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Uppsala kommun                                                                                     Uppsala, den 5 december  2013                                                                                                                   

Kontoret för samhällsutveckling                                                                                                                                        

Trafik och markupplåtelse                                                                                                                                                    

753 75 Uppsala 

                                                        ANSÖKAN 

Sunnersta Egnahemsförening ansöker om fyra kompletterande åtgärder med 

anledning av Blå-30-programmets införande. Se bifogad kartering 

 

1. Inför stopplikt för trafikanter på Rälsvägen i båda riktningarna vid korsning av Rosenvägen/ 

Södra Rosenvägen i Sunnersta. 

Motivering: Egnahemsföreningen i Sunnersta har fått avslag på ansökan om obligatorisk 30 km 

hastighet på den slingriga och backiga Rosenvägen/Södra Rosenvägen (Dnr GSN- 2013-0487). Vägen 

är huvudled och bussgata som trafikeras med två linjer, från och med 15 december 2013 tre 

(11,28,111).  Korsningen med Rälsvägen, en bred gata i öst-västlig riktning, är Sunnerstas 

trafikfarligaste.  Ett skäl är dess bredd och raka sträckning som gör att många bilister kör som om 

Rälsvägen vore huvudled.  I korsningen gäller nu att trafikanter på Rälsvägen lämnar företräde för 

trafiken på Rosenvägen/Södra Rosenvägen. Även om Rälsvägen fått rekommenderad 30 km skyltning 

och farthinder är sikten i korsningen dålig, särskilt vintertid när snö och is täcker ”lämna 

företrädesmarkeringen” i gatan. På båda vägarna ökar biltrafiken på grund av generell förtätning av 

villabebyggelse i området och ny bebyggelse i Trasthagen, som färdigställdes 2012. En fartkontroll, 

som gatu- och trafikkontoret genomförde hösten 2012 visade att hastighetsgränsen tidvis översteg 

50 km/timmen på Rosenvägen och för Rälsvägen låg medelhastigheten över 50 km/tim (referens 

Christer Åkerlund). En stopplikt skulle starkt förbättra trafiksäkerheten i korsningen.  

2. En översyn av parkeringsbestämmelserna på Rälsvägens södra sida mot Trasthagen och fler 

parkeringsplatser inom Trasthagens område krävs.  

Motivering: Bebyggelsen i Trasthagen med 32 radhus och 69 hyreslägenheter har starkt ökat 

biltätheten i området. Parkeringsplatserna inom Trasthagen är underdimensionerade, vilket medför 

permanent parkering på Rälsvägens södra sida mot Trasthagen där ett 20-tal bilar som regel nu står 

parkerade under kvällar/nätter och helger. Ökningen av parkerade bilar gör Rälsvägen trafikfarligare 

för oskyddade trafikanter och hindrar framkomligheten på utfarterna från fastigheter på motsatta 

sida av t.ex. skrymmande fordon som husvagnar. Dessa fastigheter skulle behöva 

parkeringsförbudszoner på Rälsvägens båda sidor om sina garageutfarter. Vi befarar också att 

bilparkeringen utmed Trasthagen försvårar vinterväghållningen och därigenom  orsakar ökade 

trafikrisker.  
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3. Permanent 30 km hastighet på Rådjursstigen mot Alnäs, Mälarvägen och Sjövägen förbi 

Idrottsplatsen.  

Motivering:  Rådjursstigen är huvudinfarten till fritidsanläggningen Alnäs, som drivs av KFUM/KFUK 

med stöd från kommunen. Området är ett viktigt rekreationsområde för hela Uppsala.  Rådjursstigen 

har idag en röd-gul (obligatorisk) 30 km- skyltning endast under sommarmånaderna (1/6-  31/8).  

Alnäs har verksamhet hela året med merparten förlagd till den ljusa tiden på skolterminen samt hela 

sommarlovet. En hastighetsbegränsning hela året är att föredra framför andra s.k. fartdämpande 

åtgärder såsom blomlådor och vägbulor då Alnäs besöks av stora bussar sommartid/upp till 8 st per 

dag/ samt mat och materieltransporter hela året. 

Utefter Sjövägen ligger fotbollsplaner, som utnyttjas av Sunnerstas Idrottsförening (SAIF). 

Fotbollperioden sträcker sig betydligt längre än de tre sommarmånaderna. Wasakåren, en scoutkår 

ligger mittemot idrottsplanerna och här pågår aktiviteter året runt. Sjövägen är en populär 

promenad- och cykelväg som leder ner till Ekoln och vägarna utmed vattnet.  I samband med  

tävlingar på land eller vatten ökar  bil- och busstrafiken markant i område.  Därtill kommer 

skridskoåkare, fiskeintresserade och båtfolk. 

En permanent 30 km hastighet på Rådjursstigen och Sjövägen krävs nu för att uppnå en acceptabel 

trafiksäkerhet.  

 

4. Förlängning av blå 30 skyltningen på sträckan söderut efter farthindret vid Rosenvägen / 

Långvägen samt hastighets dämpande åtgärd vid gång och cykelvägens utfart vid 

Rosenvägen/Skogsduvevägen.  

Motivering: Hastigheten på buss och bil trafiken är ofta väldigt hög i och med nerförs backen söderut 

på Rosenvägen efter farthindret. Det inbjuder till att öka hastigheten efter blå 30 skyltens 

upphörande. I och med att busslinje 28 från och med den 15 december kommer att trafikera hela 

Rosenvägens sträckning till och från Skarholmen innebär det att den täta buss trafikeringen längs 

med Rosenvägen kommer att öka än mer markant vid de tidpunkter då barn och ungdomar skall 

transportera sig till och från skola och dagis morgon och kväll. 

En permanent förlängning av blå 30 skyltningen till efter gång och cykelvägens utfart mitt emot 

Skogsduvevägen samt ytterligare trafikdämpande åtgärder krävs för att öka säkerheten för gång och 

cykel trafikanterna när de skall korsa Rosenvägen.  

 

 

 

Arne Lagerholm, ordf                           Erik Person , v ordf                   Margaretha Jägerstad                                                                                               

tel: 018-320884                                     018-321140              018-321863 

e-post till samtliga: egnahemsforening@sunnersta.nu                                                         

Bilaga/   Kartering av de ansökta åtgärderna  
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