa
Längs sträckan har sju ljudnivåmätningar genomförts och en bullerreducerande åtgärd är genomförd,
en fasadåtgärd. Ljudnivåerna från vägtrafiken är uppmätta till mellan 54 – 64 dBA ekvivalent ljudnivå.
27

www.ul.se hämtat 2019-10-08
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På varsin sida av Vretån, i Harbo, finns det två identifierade potentiellt förorenade områden. En
riskklass 2 där betning av säd har bedrivits och en drivmedelsanläggning som inte är riskklassificerad.
Det finns även ett identifierat potentiellt förorenat område mellan Harbo och Östervåla, vid Lundbo på
vägens västra sida.
Naturvård
Strax söder om infarten till Harbo, vid Lindsbro och strax söder om Svingbolsta, går vägsträckningen
längs områden utpekade i Ängs- och betesmarksinventeringen. I Lindsbro sträcker sig vägen genom
ett mindre lövskogsområde som är klassad som värdeklass 1, högsta klass, i inventeringen av lövskogar
för vitryggig hackspett.
Kulturmiljö
Längs vägen finns det flertalet fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar, totalt 44 stycken
inom ett avstånd om 100 meter från väg 272 och inne i Östervåla ligger det på vägens östra sida ett
område utpekat i kulturminnesvårdsprogrammet för Heby kommun.
Vatten
I Harbo passerar vägen Vretaån (SE666480-157905) vars ekologiska status är måttlig och vattendraget
uppnår inte heller god kemisk status. Betydande påverkanskällor är bland annat förorenade områden
och övergödning från jordbruk och enskilda avlopp.
Risk
Där vägen passerar över Vretaån i Harbo ligger vägen inom zonen för MSB:s översvämningskartering.

Etapp 3 – Östervåla – Kerstinbo / Ärligbo - Tärnsjö
Samhälle/Tätort
Utredningssträckan som löper igenom Ärligbo passerar några enfamiljshus med tillhörande jordbruksoch skogsmark.
Den norra sträckan mellan korsningen väg 272/869 och väg 56 vid Kerstinbo passerar endast en
handfull bostäder norr om korsningen.

Figur 12, Vägens karaktär i etapp 3 Östervåla - Kerstinbo. Bildkälla: Sweco

Dokumentet är elektroniskt undertecknat

35 (175)

Figur 13, Korsningen väg 272 och väg 56. Bildkälla: Sweco
Vägbeskrivning/Trafik
Vägen mellan Östervåla och Kerstinbo är 4 - 7 meter bred med en ÅDT på 1800 fordon/dygn mellan
Östervåla och Ärligbo. Mellan Ärligbo och Kerstinbo är ÅDT:n cirka 400 fordon/dygn 28.
Hastighetsgränsen är 70 km/tim mellan Östervåla och Ärligbo och till 80 km/tim mellan Ärligbo och
Kerstinbo.
Mellan Ärligbo och Tärnsjö är vägen 4–7 meter bred och har en ÅDT på 1100 fordon/dygn29.
Hastighetsgränsen är 80 km/tim. På etappen finns en korsningspunkt med låg trafiksäkerhetsklass
samt en med mindre god trafiksäkerhetsklass.30 I etappen har det registrerats olyckor främst i
Östervåla tätort under perioden 2008–2018. Den allvarligaste en singelolycka med dödlig utgång,
utöver detta har flertalet måttliga singelolyckor skett. Se bilaga 3 för olycksstatistik.
Gång- och cykel
Västerut från Östervåla finns gång- och cykelbana längs väg 272:s södra sida fram till Spårgatan.
Därefter saknas gång- och cykelvägar inom etappen. Hållplatserna längs sträckan saknar gång- och
cykelvägsanslutningar.

28

Trafikverket.se, NVDB

29

Trafikverket.se, NVDB

30

Trafikverket.se, NVDB
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Figur 14, Separerad gång- och cykelbana söder om väg 272 i riktning västerut. Upphör i korsningen väg
272/Västra Ågatan. Bild Sweco
Kollektivtrafik
Vägen trafikeras av linje 865 Östervåla - Ärligbo. Inom etappen finns 11 hållplatser31. Mellan Ärligbo
och Kerstinbo saknas hållplatser. Mellan Ärligbo och Tärnsjö trafikerar linje 865 Uppsala – Tärnsjö –
Heby och inom etappen finns tre hållplatser mellan Ärligbo och väg 56 - totalt 14 hållplatser mellan
Östervåla och väg 56 i höjd med Tärnsjö.

Miljö och hälsa
Längs sträckan har fyra ljudnivåmätningar genomförts. Inga bullerreducerande åtgärder är vidtagna.
Bullernivåerna ligger mellan 52 – 61 dBA ekvivalent ljudnivå.
Naturvård
Strax söder om Kerstinbo sträcker sig vägen genom ett område utpekat i naturvårdsplanen som högt
värde. Området är dock avverkat. Ett par kilometer söderut från denna plats ligger det på östra sidan
av vägen en alsumpskog utpekat som naturvärde.

Kulturmiljö
Längs vägen finns det flertalet fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar. I figur 17
redovisas dessa (totalt 29 lämningar) inom ett avstånd om 100 meter från väg 272.

31

www.ul.se, hämtat 2019-10-08
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Figur 15, Kända forn – och övriga kulturhistoriska lämningar (turkos färg) inom 100 meter från väg 272. Källa:
Lantmäteriet och Riksantikvarieämbetet.
Vatten
Strax väster om Västervåla och inom Östervåla korsar vägen Kyrkån (SE667750-157386) vars
ekologiska status är måttlig och vattendraget uppnår inte heller god kemisk status. Betydande
påverkanskällor är bland annat förorenade områden och övergödning från jordbruk och enskilda
avlopp.
Etapp 4 – Gång- och cykelväg trafikplats Husbyborg – Ulva kvarn
Samhälle/Tätort
Längs med etapp 4 finns inga tätorter men Ulva kvarn är en stor målpunkt/besöksattraktion. Ulva
kvarn är en kulturbygd som har vuxit upp kring Fyrisåns forsar, strax norr om Uppsala. Ulva kvarn är
en hantverksby med tio olika verksamheter idag. Här anordnas evenemang som marknader,
bakluckeloppisar, veteranbilsträffar, spökvandringar, mässor med mera. Ulva kvarn är även ett av
Uppsalas friluftsområden. Det är till exempel möjligt att bada och fiska i Fyrisån. Varje år så besöker
ca 15 000 personer Ulva kvarn. 32.

32

www.ulvakvarn.com, hämtat 2020-01-09
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Figur 16, Till vänster väg 630 i riktning mot Ulva kvarn. Gång- och cykelväg upphör öster om Ulva kvarn

Vägbeskrivning/Trafik
Vägen är mellan 4 – 7 meter bred och löper igenom ett jordbrukslandskap. ÅDT:n är 1500
fordon/dygn och hastighetsgränsen 70 km/tim33.
Gång- och cykel
Inom etappen finns en separerad gång- och cykelbana från söder om trafikplats Husbyborg och
Söderforsgatan i höjd med Librobäck. Längs med vägen mellan väg 272 och Ulva kvarn saknas gångoch cykelväg.
Kollektivtrafik
Till Ulva kvarn är det möjligt att ta linje 104 till/från centrala Uppsala. Linjen har cirka 15 avgångar
varje vardag och cirka åtta avgångar lördag och helgdag under höst och vintersäsong. Linjen trafikerar
väg 600 för att därefter svänga in på väg 631 till Ulva kvarn innan den fortsätter norrut via väg 630.
För andra alternativ att ta sig till Ulva kvarn är det möjligt att ta linje 844 som trafikerar väg 272 fram
till korsningen väg 272/623 därefter krävs gång eller cykel 2,3 km i blandtrafik för att nå Ulva kvarn.
Alternativet är busslinjerna 111/100 som trafikerar väg 600 till Ärna bro och därefter gång eller cykel i
2,4 km, även detta i blandtrafik.
Kulturmiljö
Sträckan mellan väg 272 och Ulva kvarn ligger inom riksintresset för kulturmiljövården och vid Ulva
kvarn passerar vägen tre fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar. I figur 19 redovisas
dessa inom ett avstånd om 100 meter från väg 272.

33
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Figur 17, Kända forn – och övriga kulturhistoriska lämningar (turkos färg) inom
100 meter från vägen. Källa: Lantmäteriet och Riksantikvarieämbetet

5.3. Tidigare utpekade funktioner i transportsystemet
Transportsystemet ska medverka till att ge en tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet. Det
ska bidra till utvecklingskraft. Det funktionellt prioriterade vägnätet nyttjas som planeringsunderlag
för verksamheter, projekt och för samhällsplaneringen i stort. Att peka ut särskilda funktioner i ett
visst vägnät syftar till att lyfta vilken trafik som är viktigast just där för att bättre kunna tillgodose
trafikanternas krav och behov. Att veta vilken trafik som är viktigast möjliggör att brister identifieras
och prioritering av åtgärder lättar kan hanteras34.
Väg 272 mellan Uppsala och Kerstinbo är utpekat som ett funktionellt prioriterat vägnät för
kollektivtrafik och dagliga personresor, se figur 20 och 21.

34

Trafikverket.se, hämtat 2019-10-09
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Figur 18, Utmärkta stråk för funktionellt prioriterat vägnät för kollektivtrafik.
Bildkälla NVDB.se Hämtat 2019-10-09

Figur 19, Utmärkta stråk för funktionellt prioriterat vägnät för dagliga
personresor. Bildkälla: NVDB.se Hämtat 2019-10-09
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6. Alternativa lösningar
Under dialogmöte 2 i Uppsala respektive Heby genomfördes en workshop i syfte att generera åtgärder
utifrån de brister som identifierats under fas 2, förstå situationen. De båda dialogmötena inleddes med
en presentation av bristerna samt fyrstegsprincipen. Efter det inleddes diskussion med generering för
optimeringsåtgärder, steg 1 och 2. Detta följdes sedan av diskussion med generering av ombyggnadsoch nybyggnadsåtgärder, steg 3 och 4. Som stöd i diskussionerna fick deltagarna ta del av en idélista
med exempel på lösningar som inspiration. Avslutningsvis kategoriserade deltagarna åtgärderna efter
de målkriterier som tagits fram för utredningen: Vägstandard anpassad för kollektivtrafik, Förbättrad
cykelbarhet, Tillgänglig och konkurrenskraftig kollektivtrafik, Höjd trafiksäkerhet samt Ökad
medvetenhet kring hållbar mobilitet.
Efter dialogmötena har arbetsgruppen gemensamt gått igenom åtgärdsförslagen och gjort en sortering
där relevanta åtgärder tagits vidare i utredningen och åtgärder som bedömts vara utanför
utredningens avgränsning eller av annan anledning bedömts ogenomförbara sorterats bort.
Bortsorterade åtgärdsförslag återfinns i bilaga 5 med motivering.
Nedan följer en närmare beskrivning av de åtgärdstyper som bedömts kunna bidra till måluppfyllelse
samt vilka alternativa lösningar som har studerats. Åtgärderna adresserar de brister som har
identifierats i kap 5 och som redovisats i tabell 2 som sedan har paketerats och renodlats i ett antal
åtgärdspaket som beskriver alternativa inriktningar.

6.1. Studerade lösningar
Tillgänglig och konkurrenskraftig kollektivtrafik
För att uppmuntra till ökat hållbart resande och nå utrednings målområde för tillgänglig och
konkurrenskraftig kollektivtrafik föreslås ett antal åtgärder för att öka kollektivtrafikens attraktivitet.
Som tillexempel synkade ankomst och avgångstider vid viktiga bytespunkter.
Det finns en potential att öka resandet i stråket genom genare restider då hållplatserna i dagsläget
ligger mycket tätt, genom att slå ihop och ta bort hållplatser med lågt antal påstigande förväntas
attraktiviteten öka då den totala restiden väntas minska.
Utredningen har identifierat att hållbart resande även innefattar kombinationsresor med hela resan i
fokus. För att möjliggöra kombinationsresor har vikten av att kunna ta sig till och från hållplatser samt
att säkert kunna byta färdmedel vid exempelvis pendelparkeringar för både bil och cykel diskuterats.
Cykelbarhet
Utöver möjligheten att kunna gå och cykla till prioriterade hållplatser har studien identifierat
möjligheten till olika stråk för sammanhängande cykelbarhet, i linje med studiens målområde
förbättrad cykelbarhet. I Uppsala kommun handlar det om sträckan Kättslinge-Vallhov (Jumkils
skola) samt Librobäck-Ulva kvarn via Broby. I Heby kommun handlar det bland annat om gång- och
cykelväg längs med Kvarstarundan i Harbo samt cykelbarhet mellan Harbo centrum och utpekade
målpunkter i Östervåla.
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Trafiksäkerhet och vägstandard
Lösningar kopplade till målområdena vägstandard anpassad för kollektivtrafik samt höj
trafiksäkerheten har efter diskussion i arbetsgruppen slagits samman.
I enlighet med den regionala hastighetsöversynen, RHA kommer väg 272 ha 80 km/tim som högsta
tillåtna hastighet på landsbygden. Vägen behöver, framförallt på etapp 2, ses över gällande
trafiksäkerhet där bland annat breddning av väg, rensning av sidoområden och justering av
räckesplaceringar ses som lämpliga åtgärder.
För att öka trafiksäkerheten i stråket rekommenderas det att hastighetsefterlevnaden bör ses över med
bland annat ytterligare trafiksäkerhetskameror, hastighetsdämpande åtgärder i tätorter samt en
tydligare trafikmiljö där hastigheterna och miljön samspelar och skapar medvetenhet hos förarna.
En viktig aspekt för trafiksäkerheten i stråket har i utredningen varit oskyddade trafikanter och barns
säkra vägar till och från skolan. Som en del i detta föreslås trafikmiljön i anslutning till Östervåla skola
ses över och i samband med det även skapa en vändplats för skolskjuts i Solvik. Ytterligare en del är
den enskilda trafikantens medvetenhet och synlighet och därför föreslås undervisning om trafik och
mobilitet för barn och unga i skolan samt reflexkampanjer.
Föreslagna åtgärdspaket
Totalt har fyra åtgärdspaket tagits fram för hela sträckan.
Åtgärdspaket, 1, Cykelbarhet inom Heby kommun, är en blandning av steg 2, 3, och 4 åtgärder.
Åtgärden att utveckla och komplettera befintlig infrastruktur och orienterbarhet mellan Harbo
centrum och Östervåla skola är en kombination av steg 2, 3, och 4 åtgärder. Behovet av cykelbarhet
mellan dessa punkter kunde inte ensamt lösas av steg 1, eller 2 åtgärder. Därför valde arbetsgruppen
att med hjälp av regionens stråkutredning för cykel finna en kombination där steg 2 åtgärder används
på de platser där det är lämpligt, men komplettera med steg 3 och 4 där så behövs för att få ett
sammanhängande stråk. Övriga åtgärder löser brister och behov där steg 1 och 2 åtgärder bedömts
som otillräckliga. Det handlar om behov att cykla på sträckor och passager som bedömts endast kunna
lösas med hjälp av ombyggnad eller nybyggnad, steg 3 och 4.
Åtgärdspaket 2, Cykelbarhet inom Uppsala kommun, består endast av steg 4 åtgärder. Sträckorna där
behov att cykla inom Uppsala kommun har identifierats och arbetsgruppen valt att gå vidare med är av
sådan karaktär att nybyggnad av gång- och cykelväg bedömts vara den enda möjliga lösningen.
Åtgärdspaket 3, Tillgänglig och attraktiv kollektivtrafik, består av en blandning av steg 1, 2, 3, och 4
åtgärder. Under utredningen har flertalet brister av varierad karaktär kopplat till kollektivtrafiken
identifierats, se avsnitt 5.1. Under utredningen har ingen ensam eller kombination av steg 1 eller 2
åtgärder bedömts kunna lösa den totala bristbilden, istället har arbetsgruppen valt att gå vidare med
och föreslå kompletterande steg 3 lösningar.
Åtgärdspaket 4, Trafiksäkerhet och vägstandard, består av steg 2, 3 och 4 åtgärder. Paketet består av
flera delåtgärder av olika karaktär som tillsammans ses kunna öka trafiksäkerheten och vägstandarden
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i stråket. Ingen ensam eller kombination av steg 1 och 2 åtgärder har bedömts kunna lösa den samlade
bristbilden.
Sammanfattning åtgärdspaket

Paket 1 Cykelbarhet inom Heby kommun
Inom åtgärdspaketet återfinns både steg 2, 3 och 4 åtgärder som syftar till att öka det hållbara
resandet med cykel inom Heby kommun.


Utnyttja och utveckla befintlig infrastruktur för att åstadkomma cykelbarhet och
orienterbarhet mellan Harbo centrum och Östervåla i enlighet med Region Uppsalas
Stråkutredning cykelbarhet väg 272. Åtgärden innefattar att förtydliga och förstärka befintlig
parallell infrastruktur samt komplettera med nya länkar där det saknas



Gång- och cykelväg längs med väg 272 i Harbo samt Kvarstarundan, väg 645 och 878



Gång- och cykelväg mellan Östervåla och Mårtsbo



Breddning av befintlig gång-och cykelväg på Åbyvägen i Östervåla samt se över möjligheten att
förlänga gång- och cykelvägen med hjälp av parallell infrastruktur



Gång- och cykelpassage på Åbyvägen i höjd med Dalvägen samt gång- och cykelväg vidare på
Dalvägen

Paket 2 Cykelbarhet inom Uppsala kommun
Inom åtgärdspaketet återfinns steg 4 åtgärder som syftar till att öka det hållbara resandet med cykel
inom Uppsala kommun.


Gång- och cykelväg mellan Librobäck och Ulva kvarn via Broby



Gång- och cykelväg Kättslinge-Vallhov (Jumkils skola)

Paket 3 Tillgänglig och attraktiv kollektivtrafik
Inom åtgärdspaketet återfinns steg 1, 2, 3 och 4 åtgärder som syftar till att öka det hållbara resandet
och kombinationsresor med kollektivtrafik.


Hållplatsåtgärder enligt Stråkutredningen för kollektivtrafik väg 272



Gång- och cykelpassager vid de högst prioriterade hållplatserna och bytespunkterna



Pendlar- och cykelparkeringar samt anslutande gång- och cykelvägar



Skyltar för realtidsinformation vid de högst prioriterade hållplatserna
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Öka medvetenheten om hållbart resande, exempelvis genom mobilitetsplaner och
marknadsföring av kollektivtrafiken



Trafikeringsändringar genom Harbo enligt Stråkutredning för kollektivtrafik väg 272



Utveckla och optimera trafikering och byten till exempel till och från Librobäck
industriområde och mellan tåg och buss samt till arbetsplatser



Utveckla bytespunkt Ekonomikum och bytespunkt Östervåla busstation

Paket 4 Trafiksäkerhet och vägstandard.
Inom åtgärdspaketet återfinns steg 2, 3 och 4 åtgärder som syftar till att öka trafiksäkerhet och
framkomlighet för kollektivtrafik i stråket.


Åtgärder för att uppnå tillräcklig vägstandard för landsväg med högsta tillåtna hastighet 80
km/tim (fortsättningsvis benämnt VGU-kraven)



Korsningsutformning för att uppnå god trafiksäkerhetsklass



Fartdämpande åtgärder i tätorter samt se över möjlighet till trafiksäkerhetskameror vid
trafikfarliga punkter



Skapa en mer trafiksäker miljö runt Östervåla skola samt en vändplats för skolskjuts vid Solvik



Skapa en tillräckligt bred säkerhetszon framförallt genom skogspartier



Undervisning om trafik och mobilitet för barn och unga i skolor



Återkommande kampanjer för användande av reflex

6.2. Utvärdering av åtgärdspaket
Kostnadsuppskattning
En grov kostnadsindikation (GKI) har tagits fram för samtliga åtgärdspaket. Kostnaderna redovisas i
nedanstående tabeller.

Tabell 3, Kostnadsbedömning för åtgärdspaket Cykelbarhet inom Heby kommun
Ingående åtgärder

Kostnadsbedömning och
genomförande

Åtgärder som åstadkommer cykelbarhet mellan Harbo och
Östervåla genom att nyttja och komplettera befintligt
parallellvägnät.

Total kostnad ca 8 miljoner kr

Gång- och cykelväg i Harbo utmed Kvarstarundan, väg 878

Total kostnad ca 12 miljoner kr
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Gång- och cykelväg mellan Östervåla och Mårtsbo.

Total kostnad ca 7 miljoner kr

Breddning och förlängning av Gång- och cykelväg utmed Åbyvägen. Total kostnad ca 2,2 miljoner kr
Gång- och cykelåtgärder vid korsning Åby/Dalvägen och in på
Dalvägen.

Total kostnad ca 0,4 miljoner kr

Bedömd kostnad (prisnivå 2019-06), inklusive
byggherrekostnad och standardavvikelse

30 Mnkr ± 9,0 Mnkr

Tabell 4, Kostnadsbedömning för åtgärdspaket Cykelbarhet inom Uppsala kommun
Ingående åtgärder

Kostnadsbedömning och
genomförande

Gång- och cykelväg mellan Librobäck – Broby – Ulva Kvarn

Total kostnad ca 43 miljoner kr

Gång- och cykelväg Kättslinge – Vallhov (Jumkils skola)

Total kostnad ca 15 miljoner kr

Bedömd kostnad (prisnivå 2019-06), inklusive
byggherrekostnad och standardavvikelse

58 Mnkr ± 17,5 Mnkr

Tabell 5, Kostnadsbedömning för åtgärdspaket Tillgänglig och attraktiv kollektivtrafik
Ingående åtgärder

Kostnadsbedömning och
genomförande

Hållplatsåtgärder på de högst prioriterade hållplatserna enligt
Stråkutredning väg 272

Total kostnad ca 22 miljoner kr

Gång- och cykelpassager vid de högst prioriterade hållplatserna och Total kostnad ca 5,6 miljoner kr
bytespunkterna.
Pendlar- och cykelparkeringar samt anslutande gång- och
cykelvägar.

Total kostnad ca 9,6 miljoner kr

Skyltar för realtidsinformation vid högst prioriterade hållplatser

Total kostnad ca 0,6 miljoner kr

Öka medvetenheten om hållbart resande, ex. mobilitetsplaner,
marknadsföring av kollektivtrafiken.

Utredningskostnad ca 0 kr

Trafikeringsändringar genom Harbo enligt stråkutredning väg 272.

Utredningskostnad ca 0 kr
Ändrad trafikeringskostnad ingår ej

Utveckla och optimera trafikering och byten, t.ex. till/från
Librobäck industriområde och mellan tåg/buss samt till
arbetsplatser.

Utredningskostnad ca 80 000 kr

Utveckla bytespunkt Ekonomikum och bytespunkt Östervåla
busstation.

Total kostnad ca 1,5 miljoner kr

Bedömd kostnad (prisnivå 2019-06), inklusive
byggherrekostnad och standardavvikelse

20 Mnkr ± 6,1 Mnkr

Ändra trafikeringskostnad ingår ej
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Tabell 6, Kostnadsbedömning för åtgärdspaket Trafiksäkerhet och vägstandard
Ingående åtgärder

Kostnadsbedömning och
genomförande

Åtgärder som krävs för att vägen ska uppfylla VGU-kraven på 80
km/tim (jämn 80).

Total kostnad ca 68 miljoner kr

Korsningsutformning för att uppnå god trafiksäkerhetsklass.

Total kostnad ca 29 miljoner kr

Fartdämpande åtgärder i tätorter samt se över möjlighet till
trafiksäkerhetskameror vid trafikfarliga punkter.

Total kostnad ca 4 miljoner kr

Skapa en mer trafiksäker miljö runt Östervåla skola. Vändplats för
skolskjuts i Solvik.

Total kostnad ca 1,3 miljoner kr

Rensa en tillräckligt bred säkerhetszon framförallt genom
skogspartier.
Inklusive översyn och justering av sidoräcken

Total kostnad ca 7,3 miljoner kr

Säkerställa god undervisning om trafik och mobilitet för barn och
unga i skolor.

Ca 125 000 kr/år, del av årstjänst

Återkommande reflexkampanj

Ca 300 000 kr per år, inklusive
inköp av reflexer

Bedömd kostnad (prisnivå 2019-06), inklusive
byggherrekostnad och standardavvikelse

137 Mnkr ± 41,2 Mnkr
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Resultat samladeffektbedömning
För samtliga åtgärdspaket har en samlad effektbedömning genomförts. En samlad effektbedömning omfattar tre olika områden: Samhällsekonomisk analys,
Fördelningsanalys och Transportpolitisk måluppfyllelse. Nedan följer en sammanfattning av bedömning för respektive åtgärdspaket.

Paket

Samhällsekonomisk analys

Fördelningsanalys

Transportpolisk måluppfyllelse

Cykelbarhet

Inget bidrag:

Barn och äldre,

Åtgärderna medverkar till måluppfyllelse av det transportpolitiska

Heby kommun

Ekonomisk hållbarhet:
Någon samhällsekonomisk analys är

funktionshindrade grupper och
kvinnor samt resande med gång
och cykel bedöms gynnas.

funktionsmålet. Åtgärderna ger ökad tillförlitlighet och trygghet för barn
och äldre, funktionshindrade grupper och kvinnor samt resande med
gång och cykel.

inte gjord men åtgärderna bedöms inte

Åtgärderna medverkar till måluppfyllelse av det transportpolitiska

ge samhällsekonomisk effektivitet.

hänsynsmålet. Åtgärderna ger möjlighet till minskad mängd trafikarbete

Ekologisk och social hållbarhet:

för energiintensiva trafikslag. Åtgärderna bedöms bidra till ökad fysisk
aktivitet.

Att bygga ut gång- och cykelvägar
bedöms som ett led i en långsiktigt
hållbar transportförsörjning.
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Cykelbarhet
Uppsala
kommun

Inget bidrag:

Barn och äldre,
funktionshindrade grupper och

Ekonomisk hållbarhet:

kvinnor samt resande med gång

Någon samhällsekonomisk analys är

och cykel bedöms gynnas.

Åtgärderna medverkar till måluppfyllelse av det transportpolitiska
funktionsmålet. Åtgärderna ger ökad tillförlitlighet och trygghet för barn
och äldre, funktionshindrade grupper och kvinnor samt resande med
gång och cykel.

inte gjord men åtgärderna bedöms inte

Åtgärderna medverkar till måluppfyllelse av det transportpolitiska

ge samhällsekonomisk effektivitet.

hänsynsmålet. Åtgärderna ger möjlighet till minskad mängd
trafikarbete för energiintensiva trafikslag. Åtgärderna bedöms bidra till

Ekologisk och social hållbarhet:

ökad fysisk aktivitet.

Att bygga ut gång- och cykelvägar
bedöms som ett led i en långsiktigt
hållbar transportförsörjning.

Tillgänglig och
attraktiv
kollektivtrafik

Positivt bidrag:

Barn och äldre,
funktionshindrade grupper och

Ekonomisk hållbarhet:

kvinnor samt resande med

Åtgärderna medverkar till måluppfyllelse av det transportpolitiska
funktionsmålet. Åtgärderna ger ökad tillförlitlighet och trygghet för
kollektivtrafikresenärer. Hållplatsåtgärder bidrar till ökad användbarhet

Någon samhällsekonomisk analys är

kollektivtrafik bedöms gynnas

för personer med funktionsnedsättning.

inte gjord.

på kort och lång sikt.

Åtgärderna medverkar till måluppfyllelse av det transportpolitiska

Ekologisk och social hållbarhet:

hänsynsmålet. Åtgärderna ger möjlighet till minskad mängd trafikarbete

Att bygga ut gång- och cykelvägar samt

färdmedel.

för energiintensiva trafikslag genom överflytt av resor till kollektiva

förbättra hållplatser, bytespunkter och
trafikering för kollektivtrafiken bedöms
som ett led i en långsiktigt hållbar
transportförsörjning.
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Trafiksäkerhet
och vägstandard

Positivt bidrag:

Människor med körkort (som är
i åldern 18 - 65 år) bedöms

Ekonomisk hållbarhet:

gynnas.

Någon samhällsekonomisk analys är

Trafikkunskapshöjande kampanj

inte gjord men åtgärderna bedöms ge

för barn bedöms inte ge

samhällsekonomisk effektivitet i form
av restids och trafiksäkerhetsnyttor och
kan bidra till kostnadseffektiv tillväxt

tillräckligt bidrag till
fördelningsaspekter i
förhållande till de andra

och balanserad regional utveckling

åtgärderna.

genom förbättrade livsmöjligheter

Åtgärderna medverkar till måluppfyllelse av det transportpolitiska
funktionsmålet. Åtgärderna ger ökad tillförlitlighet och bekvämlighet för
fordonsresenärer. Dock väntas åtgärderna motverka målet genom att de
inte leder till ökad andel resor med cykel och kollektivtrafik.
Åtgärderna

motverkar

måluppfyllelse

av

det

transportpolitiska

hänsynsmålet. Åtgärderna bedöms bidra till minskad fysisk aktivitet.
Höjning av hastigheten på väg 272 medför ökade emissioner av
växthusgaser

och

partiklar.

trafiksäkerhet i stråket.

utanför Uppsala.
Ekologisk och social hållbarhet:
Bidraget till en långsiktigt hållbar
transportförsörjning bedöms som
osäkert då aspekten att förbättra trafiksäkerheten långsiktigt ger positivt
bidrag på folkhälsan men fortsatt
bilanvändning långsiktigt ger negativt
bidrag avseende klimat och folkhälsa.

Tabell 7, Resultat samlad effektbedömning
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6.3. Bedömning måluppfyllelse
I detta stycke görs en bedömning av måluppfyllelse av de mål som åtgärdsförslagen i denna studie
utvärderats mot och som tidigare har beskrivits i kapitel 4. Dessa är:
Regionala mål
Kommunala mål för Uppsala och Heby
Projektspecifika

Baserat på de regionala målen och de kommunala målen för respektive kommun har fyra
projektspecifika mål tagits fram. För varje projektspecifikt mål har detaljerade effektmål definierats
för att möjliggöra måluppfyllelse.

Måluppfyllelsen bedöms i en fyrgradig skala, vilken innebär:
Stort positivt bidrag: Åtgärderna uppfyller effektmålen
Positivt bidrag: Åtgärderna medverkar till måluppfyllelse
Neutralt eller obetydligt bidrag: Åtgärderna bidrar inte till måluppfyllelse
Negativt bidrag: Åtgärderna motverkar måluppfyllelse

Ökad medvetenhet kring
hållbar mobilitet

Höjd trafiksäkerhet

Sammanvägd bedömning

Tillgänglig och
konkurrenskraftig
kollektivtrafik

Förbättrad cykelbarhet

för kollektivtrafik

Paket

Vägstandard anpassad

Projektspecifika
mål

Cykelbarhet
inom Heby
kommun

Åtgärderna i paketet bedöms uppfylla flera av
effektmålen, inga målkonflikter bedöms uppstå.

Cykelbarhet
inom Uppsala
kommun

Åtgärderna i paketet bedöms uppfylla flera av
effektmålen, inga målkonflikter bedöms uppstå.
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Tillgänglig
kollektivtrafik

Åtgärderna i paketet bedöms uppfylla flera av
effektmålen, inga målkonflikter bedöms uppstå.

Trafiksäkerhet
och
vägstandard

Åtgärderna i paketet bedöms uppfylla flera av
effektmålen och motverka några. Åtgärder för 80
km/tim medverkar till minskad restid och ökad
trafiksäkerhet, men kan öka andelen som väljer bil
som färdmedel.

Tabell 8, Bedömning måluppfyllelse
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7. Förslag till inriktning och rekommenderade
åtgärder
7.1. Beskrivning av övergripande inriktning
Av de föreslagna åtgärder som studerats rekommenderas samtliga för genomförande. Nedan redovisas
förslag på åtgärders genomförande på kort-, medellång- och lång sikt.

7.2. Ansvar och finansiering

Tabell 9, Rekommenderade åtgärder och tidplan för genomförande
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I nedanstående tabell klargörs ansvar för genomförande och finansiering av åtgärder samt vilken aktör
som kommer äga/ förvalta resultatet av åtgärden

Åtgärdspaket

Åtgärd

Genomförande

Finansiering

Äger/förvaltar

Paket 1,
Cykelbarhet
inom Heby
kommun

Utnyttja och utveckla
befintlig infrastruktur
för att åstadkomma
cykelbarhet och
orienterbarhet mellan
Harbo och Östervåla i
enlighet med Region
Uppsalas
Stråkutredning
cykelbarhet väg 272.
Åtgärden innefattar att
förtydliga och förstärka
befintlig parallell
infrastruktur samt
komplettera med nya
länkar där det saknas
Gång- och cykelväg
längs med väg 272 i
Harbo samt
Kvarstarundan, 878
Gång- och cykelväg
mellan Östervåla och
Mårtsbo
Breddning av befintlig
gång-och cykelväg på
Åbyvägen i Östervåla
samt se över
möjligheten att
förlänga gång- och
cykelvägen med hjälp
av parallell
infrastruktur
Gång- och
cykelpassage på
Åbyvägen i höjd med
Dalvägen samt gångoch cykelväg vidare på
Dalvägen
Gång- och cykelväg
mellan Librobäck och
Ulvakvarn via Broby

Trafikverket,
Region Uppsala
och Heby
kommun

Region Uppsala

Heby kommun

Trafikverket

Region Uppsala

Trafikverket

Trafikverket

Heby kommun
och Region
Uppsala
Region Uppsala

Trafikverket

Trafikverket

Trafikverket

Trafikverket

Trafikverket

Trafikverket

Gång- och cykelväg
Kättslinge-Vallhov
(Jumkils skola)
Hållplatsåtgärder
enligt prioritering i
Stråkutredningen för
väg 272

Trafikverket

LibrobäckBroby: Region
Uppsala
Broby-Ulva
kvarn: Region
Uppsala och
Uppsala
kommun
Region Uppsala

Trafikverket

Region Uppsala

Region Uppsala

Åtgärdspaket
2, Cykelbarhet
inom Uppsala
kommun

Åtgärdspaket
3, Tillgänglig
och attraktiv
kollektivtrafik

Trafikverket och
Heby kommun
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Trafikverket och
Heby kommun

Trafikverket
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Gång- och
cykelpassager vid de
högst prioriterade
hållplatserna och
bytespunkterna enligt
Stråkutredning för väg
272
Pendlar- och
cykelparkeringar samt
anslutande gång- och
cykelvägar
Skyltar för
realtidsinformation vid
de högst prioriterade
hållplatserna
Öka medvetenheten
om hållbart resande,
exempelvis genom
mobilitetsplaner,
marknadsföring av
kollektivtrafiken
Trafikeringsändringar
genom Harbo enligt
Stråkutredning för väg
272
Utveckla och optimera
trafikering och byten
till exempel till och
från Librobäck
industriområde och
mellan tåg och buss
samt till arbetsplatser
Utveckla bytespunkt
Ekonomikum och
bytespunkt Östervåla
busstation

Åtgärdspaket
4,
Trafiksäkerhet
och
vägstandard

Åtgärder som krävs för
att vägen ska uppfylla
VGU-kraven för en väg
med högsta tillåtna
hastighet 80 km/tim
Korsningsutformning
för att uppnå god
trafiksäkerhetsklass
Fartdämpande
åtgärder i tätorter samt
se över möjlighet till
trafiksäkerhetskameror
vid trafikfarliga
punkter
Skapa en mer
trafiksäker miljö runt
Östervåla skola samt
en vändplats för
skolskjuts vid Solvik
Skapa en tillräckligt
bred säkerhetszon

Trafikverket

Region Uppsala

Trafikverket

Heby kommun
och Uppsala
kommun

Heby kommun
och Uppsala
kommun

Region Uppsala

Heby kommun,
Uppsala
kommun och
Region Uppsala
Region Uppsala

Region Uppsala
Heby kommun
och Uppsala
kommun.

Region Uppsala,
Heby kommun
och Uppsala
kommun.

Region Uppsala,
Heby kommun
och Uppsala
kommun.

Region Uppsala

Region Uppsala

Region Uppsala

Region Uppsala

Region Uppsala

Region Uppsala

Region Uppsala,
Ekonomikum:
Uppsala
kommun,
Östervåla
busstation: Heby
kommun
Trafikverket

Region Uppsala,
Ekonomikum:
Uppsala
kommun,
Östervåla
busstation: Heby
kommun
Region Uppsala

Region Uppsala,
Ekonomikum:
Uppsala
kommun,
Östervåla
busstation:
Heby kommun
Trafikverket

Trafikverket

Region Uppsala

Trafikverket

Trafikverket

Region Uppsala

Trafikverket

Heby kommun

Heby kommun

Heby kommun

Trafikverket

Region Uppsala

Trafikverket
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framförallt genom
skogspartier
Undervisning om trafik
och mobilitet för barn
och unga i skolor
Återkommande
kampanjer för
användande av reflex

Heby kommun
och Uppsala
kommun
Heby kommun,
Uppsala
kommun och
Region Uppsala

Heby kommun
och Uppsala
kommun
Heby kommun,
Uppsala
kommun och
Region Uppsala

Heby kommun
och Uppsala
kommun
Heby kommun
och Uppsala
kommun

Tabell 10, Ansvar och finansiering

7.3. Förslag till beslut om fortsatt hantering
Trafikverket
De aktörer som har varit inblandade i åtgärdsvalsstudiens genomförande, och på vilka det åligger ett
ansvar för åtgärdernas genomförande, bör arbeta vidare med åtgärdsvalsstudien som underlag.
Trafikverket hanterar sitt genomförandeansvar utifrån de ramar som finns i Region Uppsalas
länstransportplan. Region Uppsala väger de föreslagna investeringsåtgärderna mot varandra samt mot
övriga förslag i länsplanen för att identifiera vilka som ska prioriteras samt när de kan genomföras. En
tät dialog bör föras mellan Trafikverket och de berörda aktörerna för att säkerställa ett effektivt
genomförande.
Även för de åtgärder som kräver delat ansvar för genomförande och/eller samfinansiering är fortsatt
samarbete viktigt. Respektive organisation måste fatta beslut om hantering och de prioriterade
åtgärderna måste läggas in i respektive verksamhetsplan. Först därefter kan en överenskommelse
träffas angående genomförande och finansiering.
Region Uppsala
I Uppsala län är det Region Uppsala som har uppdraget att upprätta och fastställa länsplanen för
regional transportinfrastruktur. Uppdraget innebär att planera och prioritera investeringar i statliga
vägtransportsystemet i Uppsala län som främjar den regionala utvecklingen. Region Uppsala kommer
att arbeta vidare med de åtgärder som organisationen står som ansvariga för i handlingsplanen i
rapporten för åtgärdsvalsstudien. Region Uppsala är kollektivtrafikmyndighet vilket innebär att
organisationen ansvarar för utveckling och drift av den regionala kollektivtrafiken i Uppsala län. De
åtgärder som föreslås i denna åtgärdsvalsstudie kommer att beaktas i kommande revideringar av den
regionala transportinfrastrukturplanen och i genomförandeplan för infrastruktursatsningar i Uppsala
län.
Uppsala Kommun
Uppsala kommun kommer att arbeta vidare med de åtgärder som kommunen står som ansvarig för i
handlingsplanen. Dessa kommer att arbetas in i den kommunala investeringsplanen eller hanteras på
annat sätt i de kommande verksamhetsplanerna. För att en del av åtgärderna ska kunna genomföras
och få så stor effekt som möjligt krävs utökad dialog och samarbete med Region Uppsala.
Heby Kommun
Heby kommun kommer att arbeta vidare med de åtgärder som faller in under kommunens ansvar och
i de fall annan aktör är samansvarig för åtgärden, föra dialog tillsammans med den aktören kring
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åtgärden. Åtgärderna som Heby kommun ansvarar för kommer antingen att tas med i kommande
verksamhetsplanering, spelas in som förslag till länsplanen alternativt tas med i investeringsbudgeten
för samhällsbyggnadsnämnden.
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Bilaga 1
- Intressenter
Ärendenummer: TRV 2019/42938

2019-11-22
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Primärintressenter, organisationer som bjudits in och deltagit i dialogmötena i Östervåla.
Organisation/myndighet

Dialog 1/ Dialog 2

Polismyndigheten Uppsala län

1

Västupplands Taxi

1

Östervåla skola

1

Harbo IF

1/2

Harbo sockenråd

1/2

Harbomacken

1/2

Östervåla utvecklingsråd

1

Hemtjänsten Norr (Heby)

1/2

Räddningstjänst Östervåla

1

Zetterberg Industri AB

1

Solrosen Östervåla- Harbo AB

1

Tämnarens Vatten

1/2

Båt och kusthandel

1

KBO Gross AB

1

Östervåla Vårdcentral

2

Forsbergs buss AB

2

Skolskjuts Heby kommun
Skolskjuts Östervåla
Östervåla Harbo pastorat
Ica Rylander (Harbo)
Östervåla IF
Ambulansstation
LRF Mälardalen
Länsstyrelsen Uppsala län
Förskolor Harbo och Östervåla
Bygg-Sven i Östervåla
Kakel & design
Lundén elektriska
Gräsbo rör
PILAB
Scandinavian kitchen, Tärnsjö
Tärnsjö garveri
Bergvik Skog Öst
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Primärintressenter, organisationer som bjudits in och deltagit i dialogmötena i Uppsala
Organisation/myndighet

Dialog 1/ Dialog 2

Försvarsmakten, LSS

1

Cykelfrämjandet

1

Polismyndigheten Uppsala län

1/2

Markona AB

1

LRF Mälardalen

1/2

Alvens Ateljé Ulva kvarnförening

1

Café Ulva

1

Jumkils skola

1/2

Brand communication

1

Librobäcks företagarförening

1/2

Scenteknik AVL AB

1/2

Relita/saneringsinvest

1

Last och planering Rail

1

Jumkils IF

2

Ambulansstation
Uppsala/Huddinge/Knivsta
Länsstyrelsen Uppsala län
Bälingebygdens församling
Fortifikationsverket
Friluftsfrämjandet
Sundbro Flygfält
Ulvagubben
Åkerlänna Bygdegårdsförening
Agersta islandshästcenter
Skogsägarna mellanskog
Ulva hantverksby
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Bilaga 2
Bruttolista brister och problem
Ärendenummer: TRV 2019/42938

2020-10-09

Dokumentet är elektroniskt undertecknat

Identifierade problem och brister, dialogmöte 1 Östervåla 19-10-05
Bruttolista, samtliga brister

Saknas kollektivtrafik till Kerstinbo, Gysinge
Hållplats finns (G1, nr1)

Avsaknad av hållplats för expr.buss (G2,
nr20)

Pendlarparkering Harbo (g3, nr5)

väg 272 Ärligbo till Kerstinbo saknar ny
beläggning (asfalt) (G1, nr 3)

Nätstaket, skymd sikt (G2, nr 21)

Hal sträcka (G3, nr6)

Dåliga möjligheter att gå mellan Svenska
kyrkan och församlingshemmet. Farligt! Dålig
sikt! Trångt. Bilar hög hastighet (G1, nr4)

Utfartsramp rakt ut i vägen (G2, nr22)

Pendlarpark och samåkningspark
harbomacken (G3, nr 9)

Många genar över vägen mellan skolan och
kiosken i Östervåla. Finns övergång men
används ej. (G1, nr 5)

Saknas busskur norrgående Harbo centrum
(G2, nr 23)

Hastighetssäkrande åtgärder genom
samhällen (G4)

Hållplats Bälingeskogen behöver ses över osäkert (G1, nr6)

Knepig korsning (G2, nr 24)

Sly längs vägen (g4, nr 2)

70-sträckan på Bälingeskogen är trång,
krokig med tät vegetationnära vägen (G1,
nr6)

För hög hastighet före övergångsstället
söder/norr Harbo. (G2, nr 27)

Cykelväg saknas på sträckan Harbo Östervåla (G4, nr 3)

Problem tung trafik med hög fart längs
272:an genom Östervåla tätort. Samt
kopplingen till Åbyvägen med tung trafik i
hög hastighet (G1, nr7)

GC-väg Kvarsta rundan (G2, nr 31)

För smal vägbredd över skogen. Borde vara
samam bredd som ute på slätten (G4, nr 4)
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Åbyvägen dålig hastighetsefterlevnad (G1, nr
7)

Avsaknad av GC till Harbonäs (G2, nr 33)

Ny utfart från brandstation Östervåla (G4
nr6)

Göra något åt busskörningen runt 3-kanten
(Åbyvägen, 272, förbi skolan åter till
Åbyvägen). (G1, nr 7)

Saknas hpl vid vår enda apotek, folktandvård
(G2, nr 40)

För hög hastighet genom Haga + Harbo (G4,
nr 7)

Trång väg genom Mårtsbo(väster om
Östervåla tätort), tung trafik, hög hastighet.
Farligt för cyklande och gående längs denna
sträcka (G1, nr8)

Räffling saknas, stråket (G3)

Viltstängsel (G4, nr 8)

Busshållplats vid VC saknas (G1, nr 9)

Korsningspunkten Åbyvägen/bussgaraget
(G3)

Lindsbrokruvan risk för omköningar trots
skymd sikt (G4, nr 9)

Väg 272 Övergångsställe vid E-kyrkan saknas
(G1, nr 10)

Hastighetsefterlevnad genom orter ffa 50
(G3)

Feldoserad kurva "fallet" (G4, nr 10)

Saknas mack vid 272 utanför planlagt
område (G1, nr 11)

Tillgänglighetsanpassade hållplatser är få
(G3)

Fler fartkameror/hög hastighet (G4, nr 12?)

Cykelbana saknas mellan Lindsbro och Harbo
(G1, nr 12) (cykelbart på g:a landsvägen
mellan Östervåla och Lindsbrovägen (G1, nr
12)

Säkra anslutningsvägar till och från
hållplatser (G3)

Avsaknad av pendlarparkering (G4, nr12?)

Saknas cykelmöjlighet mellan Östervåla och
Mårtsbor (G1, nr 13)

Trafiksäkerhet kopplat till vägbredd, stråket
(G3)

Farligt med cyklister och gångare längs vägen
mellan Uppsala - Ulva vägkorsning (G4, nr
13)
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Pendlarparkering Harbomacken, brattbergs
USK, Harbo centrum (G2)

Trafiksäkerhet kopplat till sidoområden,
stråket (G3)

Cyklister/fotgängare - säkerhet (G4, nr 13)

Vägräcken (G2, nr 1)

Oskyddade gångtrafikanter (G3)

P-möjligheter vid bhpl (G4, nr 14)

Fallet kurvor (g2, nr 2)

Gång- och cykelstråk/anslutningar (G3)

Brister i bussförbindelser UL-ÖV vid
skiftarbete. Tidig morgon, sena kvällar (G4,
nr 16)

GC-väg till Haga. Saknar Belysning (G2, nr
3,8,14,15)

Avsaknad av cykelbarhet längs längre
sträckor (G3)

Smala vägar med lite utrymme för
oskyddade trafikanter (G4, nr 18)

Saknas ett övergångsställe (G2, nr 5)

Trafiksäkra busshållplatser, stråket (G3)

Utfarter som har dålig sikt (G4, nr 19)

För hög hastighet jämfört med skylt (g2, nr 7)

Pokemonstopp vid Gästis - trafikfara (G3)

Genomfartstrafik Åbyvägen, tung trafik (G4,
nr20)

Norrgående bhpl ligger direkt efter kurva dålig sikt (G2, nr 10)

Åbyv. Saknar trottoar, kurva 8dålig sikt),
cykelväg (G3)

Brist på varningsskyltar vid viltstråk (G4, nr
22)

Saknas belysning. Brattvers usk och T-sjö
usk(G2, nr 32, nr 11)

Avsaknad av gång- och cykelväg Åbyvägen från VC mot Månkarbohållet (G3)

Köbildning Librobäck (g4, nr 24)

GC-väg (G2.nr12)

Flertalet trafikolyckor vid Kuggelbobacken,
feldoserat? (G3, nr 1)

Hållplatserna utformning - avsaknad av
anslutande GC-väg till bhpl (G4, nr 21)

För hög skyltad hastighet Harbomacken Tsjökorset (G2, nr13)

Felplacerat övergångsställe vid
Östervålaskola (G3, nr 2)

Se till att XXXX standard som ej begränsar
hastigheten för mkt, helst 80-90 km/h. Tid pengar (G4)
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GC Kvarsta till Trollberget. HEL. (G2, nr15)

Övergångsställe skolan - Fribban önskas (G3,
nr 2)

Saknas övergångsställe i Haga och vid skola
(G2, nr 16)

Avsaknad av gång och cykelbana mellan
skolan och kyrkan (G3, nr 2)

Skymd sikt när bussen stannar (G2, nr 17, 18)

Vattenhål bredvid vägen 272:an 70-sträckan
strax efter kameran (G3, nr 4)

Håller ej skyltad hastighet (G2, nr 19)

Pendlarparkeringar (G3, nr 5)

Problem Smedsbo utfart

Identifierade problem och brister, dialogmöte 1 Uppsala 19-10-21
Bruttolista, samtliga brister

Trafikfarlig sträcka vid lågtstående sol när
man kör norrut (G1, nr1)

Framkomlighet för kollektivtrafiken köer från
Hässelby (G2, nr 18)

Cykelväg till Garverigatan börplaneras in i
arbetet med Garverigatan (G4, nr 5)

För smalt vid vägräcken på 70-sträckan över
skogen (G1, nr 2)

Säkra gång-och cykelpassager saknas barriäreffekt (G 2, nr 19)

Bör finnas påfart från Garverigatan till
272:an (G4, nr 6)

Trafikstockning vissa tider 7-8, 16-17
Kapacitetsproblem från järnvägen till
Librobäck (G1, Nr 3)

Harbo-Östervåla 9,5 km cykelväg skulle
Avsaknad av gång- och cykelväg utmed väg
förbättra framkomligheten fr cyklister (G2, nr 272 och annan väg framförallt mellan
20)
Librobäck och Ulva kvarn (G4, nr 7)

Cykelbana saknas trafikfara stannar vid
bilprovning (g1, nr 4)

Cykelbanan byter sida om rv 272 flera ggr i
Östervåla - ökad fara (g2, nr 21)

Saknas gång och cykelväg i Librobäck fram till
Harnäsgatan (g4, nr8)
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Cykelväg närmaste vägen och där det inte
finns trafik (G1, nr 5)

Restid kollektiv. Avsaknad gen körväg (G2, nr
22)

Problem (framkomlighet + trafiksäkerhet)
över väg 272, Börjevägen mot g:a Börjevägen
för fotgängare + cyklister (G4, nr9)

Bussturen går inte in i hela området (G1, nr
6)

Utför anslutning til nya Libro R (G3, nr 1)

Få turer UL i sommartraffik, hög turistsäsong
i Ulva (G4, nr 10)

Ökad exploatering nära Uppsala ökar trafiken Öka flödet genom Librobäck 272 (G3, nr 2)
(G1, nr7)

UL turer ej synkroniserade med aktiviteter i
Ulva (G4, nr11)

Problem att passera över vägen vid
industriområdet (G1, nr 8)

Östfora korsning farlig korsning (G3, nr3)

Ingen övergång för gående från parkering till
Ulvaområdet (G4, nr 12)

Cykelbarheten längs väg
Librobäck/Brobykorset/Ulva (G?, nr 4)

Framkomligheten för breda fordon,
vägbredd (G3, nr 4)

Trångt på bron vid asptrappan gå/cykel/bilar
(G4, nr 13)

Infart vid Klastorp försvarsmakten (G2, nr 1)

Samråd inför åtgärder (räcken) (G3, nr 6)

Tillgänglighet med cykel/gående till Ulva och
cykelställ (G4, nr 14)

Cykelbana i inflygningsområde? (G 2, nr 2 +
3)

Tillgänglighet till hållplatser, gående (G3, nr
7)

Trängsel i trafik vid 16-17-tiden på 272:an in
till Uppsala (g4, nr 15)

Går ej att cykla på ett tryggt och säkert sätt
till Ulva kvarn (G2, nr4)

Kontrollplats för tunga fordon (G3, nr 8)

Farlig korsning (Broby) 272/631 (g 4, nr 16)
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Cykelparkeringar saknas vid busshållplatser
(G2, nr 5)

Viltolyckor ökande (G3, nr9)

Felplacerad fartkamera NV Kättslinge (G 4, nr
17)

Svårt att ta sig till busshållplatser per cykel
(G2, nr 6)

Cykeltrafik svårt med räcken (G3, nr 10)

Felplacerad fartkamera sö Krokstarakan (G4,
nr 17)

Landsvägscykling kräver väg med hög
standard (g2, nr 7)

Vintertid snöröjning smalare med räcken
(G3, nr 11)

Viltolyckor så gott som hela sträckan (g4, nr
19)

Hållplatsen placeringen (G2, nr 8)

Minskad sikt vid mörker med breda räcken
(G3, nr 12)

Ingen vägren för cyklister/gående hela
sträckan (g4, nr 20)

Placering av hållplatser och antal hållplatser
(G2, nr 8 + 9)

Sönderslagen infratsruktur, dikesslåtter (G3,
nr 13)

Farlig korsning mot v.624 (G4, nr 21)

Antal hållplatser (G2, nr 9)

Pendlarparkering Dalkarsbo (G3, nr 14)

Anslutning till busshållplats Vallhov v.624, ej
säker (G4, nr 22)

Inget "utredat" (?) säkerhets standard på
vägen (G2, nr 10)

Viltstängsel (G3, nr 16)

Farlig busshållplats NV vid Vallhov (G4, nr 23)

Bilister kör för fort på sträckorna (G2, nr 11)

Indelning av delsträckor! (G3, nr17)

Farlig busshållplats sö vid Vallhov (G4, nr 24)
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Framkomlighet Librobäck för GC (G2, nr 12)

Avfart vid Dalkarsbo trafik från Uppsala (G3,
nr 19)

Dålig framkomlighet in mot Uppsala (G4, nr
25)

Avsaknad av pendlarparkeringar (G2, nr 13)

Hastigheten förbi Ulva kvarn som kallas
Bälingevägen (g4, nr 1

Långa köer på 272:an in mot Uppsala i
maxtimme (G4, nr 26)

Vägen öppnar upp till höga hastigheter (G2,
nr 14)

För hög hastighet Broby - Forkarby väg 631
(G4, nr 1)

Järnvägsövergången gör att det blir kö långt
upp på v.272 vid Librobäck (G4, nr 27)

Korspunkt Brobykorset olycksdrabbad
korsning "röd" (G2, nr 15)

Cykelvägen väster om ån (G4, nr 2)

Vägräcken dumt placerade trångt och svårt
att väja (G 4, nr 28)

Ta sig till hållplatsen och hållplatskurer är
inte ändamålsenliga (G2, nr 16)

Bussförbindelser på sommaren (G4, nr3)

Vägutformning/sluttning inbjuder till höga
hastigheter (G4, nr 29)

Olycksdrabbad korsning Åkerby korsning (G2, Avsaknad av cykelväg till Libro ringväg (G4,
nr 17)
nr 4)

Leriga vägar efter lantbruksmaskiner väg 631
(G4, nr 29)
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Bortsorterade brister
Hopslagna med andra brister

Utanför studiens avgränsning

Bedöms ej som brist/utreds vidare

Kommentar/Motivering till det som
ej bedöms som brist eller utreds
vidare

Många genar över vägen mellan skolan
och kiosken i Östervåla. Finns övergång
men används ej. (G1, nr 5)

Avsaknad av GC till Harbonäs (G2, nr
33)

Ny utfart från brandstation Östervåla (G4
nr6)

Nuvarande anslutning till väg 272
bedöms tillfredställande. En ny utfart
norrut skulle vara en kommunal fråga
och hanteras inte av ÅVSen.

Saknas busskur norrgående Harbo
centrum (G2, nr 23)

Hal sträcka (G3, nr6)

Håller ej skyltad hastighet (G2, nr 19)

Hastigheten justeras generellt på
stråket inom ramarna för RHA. Pågår
hastighetsövresyn genom Harbo och
Östervåla av Heby kommun.

Hållplats Bälingeskogen behöver ses över
- osäkert (G1, nr6)

Nätstaket, skymd sikt (G2, nr 21)

Fler fartkameror/hög hastighet (G4, nr
12?)

Hanteras av polisen.

Övergångsställe skolan - Fribban önskas
(G3, nr 2)

Saknas mack vid 272 utanför planlagt
område (G1, nr 11)

Åbyvägen dålig hastighetsefterlevnad (G1,
nr 7)

Köbildning Librobäck (g4, nr 24)

Utför anslutning till nya Libro R (G3, nr
1)

Lindsbrokruvan risk för omkörningar trots
skymd sikt (G4, nr 9)

Pendlarparkering Harbo (g3, nr5)

Göra något åt buskörningen runt 3kanten (Åbyvägen, 272, förbi skolan åter
till Åbyvägen). (G1, nr 7)
Låg kapacitet och framkomlighet i
högtrafik Librobäck - Uppsala C, i
synnerhet för kollektivtrafik
Problem tung trafik med hög fart längs
272:an genom Östervåla tätort. Samt
kopplingen till Åbyvägen med tung trafik
i hög hastighet

Trafikfarlig sträcka vid lågtstående sol när
man kör norrut (G1, nr1)

Hög upplevd hastighet tas om hand
med ökad trafiksäkerhet och
framkomlighet för oskyddade
trafikanter längs med sträckan.
Bristen bedöms inte kunna åtgärdas i
infrastrukturen utan är beroende av
individuella förare.
Bristen bedöms inte kunna åtgärdas i
infrastrukturen utan är beroende av
individuella förare.
Oklart vad bristen är. Cykelbrister i
stråket hanteras med hänvisning till
regionen Stråkutredning cykelbarhet
för väg
Väg
272272.
ingår inte i det, av
Trafikverket, utpekade vägnät som
bör ha rastplatser.

Farligt med cyklister och gångare längs
vägen mellan Uppsala - Ulva vägkorsning
(G4, nr 13)
Cykelbana saknas trafikfara stannar vid
bilprovning (g1, nr 4)

Cykelbana i inflygningsområde? (G 2, nr 2
+ 3)
Avsaknad av rastmöjligheter för allmänhet
och yrkesförare i stråket
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Problem (framkomlighet + trafiksäkerhet)
över väg 272, Börjevägen mot g:a
Börjevägen för fotgängare + cyklister (G4,
nr9)
Farlig busshållplats vid Vallhov

Anslutning saknas till nya Libro Ringväg

Utreds i samband med fortsatt
exploatering av Librobäck

Bristfälliga bussförbindelser till Ulva
sommartid

Finns inte med i regionens
Trafikförsörjningsprogram

Cykelparkeringar saknas vid större
busshållplatser

Utfartsramp rakt ut i vägen i Harbo norr
om ICA

Normal tätortsmiljö

Feldoserad kurva "Fallet"

Bedöms inte som verklig brist av
vägutformare

Vid Fallet (vid sjön Bången) kurvor, skymd
sikt. Utfarter i kurva.

Bedöms inte som verklig brist av
vägutformare
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Bilaga 3
- Olycksstatistik
Ärendenummer: TRV 2019/42938

2020-10-09
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Olycksstatistik, STRADA
Hela sträckan
För att få fram olycksstatistik har det gjorts utdrag från STRADA (Swedish Traffic Accident Data
Acquisition). Det är ett informationssystem som administreras av Transportstyrelsen och bygger på
uppgifter från polis och sjukvård. Med hjälp av systemet är det möjligt att få en överblick var en insats
skulle ge störst effekt och därmed möjliggöra att antalet personskador minskar 35. Utdraget som har
gjorts för Östervålastråket har avgränsats till perioden 2008-01-01 till 2018-12-31. Det visar att det har
inträffat cirka 200 olyckor med personskador varav sex dödliga, en allvarligt skadad, 48 måttligt
skadade och 155 lindrigt skadade.
Den vanligaste olyckstypen är singelolyckor med motorfordon, cirka 90 av det totala antalet. Det
åtföljs av möte mellan motorfordon på cirka 30 stycken olyckor och korsande motorfordon med strax
under 30 stycken olyckor av det totala antalet. Se Figur 4 för en förenklad bild av utdraget för hela
sträckan. Det går att antyda 5 delsträckor med samlingar av olyckor, sträckorna närmast Uppsala,
Östervåla och Kerstinbo samt en delsträcka mellan Uppsala och Östervåla.
År

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Totalt

Antal
olyckor

19

26

26

25

30

29

18

24

20

24

21

262

Figur 4 Utdrag från STRADA, väg 272, under perioden 2008-2018.
35

Transportstyrelsen.se, https://www.transportstyrelsen.se/STRADA, hämtat:2019-11-27
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Anslutande vägar
Väg 630 Ulva kvarn
På sträckan mellan korsningen väg 272/väg 630 och Ulva kvarn har det skett fyra olyckor under
perioden 2008-2018. Två av olyckorna har registrerats som måttliga olyckor och två som lindriga. Av
de måttliga olyckorna har en skett mellan korsande motorfordon och en mellan fotgängare och
motorfordon. Båda olyckorna skedde i Ulva.
År

2008

2009

2010

2011

Antal
olyckor

2012

1

2013

2014

2015

1

2016

2017

2018

2

Totalt
4

Åbyvägen
På Åbyvägen i Östervåla har under perioden 2010-2018 skett fyra olyckor varav tre bedömts
registrerats som måttliga och en lindrig. Två av de tre måttliga olyckorna omfattade fotgängare i
singelolyckor vid busstationen samt vid Stora torget. Den tredje var en singelolycka med ett
motorfordon vid korsningen Åbyvägen/Åbygränd
År

2009

Antal
olyckor

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1

2016

2017

2

2018

Totalt

1

4

Ärligbo - Tärnsjö
På sträckan mellan korsningen väg 272 (Ärligbo) och väg 56 (Tärnsjö) har det skett 10 olyckor under
perioden 2008-2018. Fyra av olyckorna har registrerats som måttliga olyckor och sex som lindriga. Av
de måttliga olyckorna som har skett har tre varit singelolyckor med motorfordon på sträcka och en
mellan korsande motorfordon, vilket skett i korsningen väg 56/869.
År

2009

Antal
olyckor

1

2010

2011
1

2012

2013
2

2014

2015

2016

1
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2017

2018

Totalt

3

2

10
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Viltolyckor
Längs utredningssträckan på väg 272 sker en del viltolyckor. Nedan redovisas kartor för olika typer av
viltolyckor som ger en överblick var olyckorna sker oftast.
Klövvilt sker i princip genom hela sträckan, se figur 2, medan viltolyckor där dovhjort varit inblandad
skett mest söder om Haga, se figur 3.

Figur 2 Klövvilt, utredningssträckan inringad.
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Figur 3 Viltolyckor med dovhjort längs utredningssträckan.
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Rådjur är också en större grupp av vilt som är iblandade i viltolyckor. Viltolyckor med rådjur sker
längs med hela sträckan, främst söder om Östervåla och söder om Haga, se figur 4.

Figur 4 Viltolyckor med rådjur längs utredningssträckan.
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Olyckor med älg sker på olika punkter längs sträckan men främst kring Haga och mellan Östervåla och
väg 56, se figur 5.

Figur 5 Viltolyckor med älg längs utredningssträckan.
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Bilaga 3
Miljö
Ärendenummer: TRV 2019/42938

2019-11-22
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Etapp 1 – Trafikplats Husbyborg – väg 272/623
Miljö och hälsa
Buller längs väg 272 orsakas idag främst av trafiken från lastbilar, bilar och bussar. Längs sträckan har
28 ljudnivåmätningar genomförts. Sedan tidigare är fyra bullerreducerande åtgärder vidtagna, tre
stycken fasadåtgärder och en hastighetssänkning. Ljudnivåerna från vägtrafiken är uppmätta till
mellan 40 – 64 dBA ekvivalent ljudnivå.
Längs med vägen finns det flera fastigheter som länsstyrelsen i Uppsala län (här efter kallat
länsstyrelsen) har pekat ut som potentiellt förorenade områden. Att en fastighet är med i databasen
behöver inte betyda att den är förorenad. Det anger endast att länsstyrelserna har identifierat en
verksamhet som kan ha gett upphov till föroreningar på fastigheten. (SGI, 2018)
Vid Svinabäck, på vägens västra sida, finns det ett utpekat, ej riskklassificerad, potentiellt förorenat
område där det har bedrivits drivmedelshantering.
Vid Haga företagspark finns det ett av länsstyrelsen identifierat potentiellt förorenat område riskklass
2, stor risk, vilket är ett tidigare sågverk med doppning.
Vid Torpa, på vägen västra sida ligger det ett utpekat, ej riskklassificerat, potentiellt förorenat område
enligt länsstyrelsen, där det har bedrivits drivmedelshantering. En knapp kilometer söder ut vid
Blacksta, på vägen västra sida, har det bedrivits verkstadsindustri med halogenerade lösningsmedel.
Vid Linneaberg finns det en gammal bensinstation, med status ”åtgärd”.
I industriområdet strax nordväst om trafikplats Husbyborg finns det två potentiellt förorenade
områden riskklass 2 och 3.
Vid grävning och schaktning av jord längs sträckan behöver provtagning av uppgrävda jord- och
asfaltsmassor ske innan dessa transporteras bort. Vid grävning i närheten av misstänkta föroreningar
bör särskild försiktighet vidtas.

Naturmiljö
Riksintressen gäller geografiska områden som har utpekats därför att de innehåller nationellt viktiga
värden och kvaliteter. Riksintresse kan gälla för områden som är skyddsvärda på grund av sin speciella
natur, - kultur- och friluftsvärden eller för områden som är av betydelse för ett speciellt nyttjande
(kommunikationer, energiproduktion och energidistribution). Bestämmelser om riksintressen finns i 3
och 4 kap. miljöbalken.
Vägen både korsar, och går längs med, ett utpekat riksintresse för naturvården enligt 3 kap. 6 §
miljöbalken (1998:809) vid namn Jumkilsdalen. Detta vid Fjällen, Lilla Nyåker och vid Linneaberg (se
blå markeringar i Figur 5).
Förutsättningar för bevarandet är att området skyddas mot ingrepp av alla slag som bebyggelse,
vägdragning och att betet bibehålls. (Naturvårdsverket, 2005)
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Vid Söderby korsar vägen ett område utpekat i ängs- och betesmarksinventeringen och vid Björnarbo,
Jumkilsgården, Linneaberg och Agersta sträcker sig vägen längs med utpekade områden ängs- och
betesmarksinventeringen (se röda markeringar i Figur 5).
Inventeringen av värdefulla ängs- och betesmarker används bland annat vid samhällsplanering.
(Jordbruksverket, 2019) Hänsyn till dessa områden behöver tas,
Mellan trafikplats Husbyborg och Katrinelund korsar vägen yttre zon av vattenskyddsområdet
”Uppsala- och Vattholmaåsarna” för vilket det finns föreskrifter för bland annat lagring av bränsle- och
petroleumprodukter, väghållning och markarbeten se Figur 5. (Länsstyrelsen i Uppsala län, 1990)

Figur 5. Vattenskyddsområden och riksintresse för naturvård längs vägen. Källa: Naturvårdsverket, Lantmäteriet
och Geodatasamverkan

Strax söder om Harbo, vid Svina, går vägen längs ett område utpekat i Ängs- och
betesmarksinventeringen, se Figur 6.
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Figur 6. Naturvärden i närheten av vägen. Källa: Naturvårdsverket, Lantmäteriet och Geodatasamverkan

Väg 272 sträcker sig igenom ett större område ” Jumkilsåns dalgång” som är utpekat i
”Odlingslandskapets bevarande” av länsstyrelsen.
Dessa områden är utpekade för bevarande av natur- och kulturmiljövärden i odlingslandskapet.
(Länsstyrelsen i Uppsala län, 2017). Särskild hänsyn bör tas vid åtgärder i dessa områden.
Vid Linneaberg sträcker sig vägen genom ett område, ”Jumkilsåns ravin” som är utpekat som högsta
naturvärde i länsstyrelsens naturvårdsprogram och vid Katrinelund passeras ett område klassat som
mycket högt värde ”Hässelby hage”.
Vid Lilla Nyåker sträcker sig vägen genom ett område utpekat som högt värde, ”Jumkilsåns nedre
dalgång samt Åloppebäckens ravin” och vid Björnarbro passerar vägen ett område utpekat som högt
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värde ” Fors jämte omgivande hagmark m.m. nordväst om Björnarbo” i länsstyrelsens
naturvårdsprogram. se Figur 7.
Naturvårdsprogrammet pekar ut värdefulla områden för naturvård och rörligt friluftsliv och används
som underlag för samhällsplanering. Det kan dock ha skett åtgärder i vissa områden, till exempel
avverkning av skog, som gör att värdeklassningen inte längre stämmer. Vid åtgärder på vägen bör
hänsyn bör tas vid åtgärder i dessa områden. (Länsstyrelsen i Uppsala län, 2018)

Figur 7. Naturvärden i närheten av vägen. Källa: Länsstyrelsen i Uppsala län.

Strax söder om Harbo, vid Svina, sträcker sig vägen igenom ett område utpekat i ”Odlingslandskapets
bevarande” och vid Berg sträcker sig vägen längs med ett sådant område. Se Figur 8.
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Figur 8. Odlingslandskapets bevarandeområden. Källa: Länsstyrelsen i Uppsala län.

Kulturmiljö
Vägen sträcker sig igenom och förbi flera av både Uppsala kommun och länsstyrelsens utpekade
kulturmiljöer, se Figur 9 och Figur 10 nedan.
Utpekande av dessa miljöer klargör i vilken omfattning och utformning ny bebyggelse samt viken typ
av verksamheter som är lämplig inom de utpekade kulturmiljöerna när initiativ till förändringar inom
sådana områden prövas.
Vid eventuella åtgärder längs sträckan bör hänsyn tas till de utpekade värdena inom dessa områden.
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Figur 9. Utpekade kommunala kulturmiljöer. Källa: Uppsala kommun, 2019.

Figur 10. Kulturhistorisk intressanta områden utpekade av länsstyrelsen. Källa: Länsstyrelsen i Uppsala län
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Ett par hundra meter nordväster trafikplats Husbyborg börjar riksintresset för kulturmiljövården
enligt
3 kap. 6 § miljöbalken med namnet ”Uppsalaslätten och Jumkilsdalens dalgång”, vilket vägen sträcker
sig igenom. Längs vägen finns det även flertalet fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar.
I Figur 11 redovisas riksintresset och lämningarna (totalt 68 stycken) inom ett avstånd om 100 meter
från väg 272.
För att inte påverka riksintresset negativt ska hänsyn tas till odlingslandskapets öppna karaktär vilket
medger långa utblickar över landskapet. Det ålderdomliga vägnätet i området ska behålla sin
ålderdomliga karaktär och vara möjligt att färdas på och vägsträckningar med förhistoriskt ursprung
ska behålla sin terränganpassade sträckning och i de fall de alltjämt har grusbeklädnad så är det
värdefullt att vägens betäckning består. (RAÄ, u.d.)
Fornlämningar skyddas av kulturmiljölagen (1988:950) och det är förbjudet utan tillstånd från
länsstyrelsen rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering, eller på annat sätt
ändra eller skada en fornlämning. Om arbeten i mark sker i närheten av kända fornlämningar ska
samråd ske med länsstyrelsen innan åtgärder vidtas.
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Figur 11. Kända forn – och övriga kulturhistoriska lämningar (turkos färg) inom 100 meter från vägen. Källa:
Lantmäteriet och Riksantikvarieämbetet

Vatten
För vattenförekomster (ytvatten, grundvatten och skyddade områden) finns fastställda kvalitetskrav i
form av miljökvalitetsnormer. Syftet med normerna är att tillståndet i våra vatten inte ska försämras
och att alla vatten ska uppnå en bestämd miljökvalitet. En åtgärd eller verksamhet får inte försämra
vattenförekomstens status. (Vattenmyndigheten Norra Östersjön, 2017)
Vägdagvattnet som rinner av från vägens hårdgjorda ytor tar med sig salt och näringsämnen från
växtdelar, föroreningar via nedfall från luften samt av trafiken genererade föroreningar så som olja och
tungmetaller från avgaser, smörjoljor, korrosion samt slitage från däck, vägbana och bromsbelägg.
Föroreningarna leds med dagvattnet till sjöar, hav och vattendrag och kan ha negativ påverkan på
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miljön. Vägdagvattnets innehåll av föroreningar är ofta korrelerat med trafikmängden, där större
trafikmängd innebär mer föroreningar.
Om en åtgärd på vägen exempelvis blir att föra vatten från körbanan direkt till ett vattendrag som
tidigare inte har tagit emot vatten direkt från vägen, behöver det utredas om det tillkommande vattnet
kan leda till att försämra vattenförekomstens status.
Vägens sträckning går över grundvattenförekomsten Jumkilsåsen-Broby (SE664520-159648) vilket i
nuläget har god kemisk och kvantitativ status.
Vägen korsar Jumkinsån (SE664326-159737) och sträcker sig längs med denna en längre sträcka.
Vägen korsar även Åloppebäcken (SE665448-159008). Båda vattendragens statusklassning är måttlig
ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. De betydande påverkanskällorna är bland annat
jordbruk och förorenande områden.
För åtgärder på broar kan åtgärder även behöva vidtas i vattnet, då bedöms arbetet vara en så kallad
vattenverksamhet, för vilket det krävs en anmälan alternativt tillstånd enligt 11 kap. 9, 9a §§
miljöbalken. Enligt 19 § pkt 6 förordning (1998:1388) om vattenverksamheter är det
anmälningspliktigt att bygga en bro eller anlägga eller byta en trumma i ett vattendrag med en
medelvattenföring som uppgår till högst 1 kubikmeter per sekund.

Risk
Strax nordväst om trafikplats Husbygrund och strax söder om Harbo ligger vägen inom zonen för
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) översvämningskartering. Se Figur 12 och Figur
13. Likaså ligger vägen inom denna zon när den korsar Jumkilsån.
Zonen för 100-årsflöde visar vilka områden som sätts under vatten vid en översvämning som
statistiskt sett inträffar 1 gång på 100 år. Gällande zonen för högsta flöde visar denna vilka områden
som sätts under vatten vid en översvämning som motsvarar ett tänkbart värsta scenario som kan
inträffa på grund av naturliga faktorer.
Dessa områden behöver inte nödvändigtvis vara översvämningsytor beroende på markens lokala
infiltrationsförmåga. Vid skyfall är det dock vanligt att även naturmark, som vanligtvis har god
infiltrationskapacitet, blir vattenmättad.
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Figur 12. Höga flöden som kan påverka vägen Källa: Länsstyrelsen i Uppsala län

Figur 13. Höga flöden som kan påverka vägen. Källa: Länsstyrelsen i Uppsala län.
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Etapp 2 – väg 272/623 – Östervåla
Miljö och hälsa
Längs sträckan har sju ljudnivåmätningar
genomförts. En bullerreducerande åtgärd är
genomförd, en fasadåtgärd. Ljudnivåerna från
vägtrafiken är uppmätta till mellan 54 – 64 dBA
ekvivalent ljudnivå.
På varsin sida av Vretån, i Harbo, finns det två
identifierade potentiellt förorenade områden. En
riskklass två där betning av säd har bedrivits och en
drivmedelsanläggning som inte är riskklassificerad,
se Figur 14.
Mellan Harbo och Östervåla, vid Lundbo på vägens
västra sida, finns det ytterligare ett potentiellt
förorenat område: ”såg utan doppning”.

Figur 14. Potentiellt förorenade områden. Källa
Länsstyrelsen i Uppsala län

Naturmiljö
Strax söder om infarten till Harbo, vid Lindsbro och strax söder om Svingbolsta går vägsträckningen
längs områden som är utpekade i Ängs- och betesmarksinventeringen. I Lindsbro sträcker sig även
vägen genom ett mindre lövskogsområde som är klassad som värdeklass 1, högsta klassinventeringen
av lövskogar för vitryggig hackspett. Lokal Harbonäs, se Figur 15.
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Figur 15. Naturvärden i närheten av vägen. Källa: Länsstyrelsen i Uppsala län.

Längs med vägen förbi kyrkogården i Östervåla står det en allé bestående av en enkel rad om almar på
östra sidan av vägen. Alléer omfattas av det generella biotopskyddet enligt 7 kap. 11 § och förordning
(1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken. Om åtgärder vidtas som innebär åverkan på träden
behöver dispens för detta sökas hos länsstyrelsen.
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Figur 15. Inventerade värdefulla naturmiljöer i närheten av vägsträckningen. Källa: Länsstyrelsen i Uppsala län.

Kulturmiljö
Längs vägen finns det flertalet fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar. I Figur 16
redovisas dessa (totalt 44 stycken) inom ett avstånd om 100 meter från väg 272. Om arbeten i mark
sker i närheten av kända fornlämningar ska samråd ske med länsstyrelsen innan åtgärder vidtas.
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Figur 16. Kända forn – och övriga kulturhistoriska lämningar (turkos färg) inom 100 meter från vägen. Källa:
Lantmäteriet, Riksantikvarieämbetet och geodatasamverkan.

Inne i Östervåla ligger det på vägens östra sida ett område utpekat i kulturminnesvårdsprogrammet
för Heby kommun. Programmet syftar till att klargöra vilka miljöer som har bevarat sådana kvalitéer
som är värda att bevara för framtiden. Hänsyn bör
tas till den befintliga bebyggelsen och inte bli för
dominerande, se Figur 17. (Heby kommun, 1986)

Risk
Där vägen passerar över Vretaån i Harbo ligger
vägen inom zonen för MSB:s
översvämningskartering.

Vatten
I Harbo passerar vägen Vretaån (SE666480-157905)
vars ekologiska status är måttlig och vattendraget
uppnår inte heller god kemiska status. Betydande
påverkanskällor är bland annat förorenade områden
och övergödning från jordbruk och enskilda avlopp.

Figur 17. Värdefull kulturmiljö. Källa:
Länsstyrelsen i Uppsala län.
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Åtgärder får inte vidtas som kan försämra statusen och åtgärder i vatten måste anmälas eller sökas
tillstånd för.

Etapp 3a – Östervåla – Kerstinbo
Miljö och hälsa
Längs sträckan har fyra ljudnivåmätningar genomförts. Inga bullerreducerande åtgärder är vidtagna.
Bullernivåerna ligger mellan 52 – 61 dBA ekvivalent ljudnivå.
Inne i Östervåla finns det två stycken drivmedelsanläggningar. Marken vid dessa verksamheter är
potentiellt förorenade. Se Figur 18.
Mot Kerstinbo finns det tre utpekade områden som potentiellt kan vara förorenade. Punkten längst
österut är en verkstadsindustri utan halogenerade lösningsmedel. Den mellersta punkten är en
identifierad plantskola och punkten längst västerut har identifierats primärt som betning av säd och
sekundärt som sågverk utan doppning eller impregnering, se Figur 18.

Figur 18. Potentiellt förorenade områden. Källa Länsstyrelsen i Uppsala län
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Naturmiljö
Strax söder om Kerstinbo sträcker
sig vägen genom ett område
utpekat i naturvårdsplanen som
högt värde. Området är dock
avverkat. Ett par kilometer söderut
från denna plats ligger det på östra
sidan av vägen en alsumpskog
utpekat som naturvärde, se pilar i
Figur 19.
Hänsyn till alsumpskogen bör tas
om åtgärder planeras vid denna
sträcka.

Kulturmiljö
Längs vägen finns det flertalet
fornlämningar och övriga
kulturhistoriska lämningar. I Figur
20 redovisas dessa (totalt 29
stycken) inom ett avstånd om 100
meter från väg 272.
Om arbeten i mark sker i närheten
av kända fornlämningar ska
samråd ske med länsstyrelsen
innan åtgärder vidtas.
Figur 19. Naturvärden i närheten av vägen 272. Källa: Länsstyrelsen i
Uppsala län.
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Figur 20. Kända forn – och övriga kulturhistoriska lämningar (turkos färg) inom 100 meter från vägen. Källa:
Lantmäteriet och Riksantikvarieämbetet.

Vatten
Strax väster om Västervåla och inom Östervåla korsar vägen Kyrkån (SE667750-157386) vars
ekologiska status är måttlig och vattendraget uppnår inte heller god kemiska status. Betydande
påverkanskällor är bland annat förorenade områden och övergödning från jordbruk och enskilda
avlopp.
Åtgärder får inte vidtas som kan försämra statusen och åtgärder i vatten måste anmälas eller sökas
tillstånd för.
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Etapp 3 – Ärligbo – Tärnsjö

Figur 21. Kända forn – och övriga kulturhistoriska lämningar (turkos färg) inom 100 meter från vägen. Källa:
Lantmäteriet och Riksantikvarieämbetet

Kulturmiljö
Längs vägen finns det flertalet fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar. I Figur 20
redovisas dessa (totalt 5 stycken) inom ett avstånd om 100 meter från väg 272. Vägen går över en bro
som är klassad som en ”övrig kulturhistorisk lämning”.
Om arbeten i mark sker i närheten av kända fornlämningar ska samråd ske med länsstyrelsen innan
åtgärder vidtas. Länsstyrelsen bör även kontaktas om åtgärder planeras vidtas på ovan nämnda bro.
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Etapp 4 – Gång- och cykelväg – Trafikplats
Husbyborg – Ulva kvarn
Sträckan beskrivs mellan väg 272 till Ulva kvarn. För del av sträckan Husbyborg och avfart till Ulva
kvarn hänvisas till etapp 1 ovan.

Miljö och hälsa
Genomförd bullerkartläggning under 2017 visar att det från vägens mitt och 75 meter ut skapas
bullernivåer på 49–49 dB från vägtrafiken idag. I direkt anslutning till befintlig väg varierar intervallet
mellan 55–69 dB (Uppsala Kommun, 2019).
Vid ungefär i mitten av vägsträckan på etapp 4 strax söder om skörkulla på vägens södra sida har
Länsstyrelsen identifierat men ej riskklassat en tidigare verksamhet som varit en plantskola som
potentiellt kan vara ett förorenat område.
I Ulva har Länsstyrelsen utpekat ett område med riskklass 4 efter inventering, på området har primärt
betning av säd pågått samt sågverk utan doppning/ impregnering sekundärt.

Naturmiljö
Den planerade gång och cykelbanan på etapp 4 går delvis genom ett område som länsstyrelsen klassar
som odlingslandskapets bevarandeområden. Området vid Ulva kvarn (se pil) ingår i länsstyrelsens
naturvårdsprogram, klass 2. Så lite mark som möjligt bör tas i anspråk eller påverkas vid åtgärder
inom dessa områden. Se Figur 22.
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Figur 22. Naturvärden. Källa: Länsstyrelsen i Uppsala län.
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Kulturmiljö
Sträckan mellan väg 272 och Ulva kvarn ligger inom riksintresset för kulturmiljövården och vid Ulva
kvarn passerar vägen tre stycken fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar. I

redovisas dessa inom ett avstånd om 100 meter från väg 272.
Om arbeten i mark sker i närheten av kända fornlämningar ska samråd ske med länsstyrelsen innan
åtgärder vidtas.

Figur 23. Kända forn – och övriga kulturhistoriska lämningar (turkos färg) inom 100 meter från vägen. Källa:
Lantmäteriet och Riksantikvarieämbetet.
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Bilaga 5
- Bruttolista åtgärder
Ärendenummer: TRV 2019/42938

2020-09-23
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Åtgärder som ”bedöms” och ”går vidare”
NR

URSPRUNGLIG FORMULERING (Grupp och åtgärdsnummer)

NY FORMULERING

3

Utnyttja befintlig infrastruktur för att åstadkomma ex.
cykelbarhet (G2, nr 1)

Utnyttja och utveckla befintlig infrastruktur för att åstadkomma
cykelbarhet och orienterbarhet i med nya GC-länkar där
befintlig parallell infrastruktur saknas, enligt Region Uppsalas
inventering och förslag, Harbo-Östervåla.

7

Trafikskola för barn och unga (G3)

Säkerställ god undervisning om trafik och mobilitet för barn och
unga i skolan.

9

Hållplatsåtgärder utifrån utredningen (G2)

Genomför hållplatsåtgärder utifrån Region Uppsalas
stråkutredning. Inkluderar pendelparkeringar.

14

GC-väg till Librobäck - Broby-Ulva. Öka cykelbarheten (G1, nr 40)

Anlägg GC-väg till Librobäck-Broby-Ulva kvarn.

15

Utveckla stadstrafiken i Librobäck (G1, nr 4)

Se över och utveckla kollektivtrafiken till och från Librobäck
industriområde.

17

Marknadsföring av kollektivtrafiken (G1, nr 1)

Marknadsföring av kollektivtrafiken.

26

Åtgärdsförslag för röda sträckor och korsningar (G2, nr 12)

Åtgärdsförslag för att korsningarna ska uppnå god
trafiksäkerhetsklass.

30

GC-väg Kvarstarundan (G1, nr 17)

GC-väg utmed Kvarstarundan. Åtgärden förutsätter att
Kvarstarundan ej trafikeras av buss längre (Harbo).
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36

GC-länk koll-skola Jumkil (g1, nr 28)

GC-länk hållplats Vallhov - Jumkil skola.

42

GC-passage vid Librobäck (G1, nr 39)

GC-passage vid Librobäck

44

Justera väggeometri (G1, nr 32)

Höj vägstandarden på 70-sträckan till jämn 80 enligt VGU .
Inkluderar bl.a. breddning av väg, kurvrätning, siktröjning och
säkring av sidoområden samt sanering av direktanslutningar.

48

GC-väg mellan Östervåla och Mårtsbo (G1, nr 27)

GC-väg mellan Östervåla och Mårtsbo.

49

GC-väg längs Åbyvägen (G3, nr 9)

Bredda och förläng GC-väg utmed Åbyvägen.

53

Anpassa tider för kollektivtrafik mot större
arbetsgivare/arbetsplatser

Utreda möjligheter att anpassa tider för kollektivtrafik efter
arbetstider.

54

Tidtabell, synka med tåg (G2, nr3)

Utreda möjlighet att anpassa tider mellan tåg och tåg//buss.

55

Kvarstarundan. Några bussar åker in men merpart passerar
utanför på väg 272 (G1, nr 7)

Trafikering genom Harbo enligt framtagen stråkstudie.
Förutsätter nya hållplatser på väg 272 och anslutningsvägar och
gc-anslutningar till hållplats och pendlarparkernig.

58

Hastighetsdämpande åtgärder i tätorterna. Ej i konflikt med
framkomligheten fler breda fordon (G3?)

Fartdämpande åtgärder kopplat till stråkets tätorter, ex.
markering i vägmiljön i övergången mellan tätort och landsbygd.

63

Östervåla skola. Bygga om för mer trafiksäker miljö för
oskyddade trafikanter (G3, nr 11)

Se över området vid Östervåla skola för en mer trafiksäker miljö
för oskyddade trafikanter.

69

Normativ samhällsplanering. Kommunens ÖP+DP till
kollektivtrafikstarka stråk. Förtätning. (G3)

Normativ samhällsplanering. Kommunens ÖP+DP till
kollektivtrafikstarka stråk.

71

GC-väg Kättslinge - Vallhov (G1, nr 27)

GC-väg Kättslinge - Vallhov
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72

GC- passage Jumkil-Vallhov (G1, nr 26)

GC- passage Jumkil-Vallhov.

78

GC-passager vid prioriterade hållplatser och bytespunkter (G1,
nr 44)

GC-passager vid prioriterade hållplatser och bytespunkter.

89

Mobilitetsplaner företag (G2)

Mobilitetsplaner för företag och offentliga verksamheter utmed
stråket.

92

Vändficka för skolskjuts vid Solvik (G3, nr 6)

Anlägg vändplats för skolskjuts vid Solvik (kommungräns).

95

Fortsättning GC-väg vid Åby/dalvgens korsning vidare in på
Dalvägen (G3, nr 10)

Anlägg fortsättning av GC-väg, inkl. passage, vid Åby/Dalvägens
korsning vidare in på Dalvägen.

103

Öka jobbmöjlighet på buss, komfort wifi (G2, nr2)

Öka jobbmöjlighet ombord på buss genom ex. ökad komfort,
wifi etc.

123

Reflexkampanj (G2, nr 13)

Genomför återkommande reflexkampanj.

144

Realtidsskyltar för kollektivtrafik. Prioriterade hållplatser (G1, nr
14)

Realtidsskyltar för kollektivtrafik vid prioriterade hållplatser.

151

Marknadsföra bytespunkter vid ekonomikum (g1, nr 3)

Utveckla bytespunkt Ekonomikum och bytespunkt Östervåla
busstation.

153

Hastighetskameror vid farliga/viktiga punkter (G2, nr 9)

Se över möjligheter till trafiksäkerhetskameror vid trafikfarliga
punkter.
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Åtgärder som slås ihop med andra åtgärder ”går vidare”
NR

URSPRUNGLIG FORMULERING (Grupp och åtgärdsnummer)

FORTSATT HANTERING

2

Brattbergsvägen = Cykelväg (G3, nr 1)

Slås ihop med åtgärd 3.

12

GC-väg mellan Östervåla och Harbo (G1, nr18)

Slås ihop med åtgärd 3.

37

Bättre PR för alternativa vägar (exJumkils skola - Brobykorset)
(G2, nr ?)

Slås ihop med åtgärd 3.

38

Cykelskylt som påvisar alternativ väg för cykel (G2, nr 4)

Slås ihop med åtgärd 3.

39

Optimera cykelbarhet där åtgärderna för mest nyttaKostnadseffektivt. (G2)

Slås ihop med åtgärd 3.

50

Utnyttja befintlig och lägre trafikerade vägar för cykelbarhet
(G3)

Slås ihop med åtgärd 3.

51

Skyltning för cykelbarhet (G3)

Slås ihop med åtgärd 3.

70

GC - sträcka mellan Östervåla och Hagalundkorset (använda
gamla vägen) (G2, nr 10)

Slås ihop med åtgärd 3.

73

Cykelbarheten längs stråket (G1, nr 42)

Slås ihop med åtgärd 3.

74

cykelskyltning inkl riktning och distans (G1, nr18)

Slås ihop med åtgärd 3.

88

Fler cykelskyltar på farliga sträckor (G2, nr 2)

Slås ihop med åtgärd 3.

97

Nyttja sidovägen för att cykla på mellan Harbo och Östervåla
(G1, nr 9)

Slås ihop med åtgärd 3.
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98

Cykelskyltning (G3)

Slås ihop med åtgärd 3.

101

Skyltning för att kunna nyttja befintliga småvägar att cykla på
(G1, nr 6)

Slås ihop med åtgärd 3.

130

Cykelbana mellan skola och kyrka i Östervåla (G2, nr 2)

Slås ihop med åtgärd 3.

16

Trafikkunskap för barn - hur du bör röra dig som oskyddad
trafikant i staden, på landsbygden (G2)

Slås ihop med åtgärd 7

4

Se över hållplatslägen för genare restider med kollektivtrafik.
(G3)

Slås ihop med åtgärd 9.

5

Optimera bytespunkter för kombinationsresor (pendlarpark,
cykelpark, tillgänglighetsanpassa hpl)

Slås ihop med åtgärd 9.

25

Hållplatsutredning, säkra anslutningar, pendlarparkeringar,
tillgänglighet(G2, nr2)

Slås ihop med åtgärd 9.

40

Pendlarparkering - ger föräldrar chansen att skjutsa barn till
skolan och ta bussen till jobbet (G1, 25)

Slås ihop med åtgärd 9.

52

Pendlarparkering där expressbussen stannar i Ö-våla och Harbo
(G1, nr 19)

Slås ihop med åtgärd 9.

76

Bygg pendlarparkering vid strategiskt motiverade platser utmed
sträckan (G2, nr15)

Slås ihop med åtgärd 9.

77

Pendlarparkering (G1, nr 30)

Slås ihop med åtgärd 9.

96

Möjlighet att parkera cykeln vid busshållplatserna (1, nr 20)

Slås ihop med åtgärd 9.

114

Flytt av busshpl vid Fallet (G1, nr 25)

Slås ihop med åtgärd 9.
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132

Förbättrad cykelparkering vid bytespunkter längs stråk (G1, nr
13)

Slås ihop med åtgärd 9.

134

Kombinerad pendlarparkering och busshållplats (G1, nr 23)

Slås ihop med åtgärd 9.

135

Tillgänglighetsanpassa busshållplatser (G2)

Slås ihop med åtgärd 9.

138

Prioritera hållplats (G1, nr 20)

Slås ihop med åtgärd 9.

142

Slopa Hållplats (G1, nr 29)

Slås ihop med åtgärd 9.

24

GC-sträcka mellan Librobäck och Brobykorset och sen grusvägen
(G2, nr 11)

Slås ihop med åtgärd 14.

102

Marknadsföra koll till viktiga målpunkter ex. Akademiska. Ofta
svårt med parkering fär (G2, nr 4)

Slås ihop med åtgärd 17.

45

Svängfiler i röda korsningar (G1, nr 11)

Slås ihop med åtgärd 26.

60

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid röda korsningar (G3)

Slås ihop med åtgärd 26.

145

TS-åtgärd Brobykorsningen (4-väg byggs bort) (G1, nr 36)

Slås ihop med åtgärd 26.

147

Utred möjlighet till ombyggnation av korsningar med låg
säkerhet (g2)

Slås ihop med åtgärd 26.

61

Trottoar med kantsten på Kristinelundsvägen, kvarstarundan
(G3, nr 7)

Slås ihop med åtgärd 30.
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1

Se över sidoräcken längs stråket (G1, nr 11)

Slås ihop med åtgärd 44.

8

Siktröjning (G2, nr 6)

Slås ihop med åtgärd 44.

11

Sidoområde säkrade (G1, nr 43)

Slås ihop med åtgärd 44.

13

Bredda vägen där sidoräcken finns (G1, nr 16)

Slås ihop med åtgärd 44.

41

Biltrafik - bredda vägrenar (G2)

Slås ihop med åtgärd 44.

43

Trafiksäkerhetsåtgärd korsning + sikt (G1, nr 32)

Slås ihop med åtgärd 44.

56

Bredda vägen där den är som smalast (G2, nr 15)

Slås ihop med åtgärd 44.

62

Trafiksäkerhet, många anslutningar, snäv kurva (G2, nr 25).

Slås ihop med åtgärd 44.

86

Justering av räckesplacering inte dubbelt (G1, nr 33)

Slås ihop med åtgärd 44.

109

Breddning av väg från kommungräns till Majregård (G3, nr 5)

Slås ihop med åtgärd 44.

110

Räffling (G3, nr 15)

Slås ihop med åtgärd 44.

112

Kurvrätning vid Fallet x 2 och Bälingeskogen (G,1 nr 26)

Slås ihop med åtgärd 44.
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115

Siktåtgärder (G2, nr 26)

Slås ihop med åtgärd 44.

116

Räffling (G2, nr 16)

Slås ihop med åtgärd 44.

120

Se över väggeometrin i speciallt utsatta kurvor (G2, nr 11)

Slås ihop med åtgärd 44.

121

Rensa sidoområden från hinder. Säkerhetszon (G2, nr 12)

Slås ihop med åtgärd 44.

126

Se översiktligt längs stråket. Sidoområdesåtgärder. (G1, nr 4)

Slås ihop med åtgärd 44.

154

Snäv kurva-skyltning Blå/gul med pil (G1, nr 17)

Slås ihop med åtgärd 44.

156

Se över sidoräckena (G2, nr 18)

Slås ihop med åtgärd 44.

94

GC-länk Mårtsbo-Ö-våla (G2, nr 21)

Slås ihop med åtgärd 48.

79

Justera kollektivtrafikens trafikering. Anpassa busstrafiken till
tågtrafiken (uppsala C) (G1, nr 2)

Slås ihop med åtgärd 54.

136

Synka tidtabeller mellan buss och tåg som används av
pendlande (G1, nr 2)

Slås ihop med åtgärd 54.

10

Optimera busslinjedragning genom Harbo (Kvarstarundan), (2,
nr 3)

Slås ihop med åtgärd 55.

99

Minska antalet hållplatser längs Kvarstarundan (G1, nr 8)

Slås ihop med åtgärd 55.
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19

Hastighetsdämpande åtgärder genom tätorter (G2, nr 18)

Slås ihop med åtgärd 58.

59

Fartdämpande åtgärder (G2, nr 9)

Slås ihop med åtgärd 58.

84

Hastighetsdämpande åtgärder vid viktiga passagepunkter
utmed 272 (G2,)

Slås ihop med åtgärd 58.

113

Säkra passager i tätorter, skolvägar. Förslagsvis blinksignal (G2,
nr 14)

Slås ihop med åtgärd 58.

118

Markera i vägmiljön övergången mellan tätort och sträcka (G2,
nr20)

Slås ihop med åtgärd 58.

152

Trafiksäkerhet - anpassas (säkerhet) hastighet (G2, nr 1)

Slås ihop med åtgärd 58.

64

Skyltar och målningen av övergångsställen (G1, nr 13)

Slås ihop med åtgärd 63.

111

Koordinera passager till logiska gångvägar skola - Fribba (G2, nr
23)

Slås ihop med åtgärd 63.

35

Säkra passager där hållplatser finns. Ex. Gäddviksvägen (G1, nr
24)

Slås ihop med åtgärd 78.

91

Tydliga passager kombineras med koll (G2, nr 24)

Slås ihop med åtgärd 78.

104

Mobilitetsplaner för företag och verksamheter (G3)

Slå ihop med åtgärd 89.

141

Nettoavdrag på kollektivtrafik-kort på kommunala/statliga
verksamheter (G1, nr 6)

Slå ihop med åtgärd 89.
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85

Korsning Åbyvägen/Dalvägen åtgärd för trafiksäkerhet (G2, nr
22)

Slås ihop med åtgärd 95.

20

Övergångställen vid Equmeniakyrka (G1, nr 14)

Slås ihop med åtgärd 49.
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Åtgärder som slås ihop med andra åtgärder men ”inte går vidare”
NR

URSPRUNGLIG FORMULERING (Grupp och åtgärdsnummer)

FORTSATT HANTERING

18

Bygga så att bussen kan vända vi VC(G1, nr 21)

Slås ihop med åtgärd 24

32

Busstopp 844 vid VC (G2, nr 1)

Slås ihop med åtgärd 34.

80

Framkomlighetsåtgärder för busstrafik genom signalprioritering
och hållplatsutformning (G1, nr 7)

Slås ihop med åtgärd 81.

143

Möjlighet för buss att köra rakt igenom rondeller (G1, nr 10)

Slås ihop med åtgärd 81.

125

Viltskyltar (G1, nr 10)

Slås ihop med åtgärd 82.

155

Viltskyltning (G1, nr 15)

Slås ihop med åtgärd 82.

23

Övergångsställe vid befintlig gc-väg vid Åbyvägen/Dalvägen (G3,
nr 3?)

Slås ihop med åtgärd 85.

29

Parallell väg med 272:an i Librobäcksområdet för att minska
köerna (G2, nr23)

Förslaget presenteras som kollkörfält enligt åtgärd 81.
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Åtgärder som ”bedöms” men ”inte går vidare”
NR

URSPRUNGLIG FORMULERING (Grupp och åtgärdsnummer)

MOTIV FÖR BORTVAL

34

Hållplats VC Östervåla saknas samt kollektivtrafik från Tärnsjö
och Harbo (G3, nr 4)

Åtgärdas inte med hänvisning till regionens Stråkutredning för
väg 272.

81

Kollektivtrafikkörfält Librobäck (G1, nr 8)

Det är för tidigt att säga att åtgärden är aktuell i förhållande till
utvecklingsplaner i Librobäck, men möjligheten att genomföra
åtgärden bör ej byggas bort.

82

Viltstängsel utmed viktiga delsträckor och ökad upplysning
utmed övrig sträcka (G2)

Det verkar inte finnas hög förekomst av vilt längs stråket, och
inte heller enligt VGU som ser till hastighet och ÅDT är det
motiverat. Om vägplan tas fram längs sträckan (t.ex. breddning)
kan det vara rimligt att se över om det är aktuellt då.

105

Parkeringsreglering, p-skiva, avgifter. Harbo (G3, nr 2)

Typen av åtgärd är inte prioriterad av kommunen i dagsläget.

108

Förbifart Östervåla (G2, nr 22)

ÅDT genom Östervåla tätort var 2017 3439 fordon varav 10%
lastbilar. Det anses inte högt nog för att motivera förbifart för
att minska genomflöde av fordon och tunga fordon genom
Östervåla.

129

Ökad turtäthet även på sommaren. Gäller även linje 106 som ej
går öht på helger (G2)

Åtgärdas inte med hänvisning till regionens Stråkutredning för
väg 272.

133

Fler busshållplatser (G2)

Åtgärdas inte med hänvisning till regionens Stråkutredning för
väg 272.
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137

Se över tidtabell så att det anpassas till skola, arbetsplatser
(start och sluttider) (G1, nr 5)

Anpassning till skolor i stråket är redan gjort, et bedrivs idag
skoltrafik längs stråket. Vad gäller anpassning till arbetsplatser,
se åtgärd nr 53.

139

Sommartrafik till Ulva anpassad till verksamhet/evenemang (G1,
nr 37)

Idag har Region Uppsala inga planer på att utökat
sommartrafiken till Ulva.

140

Se över trafikeringsbehov av koll till Kerstinbo (G1, nr 22)

Inga aktuellt enligt Region Uppsala.

146

Kontrollplats polis tunga fordon (G, nr 38)

Då endast en liten mängd tung trafik trafikerar vägen anses det
ej motiverat enligt TRV. Polismyndigheten ser ingen behov av
kontrollplats på väg 272.

148

Binda samman omlandets kollektivtrafik (G1, nr 24)

När det gäller omlandets kollektivtrafik runt Dalkarlsbro så är
det ju beroende på var Uppsala kommunen har sin anvisade
skola för barnen i området. I dagens läge så går ju barnen som
bor i Åkerlänna och Oxsätra med omnejd i Skuttunge skola. Det
gör ju att vi inte kan ha anslutande kollektivtrafik från dessa
områden till 272:an i Dalkarlsbo. Det vi kan göra är ju att ha
goda möjligheter att ställa bilen eller cykeln vid hållplatsen i
Dalkarlsbo.

150

Marknadsför cykel på buss (G1, nr 12)

Kapaciteten som finns på dagens bussar för cykel nyttjas inte
fullt ut, ytterligare kapacitet skulle innebära behov av nya
bussar.

157

Cykelbarhet Librobäck-Jumkil samt kring Dalkarlsbo.

Åtgärdas inte med hänvisning till regionens Stråkutredning
cykelbarhet väg 272.
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Åtgärder som ”inte bedöms”
NR

URSPRUNGLIG FORMULERING (Grupp och åtgärdsnummer)

MOTIV FÖR BORTVAL

6

Se över/slå ihop anslutningar (G1, nr 19)

De utfarter som finns är naturliga inom tätort.

21

Se över hastighetsefterlevnad (G1, nr 12)

22

Varning utryckningsfordon (G2, nr10)

Mätningar för hastighetsefterlevnad är gjorda 2017.
Hastighetsefterlevnaden är som sämst på 70-sträckan.
Föreslagna åtgärder för att justera väggeometri och öka
trafiksäkerheten
är hastighetssäkrande,
hanteras
Ingen
brist identifierad,
oklart vilken typ bristen
av varning
för genom
andra åtgärder ochsom
genom
hastighetskontroller.
utryckningsfordon
avses.

27

Ökad medvetenhet för fordonsförare utmed 272 om önskad
hastighetsefterlevnad vid viktiga platser (G2)

28

Mitträffling (G1, nr 9)

31

Vajerräcke kan ibland upplevas sin dödsfälla för cyklister (dom
upplever att dom inte kan komma av vägen där räcket finns om
det kommer ett stort fordon bakom (G3)

Formulerat som brist.

33

Trafikutredning för kollektivtrafiken, hela resan-perspektivet
(G3)

Stråkutredning är framtagen

46

Bredda anslutningsväg (G1, nr 20)

Föreligger ej behov idag, hanteras ev i samband med framtida
exploatering söder om väg 272 i Librobäck.

47

Skyltar på viktiga målpunkter (G2, nr 6)

Hanteras genom ansökan om skyltning i enskilda fall, ej en
övergripande åtgärd inom ÅVS.

Mätningar för hastighetsefterlevnad är gjorda 2017.
Hastighetsefterlevnaden är som sämst på 70-sträckan.
Föreslagna åtgärder för att justera väggeometri och öka
trafiksäkerheten
är hastighetssäkrande,
bristen
Ingår
i åtgärder om
justerad väggeometri,
åtgärdhanteras
nr 44. genom
andra åtgärder och genom hastighetskontroller.
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57

Se över antalet anslutningar (G2, nr 19)

Behandlas delvis i åtgärd nr 44. Oklart var på sträckan som
avses, avfärdas.

65

Se över var hållplatserna ska vara utifrån vart man bor "mobila
hållplatser som förändras - samhällen (G1, nr 5)

Går emot gällande principer förutom skolskjutshållplatser.

66

Avfarter/påfarter till Åker/skog, tillräcklig bred och säker. Dialog
med berörda markägare (G3, nr 3)

En fråga som hanteras i ev senare skede, ej relevant inom ÅVS,
avfärdas.

67

Dialog med SETRA, sågverk i Heby men som kör transporter i
kommunen.

Dialog förutsätts ske löpande mellan aktörer. Oklart vad dialog
berör, åtgärd tas ej vidare.

68

Främja lokalt företagande (minska pendlingsbehov) (G2, nr 5)

Ligger utanför ÅVS:ens avgränsning.

75

Underhåll av GC-vägar (G1, nr 16)

Underhållsfråga.

83

Steg 2 + 3 kopplat till mål 1,3,4. Förläng
bussfickor/hållplatsperronger med möjlighet för tillfällig stopp
för motorfordon. Hela resan, Trafiksäkerhet, trygghet byta av
transportmedel mm (G2)
Hastighetsdämpande
åtgärder vid cirkulation Librobäck vid

P-förbud på hållplatser.

87

Dagens utformning är fullgod, inget behov av åtgärd föreligger.

avfart från Bärbyleden och under Bärbyleden (G2, nr 21)
90

Utformning på hållplatser, sågtandad/sned (G3)

Verkställighetsfråga.

93

Felande GC-länk (G3, nr 8)

Ingår i åtgärd för cykelbarhet Harbo-Östervåla.

100

Ny beläggning (G1, nr 1)

Underhållsfråga.
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106

Rastplats (G2, nr 7)

I VGU finns bara krav på rastmöjligheter längs stråk som är längs
nationella stamvägnätet eller utkepat gods/turiststråk, vilket
272 inte är, och åtgärden är därför inte relevant att gå vidare
med.

107

Bygg parkering Åbyvägen/bussgaraget (G2, nr 8)

Behov saknas, avfärdas.

117

Tydligare skyltning när du ska ut på 272 från Tärnsjövägen (G1,
nr 23)

Driftfråga, hanteras ej inom ÅVS.

119

Varning för halt väglag (ishalka) (G2, nr 22)

Denna typ av permanent halkvarning ej aktuellt på denna plats.

122

Säker passage från norr om vägen till söder, där cykelbanan
slutar (G2, nr 17)

Oklar brist, åtgärd tas ej vidare.

124

Varningsskylt efter hastighetskameran (G1, nr 3)

Behov av varningsskylt ej definierat, åtgärd tas ej vidare.

127

Ny beläggning 272 Ärligbo - Kerstinbo (G2, nr 11)

Underhållsfråga.

128

Se över beläggningbehov Ärligbo - Kerstinbo (G1, nr 21)

Underhållsfråga.

131

Styra fordon utmed önskade vägar (G2)

Oklart vilka fordon och vägar som avses, åtgärd tas ej vidare.

149

Öka kunskapen om trafikregler och trafikhänsyn. Anpassa
hastighet utifrån förhållanden (G2)

Bristen hanteras genom åtgärd nr 58 som tas vidare om
hastighetssäkring.
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Inledning
Under hösten 2019 påbörjade Trafikverket en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för väg 272,
Östervålastråket, Uppsala – Kerstinbo, tillsammans med Region Uppsala, Heby kommun samt
Uppsala kommun. Syftet med åtgärdsvalsstudien är att skapa underlag för prioritering och val
av åtgärder för god framkomlighet och trafiksäkerhet längs hela stråket. Stort fokus ligger på
att förbättra förutsättningarna för ett hållbart resande.
I samband med ÅVS:en har Region Uppsala genomfört en stråkutredning längs den aktuella
sträckan. Utredningen tar ett helhetsgrepp kring hela resan-perspektivet och ger ett underlag
för beslut och redogör för brister, behov och åtgärdsförslag gällande busstrafiken,
hållplatsåtgärder, pendlarparkeringar samt cykelbarheten längs stråket.
Stråkutredningens avgränsning är sträckan mellan trafikplats Husbyborg (väg 55) via
Östervåla (inklusive del av Åbyvägen) till Kerstinbo (väg 56). Vidare ingår länken mellan
Ärligbo och Tärnsjö samt väg 630 mellan väg 272 och Ulva kvarn samt Kvarstarundan väg
875/645. Utredningen visar även hur parallellt vägnät och nya gång- och cykelvägar kan
användas för att uppnå cykelbarhet längs stråket.

Region Uppsala och styrande dokument
Region Uppsala är regional kollektivtrafikmyndighet och har även uppdraget att upprätta
länsplan för regional transportinfrastruktur i Uppsala län (hädanefter länsplanen).
Det Regionala trafikförsörjningsprogrammet (TFP) som antogs av Kollektivtrafiknämnden
hösten 2016, 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.
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.
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Länsplanen görs 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, gång- och cykelvägnätet och 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,
rekreation och att näringslivets behov av hållbara och effektiva transporter tillgodoses.
Utöver ovanstående har Region Uppsala i egenskap av länsplaneupprättare och regional
kollektivtrafikmyndighet följande beslutade styrdokument och handlingsplaner att förhålla sig
till i stråkutredningsarbetet:


Regional utvecklingsstrategi, 2017-02



Hållplatshandboken - Riktlinjer för utformning av hållplatser i Uppsala län, 2019



Regional cykelstrategi för Uppsala län, 2017



Riktlinjer för pendlarparkering i Uppsala län, 2019



Riktlinjer för utformning av gång- och cykelvägar och cykelparkeringar, 2018



Barn i kollektivtrafiken: Handlingsplan för integrering av barnperspektivet i planering och
genomförande av kollektivtrafiken i Uppsala län

Allmän nulägesbeskrivning och samhällsutveckling
Väg 272 är ett viktigt kollektivtrafikstråk för regionbuss då sträckan saknar järnväg. På
sträckan Uppsala – Östervåla är det busslinje 772 (express) och 844 (stråklinje) som trafikerar
och på sträckan Östervåla – Ärligbo är det busslinje 865 och 867. Stråket går både genom
mindre samhällen och landsbygd. Viktiga målpunkter längs sträckan är exempelvis Ulva
Kvarn, Zetterbergs och Östervåla vårdcentral. Väg 272 kopplar samman tätorter både i
Uppsala kommun och Heby kommun.
Östervålastråket är ett utpekat stråk i den Regionala cykelstrategin för Uppsala läns
prioriterade cykelvägnät. Karta 1 nedan visar vilka stråk i Uppsala län som är prioriterade för
åtgärder inom cykel och kombinationsresor cykel - kollektivtrafik. Region Uppsala ser att
cykelbarheten längs stråket är låg och ser därför ett behov av att binda ihop viktiga start- och
målpunkter via kollektivtrafiknätet, dels också fysiska gång- och cykellänkar som binder ihop
tätorter. Region Uppsala ser att gång- och cykelvägarna har stor betydelse för hur boende
längs sträckan ska kunna ta sig till och från hållplatser samt exempelvis mellan tätorterna
Harbo och Östervåla.
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Karta 1: Prioriterade stråk för åtgärder inom cykel och kombinationsresor (kollektivtrafik och cykel) Orterna
som är ut markerade på kartan är prioriterade bytespunkter36

I Heby kommuns översiktsplan påtalas att bebyggelseutvecklingen bör styras till
kollektivtrafiknära lägen. Ny bebyggelse bör placeras på ett sådant sätt att underlaget för
kommunal- och kommersiell service samt kollektivtrafiken stärks37. Uppsala kommuns
översiktsplan redogör för att, i kollektivtrafikstråk som ligger längs statlig väg, ska bussens
framkomlighet prioriteras så att en konkurrenskraftig restid gentemot bil uppnås till viktiga
målpunkter. Det kan till exempel handla om utformning av utfarter från hållplatser och
hastighetsbestämmelser. Översiktsplanen beskriver vidare att vid större hållplatser och
hållplatser vid pendlarparkeringar är det särskilt viktigt att utformningen möjliggör en trivsam
väntan på bussen. Utformningen av hållplatser med stort resande ska så långt möjligt stärka
möjligheterna att cykla och gå till hållplatsen. I Uppsala kommun är det främst
utvecklingsplaner för verksamhetsområdet i Librobäck. Området förväntas expandera och
med detta kommer förmodligen fler anslutningar till väg 272 att tillkomma.

36

Regionala cykelstrategin för Uppsala län, 2017, sidan 28

37

Heby kommunplan 2013, del 1
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Kollektivtrafik
Översyn
En översyn har genomförts av den befintliga kollektivtrafiken i stråket med fokus på att öka
dess attraktivitet genom infrastrukturåtgärder. En stor del i att höja kollektivtrafikens
attraktivitet är att minska såväl den faktiska som upplevda restiden. Den senare är en subjektiv
upplevelse av restiden som kan påverkas av till exempel byten mellan färdmedel eller att
resan inte sker utmed den närmaste vägen.
Utifrån denna översyn har följande identifierats:
 Hållplatsavstånden är på vissa ställen så korta att det kan påverka restiden negativt
 Framkomligheten inne i Uppsala stad påverkar den totala restiden negativt
 Körvägen genom Harbo nyttjar inte den genaste vägsträckningen och trafikerar en väg
som inte uppfyller grundkraven för busstrafik
Hållplatsavstånden hanteras i hållplatsöversynen som redovisas i nästa kapitel. Där redovisas
även andra åtgärder kopplat till hållplatser som höjer attraktiviteten för och tillgängligheten
till kollektivtrafiken.
Framkomligheten inne i Uppsala stad ligger utanför denna utredning. Ett samarbete finns
dock etablerat mellan Region Uppsala och Uppsala kommun kring framkomlighet för
kollektivtrafiken.
Resterande av detta kapitel fokuserar på körvägen genom Harbo.
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Dagens trafik genom Harbo
Harbo trafikeras idag av två linjer, 772 och 844, i enlighet med karta 2.

Karta 2. Nuvarande linjesträckning genom Harbo för linje 772 och 844. Källa: Region Uppsala, Trafik och
samhälle

Linje 772 benämns expressbuss men är mer korrekt en direktbuss enligt definitionen i Strategi
för regionbusstrafiken i Uppsala län. Linjen stannar i Harbo på hållplatsen Harbo centrum.
Linje 844 är en stråklinje. Linjen trafikerar alla hållplatser i Harbo, vilket även innebär att den
avviker från väg 272 in på den så kallade Kvarstarundan. Rundan är ca 2 km lång och har en
skyltad hastighet av 30 km/timme. På sträckan finns fyra hållplatser.
Tabell 1. Antal turer per linjer som trafikerar Harbo. Tidtabellsperiod: 15 december 2019 till 14 juni 2020. Källa:
Region Uppsala, Trafik och samhälle

Antal turer per helgfri mån-fre (båda
riktningarna)
Antal turer per lör-, sön- och helgdag
(båda riktningarna)

772 Östervåla – Harbo 844 Östervåla –
– Uppsala
Harbo – Uppsala
6
76
0
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I tabellerna nedan redovisas genomsnittligt antal resenärer per linje och dag för perioden
augusti - december 2019.
Tabell 2. Antal på- och avstigande resenärer i genomsnitt per helgfri mån-fre, under perioden augusti-december
2019 på linje 772. Källa: Region Uppsala, Trafik och samhälle
Östervåla (påHarbo (påUppsala (påTotalt
Linje 772
respektive
respektive
respektive
avstigande)
avstigande)
avstigande)
Mot Uppsala
64 / 0
21 / 0
10 / 75
95
Mot Östervåla
0 / 74
0 / 21
83 / 0
83
Totalt
178
Tabell 3. Antal på- och avstigande resenärer i genomsnitt per helgfri mån-fre, under perioden augusti-december
2019 på linje 844. Källa: Region Uppsala, Trafik och samhälle
ÖstervålaKvarstarundan (påKvarstarundan Totalt
Linje 844
Kvarstarundan (pårespektive
- Uppsala (pårespektive
avstigande)
respektive
avstigande)
avstigande)
Mot Uppsala
300 / 11
59 / 21
313 / 644
672
Mot Östervåla
24 / 259
21 / 52
650 / 323
695
Totalt
1367

Brister hos kollektivtrafiken i Kvarstarundan
Det finns ett antal brister förknippade med nuvarande kollektivtrafik i Kvarstarundan.
Vägstandard
Vägstandarden i Kvarstarundan är inte anpassad för den busstrafik som går där idag.

Karta 3. Aktuella vägbredder. Källa: Region Uppsala, Trafik och samhälle
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Hastigheten är begränsad till 30 km/h och vägen uppfyller inte kravet på minsta vägbredd på 7
m som är ett minimum för att bussar ska kunna mötas på ett trafiksäkert sätt. En eventuell
breddning av vägen är en relativt omfattande åtgärd och kan komma att kräva markanspråk
från privata fastighetsägare.
Hållplatser
Hållplatserna längs sträckan håller mycket låg standard, vilket redovisas i kapitlet för
Hållplatser. Därtill är i många fall anslutningsvägarna till hållplatserna mycket bristfälliga.
Restidsförluster
Cirka 40 procent av resenärerna på linje 844 behöver åka igenom Kvarstarundan för att nå sin
målpunkt längre fram längs med Östervålastråket. Nuvarande linjedragning innebär för dem
en förlängd restid med cirka två minuter jämfört med om bussen åker via väg 272.
Kollektivtrafikens upplevda restid och komfort
Enligt ovan innebär dagens trafik att cirka 40 procent av resenärerna på linje 844 har en
längre restid än om linjen rätas ut. För den enskilda individen kan tidsförlusten i sig anses
vara försumbar. Däremot kvarstår den negativa upplevelsen av att bussen svänger av väg 272.
Därmed förlängs kollektivtrafikens upplevda restid och komforten minskar vilket har en
tydlig negativ påverkan på kollektivtrafikens attraktivitet.
Trafiksäkerhet
Antalet tunga fordon i Kvarstarundan är genom busstrafiken relativt högt, vilket kan påverka
den upplevda tryggheten för oskyddade trafikanter negativt.
Avvikelse från gällande styrande dokument
Till ovanstående kommer att nuvarande trafikering, som inte går efter den mest gena vägen,
innebär en avvikelse från de principer som är fastslagna för hur kollektivtrafiken ska planeras
enligt Strategi för regionbusstrafiken i Uppsala län.

Möjliga alternativ
Utifrån ovanstående brister har tre olika handlingsalternativ identifierats.
Fortsatt trafikering av Kvarstarundan
En fortsatt trafikering av Kvarstarundan förutsätter följande åtgärder:
 Breddning av hela vägsträckan
 Tillgänglighetsanpassning av berörda hållplatser
 Anläggandet av säkra anslutningsvägar till hållplatserna
Med ovanstående åtgärder hanteras bristerna med hållplatserna och till viss del bristerna
rörande vägstandard (begränsning till 30 km/h kvarstår) samt trafiksäkerhet. Däremot kvarstår
bristerna helt avseende restids- och komfortförluster, upplevd restid och avvikelse från
gällande styrande dokument.
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Trafikering längs väg 272
En uträtning av körvägen längs väg 272 förutsätter följande åtgärder:
 Anläggning av två nya hållplatser
 Anläggning av säkra anslutningsvägar till hållplatserna
Med ovanstående åtgärder hanteras samtliga brister. Den nackdel som uppstår är att avstånden
till närmaste hållplats blir längre för de flesta som bor inom berört område. Dock visar
analyser att majoriteten av boende i området fortfarande får acceptabla avstånd till närmaste
hållplats, vilket redovisas längre fram i denna rapport.
Delad trafik mellan väg 272 och Kvarstarundan
Under de dialogmöten som skedde i inledningsfasen av ÅVS-arbetet framkom förslag om att
även om huvuddelen av kollektivtrafiken skulle gå längs väg 272, skulle viss andel av turerna
fortsatt trafikera Kvarstarundan.
Detta alternativ förutsätter följande åtgärder:
 Breddning av hela vägsträckan längs Kvarstarundan
 Anläggning av två nya hållplatser som ersätter två befintliga hållplatser
(Steneborgsvägen samt Brattbergsvägen)
 Tillgänglighetsanpassning av två hållplatser längs Kvarstarundan (Harbo skola och
Harbo Kvarsta))
 Anläggning av säkra anslutningsvägar till hållplatserna
Förutom att ovanstående åtgärder behöver genomföras, innebär detta alternativ att trafiken får
följande egenskaper:
 De resenärer som ska kliva på bussen i berört område måste veta vilken väg bussen
åker för just aktuell tur. Det innebär osäkerheter för resenärer och risk för att resenären
missar bussen.
 Oklart för vilken kategori av resenärer som trafiken ska anpassas till att köra genom
Kvarstarundan. Stor risk att denna anpassning enbart kommer att passa en minoritet av
berörda resenärer.
 Produktionsmässigt innebär dessa typer av undantag förhöjd risk för förarfel, vilket
innebär att resenärer riskerar missa bussen.
Utöver detta kvarstår delvis bristerna som rör restids- och komfortförluster samt upplevd
restid. Alternativet innebär även en avvikelse från gällande styrande dokument.

Föreslagen förändring
Mot bakgrund av ovanstående och i enlighet med Strategi för regionbusstrafiken i Uppsala
län föreslås en uträtning av linjesträckningen för linje 844 för samtliga turer. Förändringen
kräver bland annat uppförandet av två nya hållplatser med säkra anslutningsvägar invid och
till och från hållplatserna längs väg 272. På kartan nedan redovisas den föreslagna
sträckningen med nya hållplatser i grönt. Förändringen skulle innebära att de nya
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hållplatslägena har cirka 700 meters avstånd mellan varandra. En aspekt som ska tas i
beaktande är den upplevda resan som påverkas av antalet hållplatser på en sträcka.38

Karta 4. Det berörda området, med nuvarande linjesträckning i rött och den planerade förändringen i grönt.
Källa: Region Uppsala, Trafik och samhälle

Sträckan på väg 272 mellan de två in- och utfarterna till Kvarstarundan är cirka 700 meter
lång. Kvarstarundan innefattar Kristinelundsvägen – Sankta Birgittas väg (vägnummer 878)
och är cirka 1300 meter lång. Att köra på väg 272 skulle innebära en minskning av
körsträckan med cirka 500 meter. Minskad körsträcka, färre antal hållplatser att trafikera,
högre hastighet och bättre komfort innebär en restidsminskning med cirka 2 minuter för linje
844.

38

Hållplatshandboken - Riktlinjer för utformning av hållplatser i Uppsala län
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Det framtida trafikupplägget föreslås bli enligt följande:
Linje 772: Inga förändringar av körsträckningen. Linjen kommer fortsättningsvis stanna vid
hållplatsen som utökas med en pendlarparkering.
Linje 844: Linje 844 trafikerar genom Harbo och längs väg 272, huvudväg. Kvarstarundans
fyra hållplatser trafikeras därmed inte. Två nya hållplatser anläggs på väg 272.

Konsekvenser av nytt trafikupplägg för linje 844
Att låta linje 844 trafikera väg 272 istället för Kvarstarundan skulle ge flera positiva effekter.
Den tunga trafiken, främst busstrafiken, skulle minskar avsevärt för de boende i
Kvarstarundan med bland annat ökad trafiksäkerhet och lägre buller- och vibrationsstörningar
som följd. De nya hållplatserna på väg 272, i kombination med trafiksäkerhetsåtgärder, ger en
standardhöjning för väntande resenärer.
Även om trafikförändringen i Harbo innebär flera förbättringar kommer den även att innebära
försämringar för vissa i form av längre gångavstånd till hållplatser. Gena, trygga och säkra
gång- och cykelvägar till hållplatserna är därför viktiga liksom trafiksäkra passager vid
hållplatserna.
Restidsvinster
För resenärer, cirka 40 procent av resenärerna på linje 844, som behöver resa igenom
Kvarstarundan på väg till sin målpunkt innebär en förändring av linjedragningen en förkortad
restid med cirka två minuter.
Restiden med linje 844 är mellan 60-65 minuter. Om linjen trafikerar väg 272 istället för
Kvarstarundan kan restiden minskas med cirka 2 minuter vilket skulle innebära att linje 844
istället skulle få en total restid på mellan 58–63 minuter. Att köra samma sträcka med bil tar
48 minuter.39 En minskning av bussens restid skulle bidra till att minska restidskvoten från
1,25–1,35 till 1,21–1,31.40 Likvärdiga restider mellan bil och kollektivtrafik är en indikator på
att trafikförsörjningsprogrammets mål om att resmöjligheter för en ekonomisk hållbar
utveckling går i rätt riktning.

39

www.google.se Sökning från "Stora torget 2, Östervåla, Heby" (Östervåla Busstation) till "Olof Palmes plats
10, Uppsala" (Uppsala Centralstation). 2020-01-02
När restidskvoten mellan buss och bilen är 1 innebär det att det tar lika lång tid att köra en sträcka med buss
som med bil. Är restidskvoten större än 1 innebär det att det tar längre tid att resa med buss jämfört med bil på
den aktuella sträckan.
40
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Avstånd till hållplatser
Huvudinriktningen i Strategi för regionbusstrafiken i Uppsala län är att linjenätet ska vara så
gent som möjligt och att stråklinjer ska ha ett optimalt hållplatsavstånd samt acceptabelt
gångavstånd till hållplatser. 400 meter anses vara det minsta acceptabla gångavståndet inom
tätort. Att gå 400 meter tar ungefär 5 minuter i normal promenadhastighet vilket är ca 5–6
km/h. 400 meter med cykel tar motsvarande ungefär 1–2 minuter vilket möjliggör effektiva
kombinationsresor 41. Gångavstånd på minst det dubbla är fortfarande fullt acceptabla.
För många av de resenärer (cirka 11 procent på linje 844) som har sin start/målpunkt i
Kvarstarundan kommer avståndet till och från hållplatsen att öka. Majoriteten kommer dock
vid en förändring även i framtiden ha ett acceptabelt gångavstånd till närmaste hållplats.
Karta 5 visar befintliga (röda) och nya (gröna) hållplatsers direkta upptagningsområden.
Zonen omkring varje hållplats är 400 m. Kartan visar att många men inte alla fortsatt har ett
avstånd till närmaste hållplats under 400 m.

Karta 5. Hållplatser i Harbo och en zon på 400 meter i diameter? (fågelavstånd) . Källa: Region Uppsala, Trafik
och samhälle

Diagram 1 visar på motsvarande sätt att många, men inte alla, fortfarande kommer att bo
mindre än 400 m från närmaste hållplats. Redan med ett ökat avstånd upp till 600 m är det
41

Beräkningen är utförd genom www.googlemaps.com vilket inte alltid exakt motsvara verkliga förhållanden.
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lika många som når närmaste hållplats med den nya linjesträckningen som med nuvarande
linjesträckning.

Diagram 1. Antal boende inom angivet avstånd från närmaste hållplats. Källa: Region Uppsala, Trafik och
samhälle

Ovanstående avstånd avser fågelvägen. Schablonmässigt kan 400 meter fågelvägsavstånd
sägas motsvara upp till 520 meter i verkligt gångavstånd.42 På samma sätt motsvarar 600 m
fågelvägen ett verkligt gångavstånd på upp till 780 m, vilket håller sig väl inom vad som kan
anses vara acceptabelt.
Skolelever
För de flesta elever som reser med buss till Harbo skola innebär denna förändring ingen
skillnad, då skolbussarna fortfarande angör Harbo skola. För de elever som åker med linje 844
innebär förändringen att de behöver gå ca 350 m från hållplats till skolan. Som tidigare
nämnts är det därför viktigt att en trygg och säker gång- och cykelväg anläggs till hållplatsen
samt att passagen över väg 272 görs trafiksäker.

42

Verkligt gångavstånd=1,3*fågelvägsavståndet. Kol-TRAST Planeringshandbok för en attraktiv och effektiv
kollektivtrafik, Trafikverket och SKL, 2012. (sid 75)
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Resandeökning
En minskad restid på linje 844 kan bidra till ett ökat resande på linjen. Beräkningar med
elasticitetstal tyder på att en minskad restid på 2 minuter kan ge en resandeökning på 2
procent.43 Ökningen förväntas tillkomma i de områden där resenärerna måste passera
Kvarstarundan för att komma till sin målpunkt.
Per vardag rör det sig om cirka 560 resenärer, vilket innebär en ökning med cirka 11 resenärer
per vardag.
Miljö
Att låta linje 844 köra längs väg 272 istället för i Kvarstarundan skulle minska körsträckan
med 500 meter. Vilket på ett år skulle innebära en besparing på ungefär 12 350 km, alltså
nästan 1 235 mil.44
Om linje 844 trafikerar väg 272 skulle buller och avgaser minska längs Kvarstarundan, vilket
skulle förbättra Kvarstabornas närmiljö.
Trafiksäkerhet
Den föreslagna förändringen i Harbo kommer innebära att resenärer i Kvarstarundan behöver
korsa väg 272 för att komma till och från de nya hållplatserna. Väg 272 genom Harbo har ett
genomsnittligt trafikflöde på cirka 2 000 fordon per dygn.45 Strax innan Kvarstarundans södra
in- och utfart är hastigheten skyltad till 50 km/h. Norr om den övergår hastigheten till 80
km/h. Den föreslagna ändringen kan innebära att vissa trafiksäkerhetshöjande åtgärder kan
tillkomma vid de nya hållplatserna såsom säkra passager och hastighetssänkning.
Om föreslagen förändring genomförs kommer dessutom antalet tunga fordon i Kvarstarundan
att minska, vilket bör bidra till att trafiksituationen i Kvarstarundan upplevs tryggare för
oskyddade trafikanter. I området finns en grundskola och förändringen innebär en tryggare
miljö för de barn som rör sig i området. Därmed kan den föreslagna förändringen innebära
fördelar för trafiksäkerheten i Kvarstarundan.
Kollektivtrafikens upplevda restid och komfort
Förslaget innebär att den negativa upplevelsen av att bussen svänger av väg 272 tas bort. En
rakare sträckning bidrar till att känslan av att bussen inte längre tar en omväg. Även
komforten ombord upplevs bättre utan tvära svängar. Därmed kan kollektivtrafikens upplevda
restid minska och komforten öka vilket har en tydlig positiv påverkan på kollektivtrafikens
attraktivitet.

43

Beräkningen är gjorde med elasticitetstal i förenklad form enligt uppgifter på sida 78 i Kol-TRAST
Planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik, Trafikverket och SKL, 2012.
44

Kvarstarundan=500 m=0,5km. Linje 844 har 76 turer per helgfri måndag-fredag samt 37 turer på lör-, sön- och
helgdag. 269 vardagar och 115 helgdagar per år. (0,5*76*269) +(0,5*37*115) = 12 349.5 km
45

Källa: Nationell vägdatabas (NVDB)
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Hållplatser
Resandestatistik och hållplatslägen
Nedan följer resandestatistik medeldygnstrafik för hållplatserna längs stråket. Läge är i
riktning mot Uppsala och läge B i motsats håll. Statistiken är uttagen för perioden 2019-08-12
till 2019-12-20. Det inkluderar busslinjerna 772, 844, 865 samt 867.
Tabell 4. Resandestatistik för hållplatser väg 272. Källa Trafik och samhälle, Region Uppsala

Hållplatsnamn
Ärligbo
Ärligbo
Torpsta
Torpsta
Långarsbo
Långarsbo
Nyvalla vägskäl
Nyvalla vägskäl
Bjurvalla
Bjurvalla
Berg vägskäl
Berg vägskäl
Kuggelbobacken
Kuggelbobacken
Färjesundets vägskäl
Färjesundets vägskäl
Mårtsbo
Mårtsbo
Östervåla Ol-Jansvägen
Östervåla Ol-Jansvägen
Östervåla Västra Ågatan
Östervåla Västra Ågatan
Östervåla busstation
Östervåla busstation
Östervåla busstation
Östervåla Gräsbovägen
Östervåla Gräsbovägen
Östervåla Svingbolsta
Östervåla Svingbolsta
Östervåla Skogsvallen
Östervåla Skogsvallen
Åbylund
Åbylund
Gäddvikens vägskäl
Gäddvikens vägskäl
Lindsbro herrgård
Lindsbro herrgård

Läge
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
C
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B

Påstigande
1,24
0,66
2,45
0,13
0,36
0,00
0,45
0,00
0,29
0,24
3,22
0,21
0,42
0,00
0,52
0,02
0,70
0,15
0,96
1,80
1,42
12,14
273,68
0,17
54,86
48,92
4,82
2,86
0,04
0,86
0,02
1,97
0,38
10,95
0,96
4,00
0,21

Avstigande
0,58
0,84
0,05
2,00
0,00
0,00
0,15
0,29
0,09
0,12
0,02
1,89
0,00
0,34
0,18
1,07
0,37
0,35
2,63
1,44
10,34
1,42
0,06
298,19
1,31
63,52
0,05
2,73
0,04
0,15
0,65
2,39
1,09
11,27
0,60
4,01
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Brattbergs vägskäl
Brattbergs vägskäl
Norrsälja
Norrsälja
Harbonäs vägskäl
Harbonäs vägskäl
Harbo Brattbergsvägen
Harbo Brattbergsvägen
Harbo Kvarsta
Harbo Kvarsta
Harbo skola
Harbo skola
Harbo Steneborgsvägen
Harbo Steneborgsvägen
Harbo centrum
Harbo centrum
Harbo Viby säteri vägskäl
Harbo Viby säteri vägskäl
Tärnsjö vägskäl (v. 272)
Tärnsjö vägskäl (v. 272)
Marbäcks vägskäl
Marbäcks vägskäl
Svina
Svina
Svinabäck
Svinabäck
Haga
Haga
Käbbo vägskäl
Käbbo vägskäl
Solvik
Solvik
Högskogen
Högskogen
By vägskäl
By vägskäl
Fallet
Fallet
Rörmyra vägskäl
Rörmyra vägskäl
Kiplinge krog
Kiplinge krog
Granlunda
Granlunda
Östfora vägskäl (v 272)
Östfora vägskäl (v 272)

A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B

0,93
0,11
4,07
0,35
7,76
1,06
4,81
0,45
13,30
5,27
26,26
14,07
15,04
0,75
80,10
14,78
16,14
4,93
5,01
0,22
3,17
0,88
2,14
0,33
3,89
0,40
17,33
4,30
1,80
0,26
6,16
0,11
0,02
0,00
1,46
0,05
0,44
0,00
8,02
0,22
4,38
0,18
8,01
0,38
7,72
0,13

0,02
0,89
0,74
4,62
1,34
7,30
0,33
4,19
6,17
8,93
13,06
27,50
1,32
11,82
15,97
72,80
4,83
16,88
0,33
6,93
0,85
4,12
0,34
2,45
0,24
2,19
3,49
17,24
0,49
2,38
0,72
4,88
0,00
0,04
0,04
1,36
0,02
0,52
0,14
7,79
0,14
3,95
0,34
10,09
0,79
6,48
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Stenlunda
Stenlunda
Majnegård
Majnegård
Bolandet vägskäl
Bolandet vägskäl
Björnarbo gård
Björnarbo gård
Dalkarlsbo
Dalkarlsbo
Skräddarbo
Skräddarbo
Blackstalund
Blackstalund
Blacksta
Blacksta
Broholm
Broholm
Jumkil Vallhov
Jumkil Vallhov
Kättslinge
Kättslinge
Agersta
Agersta
Kroksta
Kroksta
Enebacken
Enebacken
Söderby (v. 272)
Söderby (v. 272)
Åkerby kyrka
Åkerby kyrka
Åkerby by
Åkerby by
Stora Nyåker
Stora Nyåker
Lilla Nyåker
Lilla Nyåker
Broby
Broby
Hovlösa
Hovlösa
Hässelby gård
Hässelby gård
Hässelby park
Hässelby park

A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B

0,84
0,05
0,77
0,00
2,23
0,17
0,97
0,00
27,58
0,41
15,65
0,88
13,57
1,30
4,42
0,64
7,41
0,53
14,89
2,75
1,32
0,05
6,60
0,22
1,24
0,12
6,31
0,11
1,08
0,08
25,83
0,45
9,51
0,35
4,28
0,22
0,02
0,00
8,66
0,66
0,20
0,02
0,34
0,46
8,79
3,05

0,00
0,85
0,03
0,76
0,60
3,07
0,00
0,70
0,92
25,61
0,76
14,60
1,50
13,67
0,28
5,55
0,37
8,24
3,21
14,82
0,15
2,51
0,29
10,26
0,13
2,90
0,09
6,46
0,00
3,81
0,30
22,59
0,48
10,61
0,08
8,16
0,00
0,02
0,85
9,42
0,04
0,10
0,10
1,76
5,48
11,65
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Karta 6. Hållplatslägen längs med väg 272

Åtgärdsförslag för hållplatsinfrastrukturen
Region Uppsala har under 2018 utfört en hållplatsinventering som visar på brister gällande
hållplatsinfrastrukturen längs Östervålastråket, väg 272. Det utgör underlagsmaterial till
stråkutredningens åtgärdsförslag som dels anknyter till ett nulägesperspektiv men även för
framtida utveckling. Stråkutredningen pekar ut möjliga lokaliseringar för pendlarparkeringar
kopplat till faktorer såsom resandestatistik och tillgänglighet samt upptagningsområden med
anslutande vägar. Utredningen pekar även ut möjligheterna för att skapa cykelbarhet längs
Östervålastråket. Potentialen att cykla till och från hållplatserna ger möjlighet till längre
avstånd mellan stoppen vilket kan ge en förbättrad faktisk, samt upplevd restid med
kollektivtrafiken. Resandestatistiken som redogörs i tabell 4 kommer från den automatiska
passagerarräkningen (APR) som finns bussarna. Det finns ingen resandestatistik för barn som
åker med skolbuss, då skolbussarna inte är utrustade med APR. Region Uppsala har hämtat in
uppgifter från Heby samt Uppsala kommun som visar vilka hållplatser som i dagsläget
används av barn registrerade med skolskjutskort. Däremot bör man tänka på att dessa
hållplatslägen är mobila och kan förändras över tid beroende på var barnen bor. Därför
kommer skolskjutshållplatserna inte vara en del av utredningen utifrån den aspekten. Men
samtliga åtgärdsförslag är grundade i att hållplatserna alltid ska vara säkra platser för barn att
nyttja och där barnperspektivet alltid ligger i fokus. Vid de hållplatser som har registrerat

Dokumentet är elektroniskt undertecknat

skolskjuts kommer särskild beaktan tas vid ett eventuellt genomförande av åtgärder. Barn och
ungas säkerhet att ta sig till och från hållplatserna är primärt i all infrastrukturplanering.
Tabell 6 visar på åtgärdsförslag för varje hållplats samt om det kan finnas skäl att avveckla
hållplatsen. Om enstaka hållplatser ska avvecklas förutsätter det att cykelbarheten och annan
påverkbar infrastruktur är klar längs stråket. Åtgärdsförslaget har hela resan perspektivet i
fokus vilket även innefattar pendlarparkeringar både för motorfordon samt cykel och det
följer principerna i Riktlinjer för pendlarparkering i Uppsala län. Därför ska det finnas
funktionella och attraktiva cykelparkeringar vid kollektivtrafikens prioriterade bytespunkter.
På dessa platser kan det även vara lämpligt att mindre cykelvårdsstationer finns upprättade.
För att öka attraktiviteten för cykling bör cykelparkeringarna placeras i så nära anslutning som
möjligt till den busshållplats som resan ska kombineras med detta enligt riktlinjerna i
Utformningsprinciper av gång- och cykelvägar och cykelparkeringar i Uppsala län.
Tabellerna nedan är utformade med en platsspecifik prioritering av åtgärderna. Prioriteringen
grundas i en samlad bedömning av platsens förutsättningar och styrs av Region Uppsalas
styrande dokument. Hänsyn har även tagits till Uppsala och Heby kommuns viljeriktning.
Tabell 5. Prioriteringskategorier för hållplatser

1. Högt prioriterad
2. Prioriterad
3. Lågt prioriterad
4. Eventuellt avvecklas
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Tabell 6. Hållplatser väg 272 Uppsala – Ärligbo

Hållplatser längs väg 272
Uppsala – Östervåla linje 772 och 844
Östervåla – Ärligbo linje 865 och 867
Hållplatsnamn (A + B)

Åtgärdsförslag

Eventuellt avveckla

Kommun och övrig
information

1. Hässelby park

Bör anläggas säkra
anslutningsvägar, smal
vägren. Se över om det
finns skäl till passage över
vägen.
Bör anläggas säkra
anslutningsvägar, smal
vägren.
Bör anläggas bussfickor
båda hållplatslägena samt
säkra anslutningsvägar,
smal vägren.
Bör anläggas säkra
anslutningsvägar, smal
vägren. Se över om det
finns skäl till passage över
vägen. Olycksdrabbad
korsning.
Sidoräcken i riktning mot
Östervåla kan försvåra
framkomligheten för
oskyddade trafikanter. Bör
anläggas säkra
anslutningsvägar.
Bör anläggas säkra
anslutningsvägar, smal
vägren. Dialog har
förekommit med
markägare som
underhåller viss del av
intilliggande åker för
anslutningsväg ut till läge
A.

Nej

Uppsala kommun.
Används som
skolskjuts.

Ja

Uppsala kommun.

Nej

Uppsala kommun.
Används som
skolskjuts.

Nej

Uppsala kommun.
Används som
skolskjuts.

Ja

Uppsala kommun.
Används som
skolskjuts.

Nej

Uppsala kommun.
Används som
skolskjuts.

2. Hässelby gård

3. Hovlösa

4. Broby

5. Lilla Nyåker

6. Stora Nyåker
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7. Åkerby by

Bör anläggas bussfickor
båda hållplatslägena samt
säkra anslutningsvägar.
Nytt träväderskydd läge A.

8. Åkerby kyrka

Tillgänglighetsanpassas.
Nytt träväderskydd läge A.
Bör anläggas säkra
anslutningsvägar, smal
vägren. Uppsala kommun
pekar ut platsen som
potentiellt bra för
etablering av
pendlarparkering.
Bör anläggas säkra
anslutningsvägar, smal
vägren.
Bör anläggas säkra
anslutningsvägar, smal
vägren.

9. Söderby

10. Enebacken

11. Kroksta

12. Agersta

13. Kättslinge

14. Jumkil
Vallhov

Bör anläggas säkra
anslutningsvägar, smal
vägren.
Bör anläggas säkra
anslutningsvägar, smal
vägren.
Bör anläggas längre och
djupare bussfickor båda
hållplatslägena samt säkra
anslutningsvägar, smal
vägren. Fartkamera på
platsen tyder på höga
hastigheter.
Tillgänglighetsanpassas.

Eventuellt, då
denna hållplats
trots hög
resandestatistik
ligger tätt inpå
Stora Nyåker och
Åkerby kyrka och
skulle kunna
ersättas av dessa
hållplatslägen.
Nej

Uppsala kommun.
Används som
skolskjuts.

Nej

Uppsala kommun.
Används som
skolskjuts.
Uppsala kommun.
Används som
skolskjuts.

Ja, hållplatsen
ligger tätt inpå
Söderby och
Kroksta och läget
kan ersättas av
dessa
Nej

Nej

Ja

Nej
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Uppsala kommun.
Används som
skolskjuts.

Uppsala kommun.

Uppsala kommun.
Används som
skolskjuts.
Uppsala kommun.
Används som
skolskjuts.

Uppsala kommun.

15. Broholm

16. Blacksta

17. Blackstalund

Nytt träväderskydd läge A.
Bör anläggas säkra
anslutningsvägar, smal
vägren. Se över om det
finns skäl till passage över
vägen, intilliggande skola.
Plats för pendlar- och
cykelparkering bör finnas.
Bör anläggas säkra
Nej
anslutningsvägar, smal
vägren. Sidoräcken i
riktning mot Uppsala kan
försvåra framkomligheten
för oskyddade trafikanter
till läge A. Nytt
träväderskydd läge A. Kan
finnas skäl att
tillgänglighetsanpassa
hållplatserna för att möta
framtida resandeökning.
Plats för cykelparkering
bör finnas.
Bör anläggas säkra
Nej
anslutningsvägar, smal
vägren.
Tillgänglighetsanpassas.
Nej
Nytt träväderskydd läge A.
Bör anläggas säkra
anslutningsvägar, smal
vägren. Se över om det
finns skäl till passage över
vägen. Plats för mindre
cykelparkering bör finnas.
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Används som
skolskjuts.

Uppsala kommun.
Används som
skolskjuts.

Uppsala kommun.
Används som
skolskjuts.
Uppsala kommun.
Används som
skolskjuts.

18. Skräddarbo

Tillgänglighetsanpassas.
Bör anläggas säkra
anslutningsvägar, smal
vägren med sidoräcken
som kan försvåra
framkomligheten för
oskyddade trafikanter.

19. Dalkarsbo

Hållplatslägena ingår i
Trafikverkets projekt 100
uppåt. Under våren 2020
kommer hållplatslägena att
tillgänglighetsanpassas
och läge A få nytt
väderskydd. Förutom
tillgänglighetsanpassninge
n bör det anläggas säkra
anslutningsvägar, smal
vägren med sidoräcken
som kan försvåra
framkomligheten för
oskyddade trafikanter. Se
över om det finns skäl till
passage över vägen. Plats
för pendlar- och
cykelparkering bör finnas.
Bör anläggas säkra
anslutningsvägar, smal
vägren med sidoräcken
som kan försvåra
framkomligheten för
oskyddade trafikanter.
Bör anläggas säkra
anslutningsvägar, smal
vägren med sidoräcken
som kan försvåra
framkomligheten för
oskyddade trafikanter.
Nytt träväderskydd läge A.
Olämpligt placerade
hållplatser. Bör
omlokaliseras eller tas bort

20. Björnarbo

21. Bolandet vsk

22. Majnegård

Eventuellt då
hållplatsen ligger
mycket nära
Blackstalund och
Darlkarsbo. Bör
ses över i närmare
utredning om de
två lägena kan
ersätta detta.
Nej

Uppsala kommun.
Används som
skolskjuts.

Ja

Uppsala kommun.
Används som
skolskjuts.

Nej

Uppsala kommun.

Ja om de inte kan
omlokaliseras
eller utformas

Uppsala kommun.
Används som
skolskjuts.
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Uppsala kommun.
Används som
skolskjuts.

23. Stenlunda

24. Östfora vsk

helt. Sidoräcken samt smal
väg med fastigheter nära
vägområdet som kan
försvåra framkomligheten
för oskyddade trafikanter.
Bör anläggas längre och
djupare bussficka läge A
samt ficka läge B samt
säkra anslutningsvägar,
smal vägren.

mer trafiksäkert

Eventuellt då
hållplatsen ligger
mycket nära
Östfora vägskäl.
Bör ses över i
närmare utredning
om de två lägena
kan ersätta detta.
Nej

26. Kiplinge krog

Det kan vara bra att
omlokalisera hållplatsläget
något längre söderut då det
ligger strax efter ett krön
vilket medför dålig sikt.
Bör anläggas säkra
anslutningsvägar, smal
vägren. Nytt
träväderskydd läge A.
Målpunkt vidare mot
Siggefora camping. Plats
för pendlar- och
cykelparkering bör finnas i
området mellan Östfora
och Granlunda.
Bör anläggas säkra
Nej
anslutningsvägar, smal
vägren. Bör anläggas
längre och djupare
bussficka läge A. Plats för
pendlar- och
cykelparkering bör finnas i
området mellan Östfora
och Granlunda.
Ingen åtgärd behövs.
Nej

27. Rörmyra vsk

Nytt träväderskydd läge A. Nej

25. Granlunda
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Uppsala kommun.
Används som
skolskjuts.

Uppsala kommun.

Uppsala kommun.
Används som
skolskjuts.

Uppsala kommun.
Används som
skolskjuts.
Uppsala kommun.
Används som
skolskjuts.

28. Fallet

29. By vsk

30. Högskogen

31. Solvik

32. Käbbo vsk

33. Haga

Både läge A och B bör få
djupare och längre
bussfickor, eventuellt ny
lokalisering eller tas bort.
Läge B är placerat efter en
kurva och läge A långt
efter dess
upptagningsområde. Bör
anläggas säkra
anslutningsvägar, smal
vägren.
Både läge A och B bör få
djupare och längre
bussfickor.
Både läge A och B bör få
djupare och längre
bussfickor, eventuellt ny
lokalisering eller tas bort.
Bör anläggas säkra
anslutningsvägar, smal
vägren.
Bör anläggas säkra
anslutningsvägar, smal
vägren. Hastighetskamera
tyder på höga hastigheter
på platsen.
Tillgänglighetsanpassas.
Nytt träväderskydd läge A.
Bör anläggas säkra
anslutningsvägar, smal
vägren. Se över om det
finns skäl till passage över
vägen.

Ja

Uppsala kommun.

Nej

Uppsala kommun.
Används som
skolskjuts.
Uppsala kommun.
Används som
skolskjuts.

Ja

Nej

Ja då hållplatsen
ligger i nära
anslutning till
Solvik och Haga
Nej
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Heby kommun
Används som
skolskjuts.
Heby kommun
Används som
skolskjuts.

Heby kommun.
Används som
skolskjuts.

34. Svinabäck

35. Svina

Bör anläggas säkra
anslutningsvägar, smal
vägren.

Bör anläggas säkra
anslutningsvägar, smal
vägren. Nytt
träväderskydd läge A.
36. Marbäcks vsk Bör anläggas säkra
anslutningsvägar, smal
vägren. Hastighetskamera
på platsen tyder på höga
hastigheter.
37. Tärnsjö vsk
Det kan finnas skäl att
tillgänglighetsanpassa
hållplatserna, samt
träväderskydd om
pendlarparkeringen utökas
i framtiden.
38. Viby säteri
Tillgänglighetsanpassas
och glasväderskydd.
Hållplatsen är dåligt
placerade, detta bör
åtgärdas.
39. Harbo centrum Är tillgänglighetsanpassad.
Bör kompletteras med
cykelparkering.
40. SteneborgsIngen åtgärd. Med
vägen
hänvisning till
trafikeringsutredningen
kommer hållplatsen inte
trafikeras av ordinarie
linjetrafik. Nya
hållplatslägen
omlokaliseras längs väg
272.

Ja då hållplatsen
ligger i nära
anslutning till
Haga och Svina
Nej

Heby kommun.
Används som
skolskjuts.

Nej

Heby kommun

Nej

Heby kommun

Nej

Heby kommun.
Används som
skolskjuts.

Nej

Heby kommun.
Används som
skolskjuts.
Heby kommun.
Används som
skolskjuts.

Ja
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Heby kommun.
Används som
skolskjuts.

41. Harbo skola

42. Kvarsta

43. Brattbergsvägen

44. Harbonäs vsk

45. Norrsälja

46. Brattbergsvägen vsk
47. Lindsbro
herrgård

48. Gäddvikens
vsk

Ingen åtgärd. Hållplatsen
kommer inte trafikeras av
ordinarie linjetrafik. Detta
gäller ej skoltrafik. Nya
hållplatslägen
omlokaliseras längs väg
272.
Det bör i tid utredas vidare
huruvida åtgärder kring
skolområdet kan behövas.
Ingen åtgärd. Hållplatsen
kommer inte trafikeras av
ordinarie linjetrafik. Nya
hållplatslägen
omlokaliseras längs väg
272.
Ingen åtgärd. Hållplatsen
kommer inte trafikeras av
ordinarie linjetrafik. Nya
hållplatslägen
omlokaliseras längs väg
272.
Tillgänglighetsanpassas.
Bör anläggas säkra
anslutningsvägar, smal
vägren.
Bör anläggas säkra
anslutningsvägar, smal
vägren.
Bör anläggas säkra
anslutningsvägar, smal
vägren.
Bör anläggas säker
anslutningsväg mot läge B,
smal vägren. Nytt
träväderskydd läge A.

Tillgänglighetsanpassas.

Ja

Heby kommun.
Används som
skolskjuts.

Ja

Heby kommun.
Används som
skolskjuts.

Ja

Heby kommun.
Används som
skolskjuts.

Nej

Heby kommun

Nej

Heby kommun.
Används som
skolskjuts.
Heby kommun.
Används som
skolskjuts.
Heby kommun

Nej

Eventuellt om det
anläggs ny
cykelväg i
anslutning.
Hållplatsen ligger
nära Brattebergs
vsk och
Gäddvikens vsk
Nej
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Heby kommun.

49. Åbylund

50. Skogsvallen

51. Svingbolsta

52. Gräsbovägen

Nytt träväderskydd läge A.
Finns en pendlarparkering
men den behöver
tydliggöras med bättre
skyltning samt
markritning. Är det möjligt
att angöra en anslutande
väg snett från parkeringen
till läge A?
Cykelparkering bör finnas.
Bör anläggas säkra
anslutningsvägar, smal
vägren.
Läge B saknar ficka, bör
åtgärdas. Läge A saknar
tydlighet och resenärer står
och väntar på bussen på
gång- och cykelvägen. Det
bör åtgärdas på lämpligt
sätt.
Läge A saknar tydlighet
och resenärer står och
väntar på bussen på gångoch cykelvägen. Se över
åtgärder för detta. Närhet
till Zetterbergs industri.
Bör kompletteras med
högre standard av
cykelparkering. Närhet till
Zetterbergs industri. Heby
kommun har anmält
intresse för att söka statlig
medfinansiering för
åtgärder som även
inkluderar en utökning av
bilparkeringen.

Används som
skolskjuts.

Nej

Nej

Heby kommun.
Används som
skolskjuts.
Heby kommun

Nej

Heby kommun

Nej

Heby kommun
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53. Västra Ågatan

54. Ol-Jansvägen

55. Mårtsbo

56. Färjesundets
vsk

57. Kuggelboback
en

58. Berg vsk

59. Bjurvalla

Både läge A och B bör få
djupare och längre
bussfickor, eventuellt ny
lokalisering då de är dåligt
placerade. Ligger i
närheten av skolan.
Hållplatserna bör anslutas
mot de befintliga gångoch cykelbanorna.
Läge A bör ha djupare och
längre ficka. Läge B har
ingen bussficka och detta
bör åtgärdas. Bör anläggas
säkra anslutningsvägar,
smal vägren.
Saknar bussfickor, bör
anläggas på båda
hållplatslägena samt säkra
anslutningsvägar, smal
vägren. Se över att det blir
bra vidare anslutning mot
hembygdsgården.
Saknar bussfickor, bör
anläggas på båda
hållplatslägena.
Sidoräcken samt smal
vägren som kan försvåra
framkomligheten för
oskyddade trafikanter. Bör
anläggas säkra
anslutningsvägar.
Läge A bör ha djupare och
längre bussficka. Bör
anläggas säkra
anslutningsvägar, smal
vägren.
Läge A saknar ficka, bör
anläggas djupare och
längre bussficka. Bör
anläggas säkra
anslutningsvägar, smal
vägren.
Saknar bussfickor, bör

Nej

Heby kommun

Nej

Heby kommun

Nej

Heby kommun.
Används som
skolskjuts.

Nej

Heby kommun.
Används som
skolskjuts.

Nej

Heby kommun

Ja då den ligger
nära hållplatsen
Bjurvalla

Heby kommun

Ligger väldigt tätt

Heby kommun.
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60. Nyvalla vsk

61. Långarsbo

62. Torpsta

63. Ärligbo

anläggas på båda
hållplatslägena.
Sidoräcken samt smal
vägren som kan försvåra
framkomligheten för
oskyddade trafikanter. Bör
anläggas säkra
anslutningsvägar.
Saknar bussfickor, bör
anläggas på båda
hållplatslägena. Bör
anläggas säkra
anslutningsvägar.

Saknar bussfickor, bör
anläggas på båda
hållplatslägena. Bör
anläggas säkra
anslutningsvägar.
Saknar bussfickor, bör
anläggas på båda
hållplatslägena. Bör
anläggas säkra
anslutningsvägar. Läge A
ska ha ny stolpe med topp,
den ska inte sitta på
vägmärke.
Läge A saknar ficka, bör
anläggas djupare och
längre bussficka. Bör
anläggas säkra
anslutningsvägar, smal
vägren.

inpå hpl Nyvalla
vägskäl.
Eventuellt kan
lägena slås ihop
och omlokaliseras
på mer lämplig
plats.

Används som
skolskjuts.

Ligger väldigt tätt
inpå hpl
Bjurvalla.
Eventuellt kan
lägena slås ihop
och omlokaliseras
på mer lämplig
plats.
Nej

Heby kommun

Nej

Heby kommun.
Används som
skolskjuts.

Nej

Heby kommun.
Används som
skolskjuts.
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Heby kommun.
Används som
skolskjuts.

Tabell 7. Hållplatser nya lägen väg 272

Nya hållplatslägen 272 Harbo (linje 844, 772)
Hållplatsnamn (A + B)

Åtgärdsförslag

Eventuellt
avveckla

Kommun och
övrig
information

1. Nya lägen, A + B
längs väg 272 vid
korsningen väg 878
(Södra utfarten från
Kvarstarundan).

Tillgänglighetsanpassas. Bör
anläggas säkra
anslutningsvägar. Se över om
det finns skäl till passage över
vägen. Plats för pendlar- och
cykelparkering bör finnas.
Tillgänglighetsanpassas. Bör
anläggas säkra
anslutningsvägar. Se över om
det finns skäl till passage över
vägen. Plats för
cykelparkering bör finnas.

Nytt läge

Heby
kommun

Nytt läge

Heby
kommun

2. Nya lägen, A + B
längs väg 272 vid
korsningen väg 645
(Norra utfarten från
Kvarstarundan).

Hållplatserna längs Kvarstarundan är inte tillgänglighetsanpassade och har flertalet brister. På
hållplatsen Steneborgsvägen (se bild 1) finns det ingen fick på varken läge A eller B. På läge
A (mot Uppsala) finns det ingen ståyta eller säkra anslutningsvägar. Hållplatsen Harbo skola
har på läge A inga säkra anslutningsvägar och liten bussficka. Läge B är placerat på en
trottoar (se bild 2). Hållplatsen Kvarsta läge A (se bild 3) har mycket liten bussficka och inga
säkra anslutningsvägar. Läge B (se bild 4) har ingen bussficka, anslutningsvägar eller ståyta.
Hållplatsen Brattbergsvägen (se bild 5) läge A och B är placerade nära korsningen mot väg
272 och har ingen bussficka, ståyta eller säkra anslutningsvägar. Inne på Harbo skola (se bild
6) finns det en vändslinga för skolbussen men hållplatsen är inte tillgänglighetsanpassad.
Mindre räcke finns uppsatt.

Bild 1. Hållplats Steneborgsvägen läge A + B. Hämtad från Google maps 2020-04-14
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Bild 2. Hållplats Harbo skolan läga A + B. Hämtad från Google maps 2020-04-14

Bild 3. Hållplats Kvarsta läge A. Hämtad från Google maps 2020-04-14

Bild 4. Hållplats Kvarsta läge B. Hämtad från Google maps 2020-04-14
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Bild 5. Hållplats Brattbergsvägen läge A + B. Hämtad från Google maps 2020-04-14

Bild 6. Vändslinga och hållplats Harbo skola. Hämtad från Google maps 2020-04-14
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Tabell 8. Hållplatser Åbyvägen, Östervåla

Hållplatser längs väg 746 Åbyvägen 844, 772, 513)
Hållplatsnamn (A + B)

Åtgärdsförslag

1. Östervåla busstation

Hållplatserna är sedan
Nej
tidigare
tillgänglighetsanpassade men
plåtväderskydden bör bytas ut
mot nya glasväderskydd. Hela
området bör göras i bättre
skick, bland annat målning av
förartoaletten, bänkar på
området med mera. Ta ett
helhetsgrepp på platsen då det
är en viktig bytespunkt. Nya
cykelparkeringar ska
uppföras, kommunen har
blivit beviljade statlig
medfinansiering för åtgärden.
Saknas bussfickor, bör
Nej
anläggas på båda
hållplatslägena och anslutas
mot befintlig gång- och
cykelväg.
Saknas bussfickor, bör
Nej
anläggas på båda
hållplatslägena.

2. Östervåla
Vårdcentralen

3. Östervåla kartans
vsk

Eventuellt
avveckla
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Kommun och övrig
information

Heby
kommun

Heby
kommun

Heby
kommun

Tabell 9. Hållplatser väg 272 mot Tärnsjö

Hållplatser längs väg 869 mot Tärnsjö (linje 865, 867)
Hållplatsnamn (A + B)

Åtgärdsförslag

Eventuellt
avveckla

Kommun och övrig
information

1. Litselbo

Saknas bussfickor, bör
anläggas på båda
hållplatslägena. Bör anläggas
säkra anslutningsvägar, smal
vägren.
Saknas bussfickor, bör
anläggas på båda
hållplatslägena. Bör anläggas
säkra anslutningsvägar, smal
vägren.

Nej

Heby
kommun

Nej

Heby
kommun

2. Lakbäck

Karta 7. Librobäck – Jumkil
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Karta 8. Jumkil – Bolandets vägskäl

Karta 9. Majnegård – Högskogen
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Karta 10. Solvik – Svina

Karta 11. Marbäcks vägskäl – Harbonäs vägskäl
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Karta 12. Norrsälja – Åbylund

Karta 13. Åbylund – Mårtsbo (Östervåla)
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Karta 14. Färjesundets vägskäl – Lakbäck

Pendlarparkeringar
Längs väg 272 finns det behov av pendlarparkeringar. En pendlarparkering är en parkering för
bilar och cyklar vid hållplats eller tågstation där byte sker till eller från kollektivtrafik. I
arbetet med att Region Uppsala tog fram Riktlinjer för pendlarparkeringar i Uppsala län har
Region Uppsala valt att peka ut prioriterade stråk och bytespunkter där en utbyggnad av
pendlarparkeringar ska prioriteras. Väg 272 tillhör ett av de prioriterade stråken och där
Region Uppsala ser en potential att pendlarparkeringar kan bidra till att det kollektiva resandet
ökar i länet. Prioriteringen sammanfaller med Trafikverkets nationellt prioriterade vägnät för
kollektivtrafik. En pendlarparkering behöver inte bara lokaliseras i prioriterade bytespunkter
utan kan lokaliseras på flera ställen i stråket.
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Karta 15. Prioriterade stråk och bytespunkter för pendlarparkering – karta från Riktlinjer för pendlarparkeringar
i Uppsala län

Stråkutredningen pekar ut ett antal önskvärda platser för etablering av pendlarparkeringar.
Närmare platsspecifika utredningar krävs för dess exakta placering utifrån bland annat
markägoförhållanden och geotekniska förutsättningar. Lokaliseringsförslagen som valts ut bör
ses som områden där möjligheterna ökar för människor som bor utanför de stora vägstråken
att använda kollektivtrafiken. De har valts utifrån belägenhet i relation till hållplatser med hög
resandestatistik och anslutande vägar med upptagningsområden.
Följande lokaliseringar föreslås för pendlarparkeringar för alla transportslag:







Jumkil valhov
Dalkarsbo
Granlunda
Tärnsjö vägskäl
Harbo
Östervåla Gräsbovägen
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Karta 16. Rekommenderade pendlarparkeringar för alla transportslag

Följande lokaliseringar för pendlarparkering föreslås för cykel:
•

Ekonomikum46

•

Åkerby kyrka

•

Östervåla centrum

Karta 17. Lokaliseringsförslag pendlarparkering för cykel i influensområdet Ekonomikum Uppsala

46

Pekas ut som en knutpunkt i Uppsala kommuns Översiktsplan. Kommunens definition på knutpunkt är en
plats för kollektivtrafiken att utvecklas på där det kan ske effektiva och attraktiva byten mellan färdmedel.
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Karta 18. Uppsala kommuns inriktning för ungefärlig plats gällande etablering av nya pendlarparkeringar längs
väg 272

Cykelbarhet
Störst potential för att öka cyklingen längs väg 272 finns i och omkring tätorterna längs
sträckan eftersom flest människor bor och är verksamma där. I Regional cykelstrategi för
Uppsala län anges att det på sikt kommer ske investeringar i cykelvägar mellan orter i de
prioriterade cykelstråken för att stärka arbets- och studiependling. Det är emellertid inte
möjligt att bygga ny gång- och cykelväg längs alla sträckor i det regionala cykelvägnätet på
kort sikt. Istället blir cykelvänliga stråk en viktig eftersträvan. Med cykelvänliga stråk menas
cykelstråk med hög grad av cykelbarhet, utan att nödvändigtvis vara en fullgod gång- och
cykelväg. Cykelbarhet är ett mått på både den enskilda cyklistens upplevda känsla av trygghet
och om den generella vägmiljön främjar eller hindrar människor från att ta cykeln. Längs med
väg 272 finns det gott om parallellt vägnät som kan användas som cykelvänliga stråk.
Utredningen visar förslag på hur cykelbarheten kan uppnås genom att använda befintligt
parallellt vägnät. Det ger då en tydlig bild av var brister med felande länkar finns och där det
kan knytas ihop med ny gång- och cykelväg.
För en fördjupad beskrivning och Region Uppsalas ställningstagande kring cykelbarhet i
stråket hänvisas till Stråkutredning avseende cykelbarhet för väg 272 (Dnr TS2020-0151).
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Barnperspektivet
Att bygga bra miljöer för barn skapar bra miljöer för alla. Att stärka barns förutsättningar
handlar om att göra kollektivtrafiken attraktiv för barn och att få föräldrar att känna sig trygga
med att låta sina barn resa kollektivt. Genom att barn vänjer sig vid att åka kollektivt,
upplever det tryggt och säkert, och att det finns mervärden med att göra detta kan man
påverka barn att fortsätta åka kollektivt även som vuxna. Eftersom barn saknar valet att
använda bil är de i vissa fall beroende av kollektivtrafiken för resor och deltagande i
samhället. Därmed är kollektivtrafiken i detta avseende en grundläggande rättvisefråga.
Stråkutredningen följer målet i Handlingsplan för integrering av barnperspektivet i planering
och genomförande av kollektivtrafiken i Uppsala län om att stärka barns förutsättningar47.
Detta genom att resan ska upplevas säker och trygg och att utredningen beaktar åtgärder
kring:
•
•
•

Vägen till hållplatsen
Situationen kring hållplats/bytespunkter
Resan ombord

Konsekvenser och uppföljning
Åtgärdsförlagen längs sträckan kan ge vissa mätbara effekter. Främst kommer Uppsala
kommun och Heby kommun kunna följa upp beläggningsgraden på pendlarparkeringarna
samt Region Uppsala följa upp resandestatistiken på hållplatserna. Det rekommenderas att
statistiken följs upp årsvis.
Förhoppningen är att de brister som finns kan åtgärdas så att resenärer känner en ökad
trygghet och tillgänglighet för att resa med kollektivtrafiken. Den subjektiva upplevelsen och
resenärsperspektivet är svårare att mäta. Förslagsvis kan en resvaneundersökning göras
stråkspecifikt för väg 272 men även hos utvalda större näringslivsaktörer.
En sekundär konsekvens om fler väljer att åka kollektivt in mot Uppsala är att det blir
minskad trängsel i staden vilket förbättrar både framkomlighet och minskade utsläpp. Det kan
vara svårt att få en verklighetstrogen mätning av detta dock. Delvis kan man titta på
Trafikverkets mätningar av årsdygnstrafik, ÅDT, som är det genomsnittliga trafikflödet per
dygn. Årsdygnstrafiken kan användas som underlag för att se om trafikflödena minskar men
ger ett relativt osäkert resultat i frågan då det är andra aspekter som måste tillgodoräknas
också, exempelvis befolkningsökning.

47

Handlingsplan för integrering av barnperspektivet i planering och genomförande av kollektivtrafiken i
Uppsala län sidan 4
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Tidplan och budget
Förslag till infrastrukturåtgärder kommer att omhändertas i genomförandeplan för länsplan.
En prioritering och tid för genomförande av inkomna åtgärdsförslag kommer att fattas av
Trafik och samhällsutvecklingsnämnden efter att åtgärdsvalsstudien är avslutad och när
ställningstagande är beslutat. Region Uppsala är beställare av åtgärderna, Trafikverket utför.
Hållplatsutrustning ovan mark finansieras av Region Uppsala. Heby kommun och Uppsala
kommun ansvarar för kostnader i form av cykelställ, soptunnor samt anläggandet av
pendlarparkeringar (inklusive cykel). Kommunerna ansvarar även för kostnader gällande
bygglov eller om upprättande av ny detaljplan krävs.
Förändringar i kollektivtrafiken genomförs i anslutning till att infrastrukturåtgärderna är
genomförda. Förändringar i kollektivtrafiken genomförs av Region Uppsala.

Källor
Regional utvecklingsstrategi, 2017-02
Länsplan för regional transportinfrastruktur i Uppsala län 2018-2029, 2018
Regionalt trafikförsörjningsprogram 2016 för Uppsala län
Strategi för regionbusstrafiken i Uppsala län, 2018
Hållplatshandboken - Riktlinjer för utformning av hållplatser i Uppsala län, 2019
Regional cykelstrategi för Uppsala län, 2017
Riktlinjer för pendlarparkering i Uppsala län, 2019
Riktlinjer för utformning av gång- och cykelvägar och cykelparkeringar, 2018
Barn i kollektivtrafiken: Handlingsplan för integrering av barnperspektivet i planering och
genomförande av kollektivtrafiken i Uppsala län
Översiktsplan 2016 för Uppsala kommun
Översiktsplan 2013 för Heby kommun

Dokumentet är elektroniskt undertecknat

Bilaga 7
Stråkutredning avseende cykelbarhet
för väg 272
Ärendenummer: TRV 2019/42938

2020-11-26

Dokumentet är elektroniskt undertecknat

2020-04-17

Trafik och samhälle
Catrin Alvinder
Cecilia Carlqvist

Diarienummer: TS2020-0151

Stråkutredning avseende cykelbarhet
för väg 272
Uppsala – Kerstinbo inklusive del av Åbyvägen samt
Kvarstarundan

Trafik och samhälle
Storgatan 27 │ Box 1400 │ 751 44 Uppsala │ tfn 018-611 00 00 │ fax 018-611 60 10 │ org nr 232100-0024
www.regionuppsala.se

Dokumentet är elektroniskt undertecknat

169 (175)

Innehållsförteckning
1.

Inledning ............................................................................................................... 170

2.

Cykelbarhet längs hela stråket .............................................................................. 170

3.

Cykelbarhet mellan Harbo och Östervåla ............................................................. 173

3.1.

Alternativ 1 ........................................................................................................ 173

3.2.

Alternativ 2 ........................................................................................................ 175

4.

Slutsats .................................................................................................................. 175

Dokumentet är elektroniskt undertecknat

170 (175)

1. Inledning
Under hösten 2019 påbörjade Trafikverket en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för väg 272,
Östervålastråket, Uppsala – Kerstinbo, tillsammans med Region Uppsala, Heby
kommun samt Uppsala kommun. Region Uppsala har inventerat och utrett
cykelbarheten längs Östervålastråket under våren 2020. Utredningen visar hur parallellt
vägnät och nya gång- och cykelvägar kan användas för att uppnå cykelbarhet längs
stråket.
Region Uppsala ser att cykelbarheten längs stråket är låg och ser därför ett behov av att
binda ihop viktiga start- och målpunkter via kollektivtrafiknätet, dels också fysiska
gång- och cykellänkar som binder ihop tätorter. Region Uppsala ser att gång- och
cykelvägarna har stor betydelse för hur boende längs sträckan ska kunna ta sig till och
från hållplatser samt exempelvis mellan tätorterna Harbo och Östervåla.

2. Cykelbarhet längs hela stråket
Störst potential för att öka cyklingen längs väg 272 finns i och omkring tätorterna längs
sträckan eftersom flest människor bor och är verksamma där. I Regional cykelstrategi
för Uppsala län anges att det på sikt kommer ske investeringar i cykelvägar mellan orter
i de prioriterade cykelstråken för att stärka arbets- och studiependling. Det är emellertid
inte möjligt att bygga ny gång- och cykelväg längs alla sträckor i det regionala
cykelvägnätet på kort sikt. Istället blir cykelvänliga stråk en viktig eftersträvan. Med
cykelvänliga stråk menas cykelstråk med hög grad av cykelbarhet, utan att
nödvändigtvis vara en fullgod gång- och cykelväg. Cykelbarhet är ett mått på både den
enskilda cyklistens upplevda känsla av trygghet och om den generella vägmiljön främjar
eller hindrar människor från att ta cykeln. Längs med väg 272 finns det gott om
parallellt vägnät som kan användas som cykelvänliga stråk. Infrastrukturutredningen
kommer visa förslag på hur cykelbarheten kan uppnås genom att använda befintligt
parallellt vägnät. Det ger då en tydlig bild av var brister med felande länkar finns och
där det kan knytas ihop med ny gång- och cykelväg.

Dokumentet är elektroniskt undertecknat

171 (175)

Karta 1. Översiktlig bild på cykelbarhet Uppsala – Östervåla

Karta 2. Cykelbarhet Uppsala – Jumkil
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Karta 3. Cykelbarhet Jumkil – Bolandets vägskäl

Karta 4. Cykelbarhet Haga
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Karta 5. Cykelbarhet Harbo

3. Cykelbarhet mellan Harbo och Östervåla
Region Uppsala och Heby kommun genomförde den 8 april 2020 ett kommunsamråd
och under samrådet framförde Heby kommun att de önskade en kostnadskalkyl för två
olika alternativ av cykelbarhetslösningarna mellan Harbo och Östervåla.

3.1.

Alternativ 1

I alternativ ett vill Region Uppsala uppnå en ökad cykelbarhet mellan Harbo-Östervåla
genom att använda det parallella vägnätet så mycket möjligt. För att möjliggöra
cykelbarheten används den parallell vägen över Brattberg och slingan över Lindsbro.
Efter Gäddvikens vägskäl används en parallell väg till väg 272 som sedan leder till en
befintlig gång- och cykelväg till Östervåla tätort. Det behövs två nya gång- och
cykelsträckor för att uppnå en god cykelbarhets mellan Harbo och Östervåla. Den ena är
mellan korsningen väg 272 / Brattbergvägen till Lindsbro södra infarten och den andra
är mellan korsningen väg 272/ Lindsbro norra infarten till Gäddvikens vägskäl. Region
Uppsala har gjort uppskattade kostnad för att uppnå en god cykelbarhet mellan orterna
till 5,5 miljoner i produktionsskedet.
Cykelbarhet mellan Harbo - Östervåla
(använder parallellt vägnät)
Delsträcka 1: ny gång- och cykelväg,
korsningen väg 272 / Brattbergvägen Lindsbro södra infarten
Delsträcka 2: ny gång- och cykelväg,
korsningen väg 272/ Lindsbro norra
infarten - Gäddvikens vägskäl

Antal meter ny gångoch cykelväg

Produktionskostnad

Cirka 460

.2 070 000

Cirka 760

3 420 000

Total kostnad

5 490 000 = 5,5 miljoner
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Karta 6. Översiktlig karta cykelbarheten mellan Harbo och Östervåla (alternativ 1)

Karta 7. Brattbergsvägen – Östervåla
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3.2.

Alternativ 2

I alternativ två byggs en ny gång- och cykelväg längs med väg 272 från Harbo till
Gäddvikens vägskäl. Efter Gäddvikens vägskäl används en parallell väg till väg 272
som sedan leder fram till en befintlig gång- och cykelväg mot Östervåla tätort. Region
Uppsala har gjort uppskattade kostnad för att uppnå alternativ två och den hamnar på
24,8 miljoner. Trafikverkets schabloner för nya gångs- och cykelvägar längs med det
statliga vägnätet är 4500 kr/meter.
Gång- och cykelväg längs väg 272
Harbo - Gäddvikens vägskäl

Antal meter ny gång- och
cykelväg
Cirka 5500
Total kostnad

Produktionskostnad
24 750 000
24,8 miljoner kr

4. Slutsats
Region Uppsala kommer att gå vidare med alternativ ett eftersom det är det är billigare
alternativ och de medel som finns i länsplanen kan användas till att skapa mer
cykelbarhet i Uppsala län.
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