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Kontoret för samhällsutveckling                                                                                                                                     

Gatu- och trafiknämnden                                                                                                                           

Uppsala kommun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

753 75 Uppsala     

2012-01-30 

Bättre belysning ger ökad trafiksäkerhet i Sunnersta! 

Sunnersta Egnahemsförening bevakar trafiksäkerhetsfrågor i området och har en särskild 

arbetsgrupp som arbetar med detta. Under 2011 har föreningens och arbetsgruppens 

medlemmar påtalat några ställen i Sunnersta där dålig belysning utgör en allvarlig  

säkerhetstsrisk, särskilt under den mörka årstiden.   Vi vill med denna skrivelse anhålla om 

att Gatu-och trafiknämnden löser problemen på nedan angivna ställen. Det skulle minska 

risken för biltrafikolyckor (se punkterna 1och 2) samt risken för allvarliga fallolyckor för gång- 

och cykeltrafikanter (punkten 3). 

1. Rondellinfarten norrifrån till Sunnersta saknar belysning av rondell-kullen, vilket 

rondeller vanligtvis har. Under den mörka årstiden är den hårt trafikerade rondellen 

vid Sunnersta-infarten därför dåligt upplyst, vilket ökar olycksrisker för framförallt 

biltrafikanterna, som upptäcker rondellen alltför sent om de kommer norrifrån, från 

Uppsalahållet.  

2. Vid avfarten från 255:an till Sunnersta via Flottsundsbron är belysningen dålig och 

avfarten för bilisterna är mycket svår att upptäcka, särskilt under den mörka årstiden 

när man kör 255:an norrifrån, från Uppsala mot Märsta. Hög barrskog kantar vägen 

norr om avfarten och 50 m innan man skall svänga dyker en 70-skylt upp (hastigheten 

dessförinnan är skyltad 80 km/tim).  Avfarten, som ligger på en utförsraksträcka  

utgör därmed en trafikfälla. Många Sunnerstabor använder avfarten när de besöker 

Boländerna och många pendlare från E4:an tar vägen över Flottsund via denna 

avfart. Se även separat skrivelse till Trafikverket, med kopior för kännedom till 

Uppsala kommun. 

3. Sunnersta har mycket få gång- och cykelleder i förhållande till områdets storlek och 

folkmängd. Några av dessa gång- och cykelleder saknar dessutom belysning, vilket 

ökar risken för fallolyckor bland gång- och cykeltrafikanter under den mörka årstiden. 

Det gäller t ex. följande avsnitt: Se rödmarkerade cirklar på bifogade cykelkarta. 
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 På den ca 100 meter långa gång- och cykelvägen mellan Åkervägens södra ända i 
korsningen med Herrgårdsvägen och vidare mot Grisslevägen är det senhöst- och 
vintertid  kolsvart under en stor del av dygnet. Detta gör det omöjlig att se andra 
personer varför skador och krockar lätt kan inträffa. Dessutom uppförs nu två nya 
fastigheter i angränsning till denna gång- och cykelväg. 
 

 Från busshållplatsen i centrala Sunnersta (Lärkvägen) mot radhusområdet utmed 

Rälsvägen, finns en gång- och cykelväg om ca 50 m som saknar belysning. 

 Järpvägens förlängning parallellt med Rälsvägen, som utmynnar vid Jägarvägen norr 
om Rälsvägen saknar belysning. Sträckan, ca 300 m, är skyltad från båda hållen som 
gång- och cykelväg. Denna led kommer att utgöra en trafikskyddad väg för 
skolbarnen som nu flyttar in i nybyggena i Trasthagen under 2012. 
 

 Flera övergångsställen och vissa busshållplatser är dåligt upplysta, t ex 
busshållplatsen ”Heimdalsvägen” där belysning endast finns på den södra sidan av 
Rosenvägen. 

 

Egnahemsföreningens styrelse ber Uppsala kommuns gatu- och trafiknämnd att snarast lösa 

problemen med dålig/obefintlig belysning/sikt. Vi välkomnar nämnden att kontakta 

undertecknade för att på plats visa belysningsproblemen och emotser ett svar på skrivelsen, 

som vi kan sprida till Sunnerstaborna.  

 

Klas Rosén                                                                                                                                                             

ordförande  för Styrelsen för Sunnersta 

Egnahemsförening                                                             

adress: Rödhakevägen 15, 756 52 Uppsala                                                                                                      

mobil:070-6712853                                                  

e-post: Klas.Rosen@slu.se 

Margaretha Jägerstad                     

styrelseledamot och sammankallande för  

Sunnersta Egnahemsförenings trafikgrupp                                          

adress:   Entitvägen 7, 756 52 Uppsala                                

tel: 18-321863                                                                

e-post: 018.321863@telia.com 

 

Bilaga: Uppsala cykelkarta utgiven 2009 av Uppsala kommun med markeringar av gång- och 

cykelleder med obefintlig/otillräcklig belysning.  

Kopior för kännedom till Cecilia Fors, Karin Renström och Christer Åkerlund, samtliga 

Uppsala kommun samt tekniska utskottet i Knivsta kommun. 
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