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Cc Knivsta kommun och Knivsta kommuns samhällsutvecklingsnämnd, Uppsala kommun, Trafikverket 

Den 2018 beslutades en gång- och cykelväg längs väg L255 mellan Uppsala/Flottsund 

och Vassunda till Knivsta är ännu inte påbörjad, vilket starkt påverkar kommunernas och 

myndigheternas trovärdighet hos allmänheten. 

I detta ärende vill vi i Sunnersta Egnahemsförening (SEF) anföra följande: 

1. Denna beslutade GC-väg, rikscykelväg, är också mycket viktig för tillgängligheten till 

naturreservatet Kungshamn – Morga. Längs 255-an finns mellan Nåntuna, Lunsen och 

reservatets södra ände sex mindre parkeringsplatser som ofta är helt fullbelagda. Länsväg 255 har 

högt tempo med en hel del tung trafik. Många tar därför bilen till dessa rekreation/naturområden, 

eftersom de finner det allt för riskabelt att cykla längs 255-an. 

2. Länsväg 255, som av SEF förordas att snarast utbyggas till en 2+1 väg, används inte bara som en 

lokal genomfartsled. Trafikverket anser även att 255-an har stor regional betydelse till och från 

Uppsala, om något medför en avstängning av E4 etc. Motorfordon- och GC-trafik ökar i takt med 

kommunernas och regionens starkt växande SÖDRA delar och Knivstas expansion. För att nå en 

betydligt bättre trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter är det av största vikt att den parallella 

GC-vägen byggs ut snarast. Den beslutade gång- och cykelväg som föreslås i regionens 

länstransportplan förordas av SEF. En stor och bred allmänhet sluter också upp kring 

länstransportplanen. 

3. I en kulturhistoriskt intressant, vacker och öppen bebodd landsbygd, genom skyddad natur intill 

en motortrafikerad länsväg, kommer denna GC-väg att kunna användas av i stort sett alla 

åldersgrupper och vara till rekreation och samhällsnytta för många länsbor. Med länets framtagna 

transportinfrastruktur och kommunernas stadsutvecklingsstrategi kommer detta bli en mycket 

betydelsefull satsning in i framtiden för trafiksäkerheten, folkhälsan och klimatet. 
4. SEF förordar starkt att byggprocessen av den sedan 2018 beslutade GC-vägen, påbörjas när 

ÅVSen från Trafikverket är klar 2022, Att vänta ytterligare mer än fem år gynnar inte 

samhällsutvecklingen och förordas inte av SEF. 

Vi har fått en del faktaunderlag från Gruppen för cykel- och promenadväg utmed Gamla 

Stockholmsvägen, väg 255, Uppsala-Vassunda, ideell politiskt obunden förening, vilka vi till fullo 

stödjer. 

För Sunnersta Egnahemsförening  20211206  

Ordförande    Sekreterare 

 

………………………………           ……………………………………..  

Seved Helmersson    Gunnar Westermark 
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