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Paragraf 82 Ärendenummer KS2021/643 

Yttrande över - Samråd avseende uppdaterad vägplan 
väg 55 Örsundsbro - Kvarnbolund  

Förslag till kommunstyrelsens beslut 
Enköpings kommun lämnar yttrande daterat 6 oktober 2021 som svar på remissen. 

Ärendet 

Bakgrund 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 7 oktober 2021 inkommit med en 
skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår bland annat att Trafikverket arbetar med 
att ta fram en ny vägplan för riksväg 55 på sträckan Örsundsbro- Kvarnbolund. 
Den nya vägplanen syftar till att möjliggöra så kallad 2+1-väg med en målhastighet 
på 100 km/h samt parallell gång- och cykelväg. Sträckan utgör en viktig regional 
förbindelse med omfattande arbetspendling. Under perioden 2021-09-22 – 2021-
10-13 genomförs ett kompletterande samråd och kommunen har fått handlingarna 
att lämna yttrande över.  

Enköpings kommun har beviljats förlängd svarstid till den 26 oktober. 

Ärendets beredning 
Trafikverket har tidigare genomfört ett tidigt samråd sommaren 2020 samt samråd 
runt årsskiftet 2020/2021. Kommunen har svarat på vägplanematerialet i dessa 
skeden. Nu aktuellt kompletterande samråd är begränsat till plankartor, 
illustrationskartor och samrådsredogörelse. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Kommunen har sammanställt sina synpunkter över det reviderade 
samrådsmaterialet i en skrivelse daterad 2021-10-06 och bedömer denna som 
lämplig att överlämna som remissvar. 

Ekonomiska konsekvenser Det reviderade samrådsförslaget omfattar den 
fysiska planeringen av vägområdet. Ekonomiska konsekvenser hanteras inom 
länstransportplanen (Länsplan för regional transportinfrastruktur i Uppsala län 
2022–2033). 
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Sociala och miljömässiga konsekvenser Vägplaneprocessen liknar i mycket en 
detaljplaneprocess. De sociala och miljömässiga konsekvenserna av pågående 
projekt beskrivs inom vägplanearbetet 

Enhetschef Anna Hallberg och planarkitekt Tobias Viberg redogör för ärendet. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Enköpings kommun lämnar yttrande daterat 6 oktober 2021 som svar på remissen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-06 

Yttrande, daterat 2021-10-06  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om utskottet hört debatten och är redo att gå till beslut. 
Utskottet bekräftar detta. 

Ordföranden låter utskottet ta ställning och finner att man beslutat i enlighet med 
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Trafikverket
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Anna Hallberg 
0171-62 54 71 
anna.hallberg@enkoping.se 

Kommunstyrelsen 

Svar på samråd avseende uppdaterad vägplan väg 55 
Örsundsbro-Kvarnbolund (TRV 2019/119335) 

Förslag till kommunstyrelsens beslut 
Enköpings kommun lämnar yttrande daterat 6 oktober 2021 som svar på remissen. 

Ärendet 

Bakgrund 
Trafikverket arbetar med att ta fram en ny vägplan för riksväg 55 på sträckan 
Enköping-Litslena. Den nya vägplanen syftar till att möjliggöra så kallad 2+1-väg 
med en målhastighet på 100 km/h samt parallell gång- och cykelväg. Sträckan 
utgör en viktig regional förbindelse med omfattande arbetspendling. Under 
perioden 2021-09-22 – 2021-10-13 genomförs ett kompletterande samråd och 
kommunen har fått handlingarna att lämna yttrande över. 

Samrådshandlingarna finns här:  
Dokument för väg 55, Örsundsbro–Kvarnbolund - Trafikverket  

Enköpings kommun har beviljats förlängd svarstid till den 26 oktober. 

Ärendets beredning 
Trafikverket har tidigare genomfört ett tidigt samråd sommaren 2020 samt samråd 
runt årsskiftet 2020/2021. Kommunen har svarat på vägplanematerialet i dessa 
skeden. Nu aktuellt kompletterande samråd är begränsat till plankartor, 
illustrationskartor och samrådsredogörelse. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Kommunen har sammanställt sina synpunkter över det reviderade 
samrådsmaterialet i en skrivelse daterad 2021-10-06 och bedömer denna som 
lämplig att överlämna som remissvar. 

https://www.trafikverket.se/nara-dig/projekt-i-flera-lan/vag-55-malardiagonalen-mellan-norrkoping-och-uppsala/vag-55-orsundsbro-kvarnbolund/dokument-for-vag-55-orsundsbro-kvarnbolund/
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Ekonomiska konsekvenser 
Det reviderade samrådsförslaget omfattar den fysiska planeringen av vägområdet. 
Ekonomiska konsekvenser hanteras inom länstransportplanen (Länsplan för  
regional transportinfrastruktur i Uppsala län 2022–2033).   

Sociala och miljömässiga konsekvenser 
Vägplaneprocessen liknar i mycket en detaljplaneprocess. De sociala och 
miljömässiga konsekvenserna av pågående projekt beskrivs inom vägplanearbetet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-06 
Yttrande, daterat 2021-10-06 
 
 
 
Patrik Holm 
Plan- och exploateringschef 
Enköpings kommun 

 
 
 
Anna Hallberg 
Strategisk samhällsplanerare 
Enköpings kommun 

 
Beslutet skickas till: 
Trafikverket
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Tobias Viberg 
0171-626284 
tobias.viberg@enkoping.se 

 

Yttrande för vägplan RV55 Örsundsbro-Kvarnbolund 
(TRV2019/119335), kompletterande samråd sept-okt 
2021 
Enköpings kommun har tagit del av det reviderade samrådsmaterialet för väg 55 
Örsundsbro-Kvarnbolund. Eftersom det kompletterande samrådet endast består av 
kartor och samrådsredogörelse men ingen plan- och miljöbeskrivning, är det ibland 
svårt att få en bild av vilka avvägningar som lett fram till det reviderade förslagets 
val av lösningar. Samrådsredogörelserna för de båda sträckorna innehåller 
dessutom ibland information som gäller båda sträckor men bara återfinns i ena 
samrådsredogörelsen. I viss mån upprepar kommunen därför tidigare framförda 
synpunkter vars omhändertagande materialet i det kompletterande samrådet inte 
redogör för. Synpunkterna lämnas under berörda rubriker för tidigare samrådets 
plan- och miljöbeskrivning. 

Generellt 
Enköpings kommun anser att det kompletterande samrådets underlag och förslag 
utvecklats i positiv riktning. Kommunens bedömning är att de negativa 
konsekvenser för boende och verksamma längs sträckorna minskat i det 
reviderade förslaget. Förhoppningsvis kan dialogen mellan Trafikverket, 
fastighetsägare och andra intressenter fortsätta under vägplaneprocessen för att 
skapa bästa möjliga avvägning mellan de enskilda och allmänna intressena.    

Alltjämt finns dock vissa frågeställningar och brister som kommunen önskar att 
Trafikverket arbetar vidare med i processen. Detta gäller framför allt den 
inledande/avslutande trafikplatsen vid Eningböle hållplatsläge samt lösningar runt 
Säva. Dessutom är materialet mycket svårtolkat runt Lilla Ransta. 

För att underlätta att förstå vilka ställningstaganden och avvägningar som gjorts i 
samband med redovisade revideringar hade det därför varit önskvärt om det 
kompletterande samrådet även hade innehållet i en reviderad plan- och 
miljöbeskrivning. Även uppdaterade bullerkartor och färdig 
miljökonsekvensbeskrivning hade underlättat. 
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Samrådshandling väg 55 Örsundsbro-Kvarnbolund, plan- och 
miljöbeskrivning 
 

3.2.3. Oskyddade trafikanter 

I samrådshandlingen går det att läsa att ”ett viktigt projektmål är att förbättra 
förutsättningarna för gång- och cykeltrafik. I dagsläget finns ingen gång- och 
cykelväg längs med den aktuella sträckan, och det är riskfyllt att korsa vägen i 
rusningstrafik”. Kommunen anser att det reviderade förslaget förtydligats i stor 
utsträckning vad gäller hur oskyddade trafikanter ska ta sig till och från hållplatser 
på ett säkert sätt på båda sidor om vägen, och gång- och cykelvägens tydligare 
koppling till samtliga hållplatslägen. Kommunen önskar generellt att detta utvecklas 
och illustreras ytterligare inför granskningsskedet så att hela resan-perspektivet 
säkerställs i möjligaste mån. 

Gryta skola 
Kommunen anser att anslutningarna från hållplatslägen till gång- och cykelväg har 
förtydligats i det reviderade samrådsmaterialet. Kommunen önskar dock enligt 
ovan att detta utvecklas och illustreras ytterligare inför granskningsskedet. 

Lilla ransta 
I tidigare samråd påtalade kommunen att situationen för oskyddade trafikanter var 
undermålig i anslutning till busshållplats Lilla Ransta. Kommunen kan inte återfinna 
något egentligt bemötande av detta. I de reviderade handlingarna är kontakten 
mellan gång- och cykelvägen och hållplatsen i riktning Enköping klart förbättrad. 
Men hur är det tänk för hållplatsen i riktning Uppsala? Och för boende på denna 
sida vägen? Enligt illustrationskarta 6 finns en öppning i mitträcket för att komma 
över till gång- och cykelvägen på motsatt sida, men utfarten för de boende föreslås 
stängas utan att det framgår var de istället ska köra ut. En inte obetydlig mängd av 
resenärer till denna hållplats torde ha målpunkt på sydöstra sidan om vägen. Se 
även nedan om korsningspunkter. 
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Montage av illustrationskarta 5 och 6 med den stängda utfarten för de omkring 15 hushållen 

i närområdet. 

4.2.2 Korsningspunkter och avfarter 

Eningböle trafikplats 
Det framgår inte av materialet hur accelerationsfält för buss i riktning från 
Örsundsbro mot Uppsala ska lösas. Idag sker detta delvis på vägrenen men med 
nya vägplanen försvinner vägrenen redan efter omkring hundra meter från utfarten 
och riksväg blir 55 enfilig med målhastighet 100 km/h. Hinner en buss accelerera 
upp på denna sträcka? Kommunen bedömer antalet bussar som ska göra denna 
trafikrörelse som mycket högt utifrån ULs linjenät och tidtabeller. 

Lilla Ransta  
Kommunen har ovan påtalat brister med trafiklösningen för oskyddade trafikanter 
vid hållplatsen Lilla Ransta, särskilt i riktning mot Uppsala. Enligt illustrationskarta 6 
finns en öppning i mitträcket för att komma över till gång- och cykelvägen på 
motsatt sida, men utfarten för de boende föreslås stängas utan att det framgår var 
de istället ska köra ut. En inte obetydlig mängd av resenärer till denna hållplats 
torde ha målpunkt på sydöstra sidan om vägen. En minst lika stor mängd 
resenärer behöver kunna färdas med eget motorfordon från och till det 15-tal 
hushåll som ligger inom en radie av 350 meter från dagens korsning, se bild nedan 
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Om det är tänkt att dessa hushåll i fortsättningen hänvisas att angöra sina bostäder 
via Säva, så framgår inte det av materialet. 

4.2.4. Busshållplatser 

Enköpings kommun vill framhålla att lämpliga ersättningshållplatser/lämplig lösning 
måste komma till i de fall hållplatser tas bort som används för skolskjuts, annars är 
det inte passande att ta bort hållplatser som används för skolskjuts. 

Kommunen saknar kommentarer kring skolskjutshållplatser inom det reviderade 
materialet som skickats på kompletterande samråd.  

Eningböle: 
Hållplats Eningböle föreslås tas bort, detta syns delvis i illustrationskarta 1-7 
kartbild 1, men saknas i text i Samrådshandling väg 55 Örsundsbro-Kvarnbolund 
(s.30). Kommunen påtalade otydligheten kring detta i tidigare samråd men ser inte 
att frågan förtydligats i de reviderade samrådshandlingarna.  

Kommunen anser att det är otydligt om borttagande av busshållplatsen vid 
Eningböle är ett förslag och en fråga som ska lösas inom vägplanearbetet eller i 
annan process. Kommunen väljer dock att spela in synpunkter på denna hållplats i 
vägplaneprocessen. 

Kommunen ser viss problematik med en avveckling av denna hållplats eftersom 
avståndet mellan Gryta skola och Salnecke blir långt. Samtidigt är trafiksäkerheten 
vid hållplatslägena och bron inte bra och avståndet mellan hållplatslägena i 
Eningböle och Gryta skola bara omkring 500 meter. Det är positivt att 
passagemöjligheterna i plan har förbättrats vid Gryta skola liksom kopplingen till 
gång- och cykelväg från busshållplatserna längs sträckan, men med borttagande 
av busshållplatsen i Eningböle hänvisas på- och avstigande som idag nyttjar denna 
till en passage i plan över riksväg 55 bortom Gryta skola med målhastighet 100 
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km/h. Kommunens bild är att just busshållplatsen i Eningböle med sitt läge i 
anslutning till trafikplatsen används i viss mån även som skjutshållplats delvis av 
yngre passagerare som missat bussen och får skjuts för att komma ikapp bussen 
framför allt till Uppsala. I och med att riksväg 55 blir mötesfri långa sträckor skulle 
detta behov kunna bli ännu större i framtiden. I kommunens pågående revidering 
av översiktsplan och fördjupad översiktsplan för Örsundsbro planeras även 
verksamhetsområden i anslutning till Örsundsbros norra infart i framtiden. Se även 
kommentar om gång- och cykelväg nedan. 

Lilla Ransta 
Brister runt hållplats Lilla Ransta har redovisats ovan. 

Säva 
Helhetslösningen runt Säva har utvecklats positivt i de reviderade handlingarna. 
GC-brons koppling till hållplatserna och den samlade bebyggelsen i sig känns mer 
naturlig, men det förändrade läget för hållplatsen i riktning mot Uppsala skapar en 
situation där oskyddade trafikanter måste ta sig till/från bron i blandad trafikmiljö i 
direkt anslutning till riksväg 55. Tidigare samrådsförslags bibehållna lägen av 
dagens hållplatser i kombination med det nya läget för GC-bron hade ur 
kommunens perspektiv varit att fördra. För att underlätta att förstå vilka 
ställningstaganden och avvägningar som gjorts i samband med redovisade 
revideringar hade det därför varit önskvärt om det kompletterande samrådet även 
hade innehållet i en reviderad plan- och miljöbeskrivning. Se även nedan om 
pendlarparkering. 

4.2.5. Gång- och cykelväg 

I samrådshandlingen går det att läsa att två olika typer av gång- och cykelväg 
projekteras. Enköpings kommun anser att en separerad gång- och cykelväg är att 
förorda som första alternativ. I andra hand ser kommunen att en bygdevägslösning 
kan fungera på sträckor där ÅDT förväntas vara låg och där oskyddade trafikanter 
inte behöver vistas invid tung trafik. 

Kommunens uppskattar att det reviderade samrådsförslaget har kortat ner 
sträckorna med blandad trafik betydligt, vilket är mycket positivt. Den enda 
sträckan med blandtrafik som kvarstår på sträckan är i Säva. Här önskar 
kommunen att det tydliggörs hur gång- och cykelvägen ska löpa förbi området med 
nuvarande informella parkeringsyta. Det reviderade förslagets placering av GC-
bron är betydligt mer central, vilket kommunen ser som positivt, men tydliggörande 
efterfrågas av åtkomsten för oskyddade trafikanter från bron till den flyttade 
busshållplatsen här. Se även ovan om busshållplatser. 
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Kommunen noterar att gång- och cykelväg från Eningböle in mot 
Örsundsbro/Salnecke, ligger utanför vägplaneprojektet och välkomnar fortsatt 
dialog om denna sträcka inom ramen för andra projekt.  

4.2.8. Vilstängsel och viltpassager 

Kommunen har inget ytterligare att tillföra i detta skede vad gäller föreslagen 
faunapassage på sträckan utan upprepar att särskilt de tre på sträckan Örsundsbro 
– Kvarnbolund bedöms som välplacerade i terräng och landskapet.  

5.5.1. Vattenförekomster och enskilda vattentäkter 
Generell synpunkt om dagvattenföroreningar 

En stor källa till spridning av föroreningar till vatten är mikroplaster som kommer 
från bilar genom väg- och däckslitage. En del av dessa föroreningar når ut i 
vattenförekomsterna via vägdagvattnet. Vi vill påminna om att detta är en viktig 
förorening att ta hänsyn till vid hantering av dagvatten.  

Kommunen noterar att Trafikverket som myndighet i enlighet med miljöbalken 
verkar för att miljökvalitetsnormer uppfylls, men som verksamhetsutövare nöjer sig 
med icke-försämringskravet. Kommunen vill likväl påtala en förhoppning om 
de ”något positiva konsekvenser” som eventuellt kan bli resultatet av vägplanens 
genomförande för dagvatten enligt tidigare samråds plan- och miljöbeskrivning.  

Vad gäller vägdiken utvecklar kommunen ett resonemang i remissvar för sträckan 
Enköping-Litslena, som önskas klarlagt i den fortsatta processen med ny vägplan. 

5.5.3 Naturresurser 
Kommunens välkomnar fortsatt dialog om masshantering under projektet. 

5.5.6 Boendemiljö 
Friluftsliv  

Kommunen ser fram emot att få ta del av den uppdaterade bullerutredningen inför 
granskningsskedet av vägplaneprocessen. 

Övrigt 
 
Pendlarparking 
Kommunen ser positivt på att pendlarparkering i Säva har arbetats in i förslaget. 
Möjligen skulle en lösning med halverad parkering men på ömse sidor om riksväg 
55 kunna skapa en bättre lösning i Säva. På motsatt sida äger Gustavianska 
Stiftelsen Vid Uppsala Akademi stora intilliggande markområden. Nu föreslaget 
läge känns längre ifrån hållplatslägena än vad som borde vara behövligt. En 
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uppdelning på två hälften så stora parkeringar ger samma kapacitet och kanske 
större möjligheter att hitta lägen närmare gång- och cykelbron respektive 
hållplatserna?   

Fortsatt dialog 

Enköping kommun ser behov av och välkomnar fortsatt dialog kring vägplanerna. 

 
 
 
Anna Hallberg 
Enhetschef 
Enköpings kommun 

 
 
 
Tobias Viberg 
Planarkitekt 
Enköpings kommun 

 
Kopia till: 
Trafikverket
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