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Kompletterande samrådsyttrande inför val av alternativ
Projektnummer 107264
Trafikverket utreder förutsättningarna för att bygga om väg 77 mellan Uppsala 
länsgräns och trafikplats Rösa för att öka standarden och trafiksäkerheten. 
Länsstyrelsen har den 12 september 2016 tagit emot en begäran från Trafikverket 
om kompletterande yttrande över förslag till nya utredningskorridorer nordväst 
om Rimbo (se kartbild gul och blå korridor). Länsstyrelsen har tidigare lämnat 
yttranden inför val av lokaliseringsalternativ vid två tillfällen, 2015-05-21 samt 
2016-05-19. I tidigare yttranden har vi lämnat synpunkter på hur vi ser på 
genomförbarheten för gul korridor enligt kartbilden. I detta yttrande tar vi 
ställning till röd och blå korridor nord/nordväst om Rimbo, men endast utifrån ett 
kulturmiljöperspektiv. 

Länsstyrelsens synpunkter
Oavsett vilken korridor norr/nordväst om Rimbo som väljs för eventuell fortsatt 
utredning, projektering och planering, så kommer alla alternativ innebära likartade 
svårigheter med hänsyn till kulturmiljön och förekomsten av fornlämningar. 
Länsstyrelsen bedömer att de nya utredningskorridorerna inte innebär några 
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förenklingar vad gäller genomförandet, jämfört tidigare förslag på sträckning. 
Vägkorridorerna påverkar det sammanhängande området med fornlämningar 
nordväst om Rimbo och även ett av de gravfält och den bytomt/gårdstomt som 
påträffades vid den arkeologiska utredningen. Blå korridor skär igenom den 
centrala delen av området och har därför en mycket negativ påverkan på 
kulturmiljön. Röd korridor går i de mer perifera delarna av området. I områden 
där det, som i det här fallet, finns många fornlämningar som är registrerade i 
samband med Riksantikvarieämbetets fornminnesinventeringar är det vanligt att 
finns ytterligare ett stort antal fornlämningar, som inte har upptäckts. Detta gäller 
framför allt fornlämningar, som inte är synliga ovan jord. Ytterligare 
fornlämningar kommer med stor sannolikhet att påträffas i de nya förslagen till 
sträckningar om en arkeologisk utredning görs. 

Utsnitt ur Länsstyrelsens webbGIS. Röda markeringar fornlämningar registrerade i FMIS 

Av kulturmiljölagen följer att fornlämningar endast får tas bort om dessa medför 
hinder eller olägenhet som inte står i rimligt förhållande till fornlämningens 
betydelse (2 kap 12 §). I bedömningen beaktar vi både fornlämningens värde, 
betydelsen av att åtgärden genomförs och huruvida det finns alternativa 
lokaliseringar för att uppnå samma syfte. På nuvarande underlag kan 
Länsstyrelsen inte bedöma huruvida byggande av en väg inom föreslagna 
korridorer är möjlig, med hänsyn till kulturmiljölagen. Inför den fortsatta 
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planläggningen och kommande prövningar behöver Trafikverkets motiv för att 
bygga vägen norr/nordväst om Rimbo förtydligas.

Karta hämtad ur rapporten för Arkeologisk utredning etapp 1 inför ombyggnad av väg 77, 
Arkeologgruppen AB, Rapport 2015:61

Länsstyrelsen vill understryka att en ny väg norr/nordväst om Rimbo kommer att 
innebära omfattande och kostsamma arkeologiska åtgärder. Vi bedömer att det 
kommer att ta åtskilliga år av utredningar och undersökningar, innan själva 
vägbygget av en ny väg norr/nordväst om Rimbo eventuellt kan påbörjas. 

I ärendets beredning har deltagit Susann Jonsson, planhandläggare, Louise 
Schlyter, enhetschef kulturmiljöenheten, Agneta Åkermark Kraft, handläggare 
arkeologi samt Tatjana Joksimović, beslutande planchef. 

Detta beslut ha granskats och godkänts via Länsstyrelsens 
ärendehanteringssystem och har därför inga namnunderskrifter.
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