
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE   

Gång- och cykelväg, Morgongåva-Vittinge 

Heby kommun, Uppsala Län 

Vägplan, 2022-01-17 

Uppdragsnummer: 169621 

 

 VMN169621VP/VP, ankomst 2022-01-17, ver 2, jobb 26 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trafikverket 

Postadress: Box 1214, 751 42 Uppsala  

E-post: trafikverket@trafikverket.se 

Telefon: 0771-921 921 

 

Dokumenttitel: SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

Författare: Atkins Sverige AB 

Dokumentdatum: 2022-01-17 

Ärendenummer: TRV 2020/111862  

Åtgärdsnummer: 18248  

Uppdragsnummer: 169621 

Version: 1.0 

Kontaktperson: Arini Magnusson, Trafikverket 

  

T
M

A
L
L
 0

0
9
6

 
S

a
m

rå
d
s
re

d
o

g
ö
re

ls
e
  

5
.0

 



Innehåll 
 

1 Sammanfattning .............................................................................................. 4 

2 Samrådskrets ................................................................................................... 5 

3 Samråd ............................................................................................................. 5 

3.1. Samråd inför Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan ................ 5 

3.1.1. Samråd med berörd länsstyrelse ........................................................ 5 

3.1.2. Samråd med Heby kommun och Region Uppsala .............................. 6 

3.1.3. Samråd med de enskilda som kan bli särskilt berörda ........................ 9 

3.1.4. Samråd med övriga myndigheter och organ ..................................... 10 

3.2. Samråd vid utformning av planförslaget (samrådshandling) ........................ 10 

3.2.1. Samråd med berörd länsstyrelse ...................................................... 10 

3.2.2. Samråd med Heby kommun och Region Uppsala ............................ 10 

3.2.3. Samråd med de enskilda som kan bli särskilt berörda ...................... 12 

3.2.4. Skriftligt samråd med de enskilda som kan bli särskilt berörda ......... 15 

3.2.5. Samråd med övriga berörda myndigheter och organisationer .......... 18 

 

 



I denna samrådsredogörelse sammanställs och sammanfattas hur samrådet bedrivits, vilka 

synpunkter som kommit in från enskilda, myndigheter och organisationer samt var 

yttrandena, minnesanteckningar och protokoll från samrådet finns i sin helhet. I 

samrådsredogörelsen visar Trafikverket hur de inkomna synpunkterna kommer beaktas i 

det fortsatta arbetet.  

1 Sammanfattning 

I projektet ”Gång- och cykelväg, Morgongåva-Vittinge” har samråd genomförts med: 

Länsstyrelsen i Uppsala län, Heby kommun, Region Uppsala, Försvarsmakten samt enskilda 

som antas kunna bli särskilt berörda. 

13 januari 2021 Samråd med Heby kommun och Region Uppsala. 

26 januari 2021  Samråd med Länsstyrelsen i Uppsala län. 

23 februari – 15 mars 2021  Samråd med enskilda som antas kunna bli berörda, via 

brevutskick gällande samrådsunderlag.  

Samrådsmaterialet har fanns tillgängligt på projektets 

hemsida, under tiden 2021-02-23– 2021-03-15. Information 

om samrådsunderlaget och var det fanns tillgängligt har också 

beskrivits i det informationsbrev som skickats hem till 

enskilda som kan antas bli särskilt berörda. Vidare har 

allmänheten informerats via annonser den 22 mars i Post- och 

Inrikes Tidningar samt Uppsala nya tidning.  

16 juni 2021  Digitalt samrådsmöte med direkt berörda och kommun med 

syfte att informera om planerad åtgärd, samla in information 

och synpunkter samt svara på frågor. Efter mötet fanns 

presentationsmaterialet tillgängligt på Trafikverkets hemsida.  

28 sep. – 19 okt. 2021  Skriftligt samråd med direkt berörda, allmänhet, 

organisationer, kommun, länsstyrelsen samt övriga 

myndigheter. Samrådsmaterialet har funnits tillgängligt på 

projektets hemsida, under tiden 2021-09-28 – 2021-10-19. 

Information om samrådsunderlaget och var det fanns 

tillgängligt har också beskrivits i det informationsbrev som 

skickats hem till enskilda som kan antas bli särskilt berörda.  

Samtliga inkomna synpunkter och yttranden samt upprättade minnesanteckningar och 

protokoll finns diarieförda på Trafikverket under diarienummer TRV 2020/111862.  

  



2 Samrådskrets 

Samrådskretsen har definierats utifrån projektets omfattning och den påverkan projektet 

bedöms medföra på omgivningen. Förutom de fastighetsägare som är direktberörda genom 

markintrång har även allmänheten, myndigheter, kommuner och andra som har ett 

väsentligt intresse i saken varit en del i samrådskretsen. 

3 Samråd 

3.1. Samråd inför Länsstyrelsens beslut om betydande 
miljöpåverkan  

3.1.1. Samråd med berörd länsstyrelse 

Mötet som ägde rum 2021-01-26 syftade till att informera och samla in länsstyrelsens 

synpunkter inför framtagande av samrådsunderlaget inför länsstyrelsens beslut om 

projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan.  

Länsstyrelsen informerade om att ett uppdrag gällande inventering och inrapportering av 

fornlämningar från allmänheten har påbörjats, projektet omfattar hela Uppsala län och 

slutförs i maj 2021. Informationen som framkommer kan vara aktuellt för projektet att ta 

del av. 

Länsstyrelsen berättar även om hur fortsatt samordning med dem bör ske samt att 

handläggningstiden för beslut om betydande miljöpåverkan är mellan 4–6 veckor. 

Under samrådsperioden har Länsstyrelsen i Uppsala län skickat in ett yttrande som 

redogörs för i korthet nedan.  

 

Yttrande från Länsstyrelsen  

I sitt yttrande meddelar länsstyrelsen att det inte finns några fornlämningar registrerade i 

Riksantikvarieämbetets kulturmiljöregister inom den aktuella sträckan. Däremot talar den 

kända fornlämningsmiljön i området för att det kan finnas ännu ej kända fornlämningar. 

Länsstyrelsen bedömer därför att en arkeologisk utredning ska utföras med syfte att 

klargöra fornlämningssituationen inför tillståndsprövning enligt kulturmiljölagen. 

Ur naturvårdssynpunkt har länsstyrelsen inga synpunkter.  På platsen finns inga av 

Länsstyrelsen kändanaturvärden. Länsstyrelsen upplyser om att ett område med skredrisk 

”Aktsamhetsområde - Skred i finkornig jordart” finns kring det norra vattendraget. 

Planerad gång- och cykelväg passerar två mindre vattendrag som korsar vägen genom 

trummor, varav ett är ett biflöde till Grimlebäcken och Skattmansöån. I arbetet med att 

uppfylla ramdirektivet för vatten pågår det arbeten med att restaurera vattendrag och 

avlägsna vandringshinder så att uppsatta mål kan uppnås. Det är därför viktigt vid 

anläggande av nya, och byte av befintliga trummor, att vandringsmöjligheten för 

vattenlevande organismer inte försämras utan om möjligt förbättras. Vidare skriver 

länsstyrelsen att det är viktigt att i den fortsatta processen planera för hur eventuella 

vattenverksamheter kommer att hanteras. Vattenverksamhet är i grunden en 

tillståndspliktig verksamhet.  

Enligt handlingarna berörs markavvattningsföretaget Grimle dikningsföretag. Åtgärder får 

inte utföras som påverkar dikningsföretagets syfte och funktion. I de fall dikningsföretagets 



anläggning kommer att nyttjas för avledande av vatten från den nya gång- och cykelvägen är 

det viktigt att utreda anläggningens kapacitet. Det är viktigt att samråd med 

dikningsföretaget sker. 

Länsstyrelsen meddelar vidare att det vid alla planerade vägprojekt behöver finnas en plan 

över hur vägdagvatten ska omhändertas på ett sätt som minskar belastningen på de 

vattenförekomster som finns utmed sträckan. Trafikverket bör alltid utreda möjliga åtgärder 

som förbättrar hanteringen av vägdagvatten kopplat till MKN för grund- och ytvatten, och 

inte endast från den gång- och cykelväg som är aktuell i detta projekt. Det innebär sannolikt 

ingen betydande miljöpåverkan, men förbättringar som är möjliga och som kan rymmas 

inom ramen för projektets budget bör utredas och genomföras. 

 

Trafikverket svarar:  

Trafikverket tackar för synpunkterna och kommer att se till att en ansökan för arkeologisk 

utredning steg 1 upprättas i god tid.  

Likaså kommer särskild hänsyn visas de vattendrag som eventuellt kan komma att 

påverkas vid anläggandet av gång- och cykelvägen. De olika punkterna bevakas löpande i 

projektet för att snabbt kunna identifiera behov av skyddsåtgärder eller tillståndsansökan.  

Eventuell påverkan på dikningsföretaget fortsätter att utredas, om det bedöms påverkas 

kommer det att läggas till i samrådskretsen. 

 

3.1.2. Samråd med Heby kommun och Region Uppsala 

Ett gemensamt samrådsmöte tillsammans med Heby kommun och Region Uppsala ägde 

rum 2021-01-13. Syftet med samrådsmötet var att informera om projektet samt att samla in 

kommunen och regionens synpunkter inför framtagande av samrådsunderlag för beslut om 

betydande miljöpåverkan.  

Heby kommun meddelar att om de har någon ytterligare information gällande natur- och 

kulturvärden samt om det finns några ytterligare ledningar i området, utöver de som 

erhållits via ledningskollen.se, så skickas detta över till Trafikverket.  

Kommunen ställer en fråga om angränsande projekt med gång- och cykelväg i centrala 

Morgongåva och om inte detta bör ingå i vägplanen.  

Vidare diskuteras hållplatsen på aktuell sträcka och om någon anslutning mellan planerad 

gång- och cykelväg samt hållplats kommer att finnas. Region Uppsala frågar om kommunen 

har möjlighet att säkerställa möjlighet till cykelparkering i anslutning till hållplatsen om 

mark för detta tas med i vägplanen.  

Regionen berättar att de planerar att sätta upp cykelräknare på planerad sträcka för gång- 

och cykelväg och att detta kan behöva samordnas i Trafikverkets fortsatta arbete.  

De enskilda vägar som aktuell gång- och cykelväg ska ansluta till diskuteras under mötet. 

Kommunen frågar om Trafikverket avser att göra några åtgärder på de enskilda vägarna. 

Regionen informerar också om att det är kommunen som har driftansvaret för de enskilda 

vägarna och att samtal pågår tillsammans med regionen för att höja standarden på dessa.  

Frågan om gång- och cykelvägen ska belysas lyfts på mötet och kommunen informerar om 

att de enskilda vägarna endast är belysta i anslutning till de områden där bostadsfastigheter 

finns.  



Trafikverket svarar: 

Trafikverket tackar för synpunkterna och kommer att i utformningen av gång- och 

cykelvägen anpassa denna för att ansluta på ett bra sätt till befintlig hållplats. Gällande 

möjlighet till cykelparkering vid hållplatsen tas frågan vidare i fortsatt skede. 

Trafikverket ämnar inte göra några åtgärder på de enskilda vägarna.  

 

Yttrande från Heby kommun  

Heby kommun ser positivt på anläggandet av en ny gång- och cykelväg mellan Morgongåva 

och Vittinge och beskriver att placeringen på den norra sidan om väg 72 är lämpligt då det 

finns befintliga enskilda vägar som kan användas för cykeltrafik på denna sida.  

Kommunen lyfter fram att den angränsande sträckan i centrala Morgongåva, som är en del i 

regionens plan för utveckling av gång- och cykelvägnätet, bör beskrivas i vägplanen för att 

skapa en förståelse för helheten.  

Vidare ser kommunen positivt på att en anslutning mellan ny gång- och cykelväg samt 

befintlig hållplats Håkansbo vägskäl planeras, detta då det möjliggör en ökad tillgänglighet 

samt ökar möjligheten för kombinationsresor. Just kombinationsresor och möjligheten till 

hållbara färdmedel kan betonas ytterligare i vägplanen genom att ta med detta i projektets 

mål. 

Heby kommun beskriver att kommunens riktlinjer för bredd på gång- och cykelvägar är 

minst 3,2 meter och noterar att vägplanen anger en bredd på gång- och cykelvägen på 3 

meter. Kommunen önskar att detta tas i beaktande i den fortsatta projekteringen.  

Trafikverket svarar:  

Trafikverket tackar för synpunkterna. Gällande planerad gång- och cykelväg i centrala 

Morgongåva så ingår inte denna i vägplanen men placeringen av denna kommer att 

beaktas i det fortsatta arbetet.   

Trafikverket ser positivt på att lyfta in det hållbara i kombinationsresor och de möjligheter 

som detta medför i vägplanen och ser över om projektmålen kan och bör kompletteras med 

detta.  

Trafikverket planerar för fortsatta samråd med kommunen och ser detta som ett bra forum 

för fortsatt diskussion om den planerade gång- och cykelvägens bredd och hur detta 

förhåller sig till kommunens riktlinjer.  

Yttrande från Region Uppsala  

I sitt yttrande, daterat 2021-03-15, påtalar Region Uppsala att det är positivt att 

samrådsunderlaget redogör för den regionala cykelstrategin, däremot saknas text som 

beskriver kopplingen till ”Länsplan för regional transportinfrastruktur i Uppsala län 

2018–2029” vilket är den plan som cykelstrategin utgår ifrån.  

Regionen påtalar att de saknar en beskrivning om att Trafikverket också planerar för gång- 

och cykelåtgärder i centrala Morgongåva enligt typfall 1 (förenklad planprocess). Det är 

viktigt att lyfta att projektet är en del i ett större cykelstråk mellan Sala och Vittinge och att 

projektets ändamål är att koppla ihop målpunkter i tätorterna Morgongåva och Vittinge. 

Vidare menar regionen att projektmålen är bra men att det saknas ett mål som rör 

kombinationsresor, det vill säga kopplingen mellan hållplatser, tågstationer och gång- och 



cykelväg. Även barnperspektiv, funktionshindrades behov samt social hållbarhet saknas i 

projektmålen.  

Regionen informerar om att det är de som har uppdraget att upprätta och fastställa 

länsplanen, i detta arbete ingår att planera och prioritera investeringar i 

vägtransportsystemet i Uppsala län. Länsplanen är ett medel för att uppnå såväl nationella 

som regionala mål, i planen finns åtta mål fördelade i tre kategorier. Den regionala 

länsplanens mål bör beskrivas i vägplanen och att det i Trafikverkets arbete med planerad 

gång- och cykelväg är viktigt att ha med mål nummer 2 och 3 i det fortsatta arbetet.  

I samrådsunderlagets kapitel om trafik och trafikprognoser behöver det förtydligas att den 

regionala cykelstrategin gäller för Uppsala län och inte Uppsala. Vidare så bör 

trafikprognosen för gång- och cykeltrafik skrivas om eller tas bort då det hänvisar till siffror 

som inte är absoluta och att prognosen därför blir missvisande.  

I yttrandet påtalas vikten av att Trafikverket har en löpande och tät dialog med Region 

Uppsala i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet. Det bör också förtydligas i 

vägplanen att det är regionen som är kollektivtrafikmyndigheten och att UL (tidigare 

Upplands Lokaltrafik) är varumärket ut mot kund. Hållplatsen på aktuell sträcka är inte 

tillgänglighetsanpassad och har inte någon cykelparkering, detta bör förtydligas i 

planbeskrivningen. Regionen är mycket positiva till att en anslutning mellan ny gång- och 

cykelväg och befintlig hållplats planeras.   

Region Uppsala frågar om det kan vara aktuellt att ange att Heby kommun arbetar med en 

fördjupad översiktsplan (FÖP) för Morgongåva och att det finns planer på utveckling av 

orten. Vidare så undrar regionen om det finns några detaljplaner i anslutning till planerad 

gång- och cykelväg. Gällande Morgongåva så anser regionen att det finns fler målpunkter i 

orten som bör lyftas fram i vägplanen, exempelvis Morgongåva företagspark samt 

livsmedelsbutik.  

I yttrandet anser Region Uppsala att projektet inte behöver genomföra en klimatkalkyl då 

det inte ingår i namngivna objekt som överstiger 50 miljoner kronor i investeringskostnad. 

Regionen ställer sig också frågande till vad det innebär kostnadsmässigt om projektet 

använder mer klimatvänliga material samt hur översvämningsrisken beaktas i det fortsatta 

arbetet.  

Region Uppsala anser att projektet bör förhålla sig till den nyaste versionen av VGU för 2021 

och inte 2020. Vidare påtalar de att Heby kommun har riktlinjer om bredd på gång- och 

cykelvägar som är 3,2 meter men att förslaget i samrådsunderlaget är 3 meter och undrar 

om någon dialog förts kring detta med kommunen.  

I yttrandet anges att gestaltningen inte bör vara avgörande i frågan om gång- och 

cykelvägens utformning utan att fokus bör ligga på en anläggning som främjar hållbara 

transporter som hjälper till att nå klimatmålen.  

Region Uppsala upplyser också om att de tillsammans med Heby kommun arbetar för att 

förbättra cykelbarheten på de enskilda vägarna i anslutning till projektet och att en 

överenskommelse planeras att tas fram mellan parterna.  

Regionen vill placera ut cykelräknare på den aktuella sträckan och fortsatt samordning i 

projektet behövs kring detta.  

Vidare informeras om att Region Uppsala tillsammans med Heby kommun och det privata 

näringslivet har ingått en överenskommelse om ett samverkansprojekt för utveckling av 



Morgongåva tätort. Projektet syftar till att förbättra trafiksäkerhet och öka hållbart resande 

samt hållbara transporter.  

Trafikverket svarar:  

Trafikverket tackar för synpunkterna och ser över möjligheten att i vägplanen lyfta 

betydelsen av länsplanen som ett medel för att uppnå nationella och regionala mål samt 

förtydliga kopplingen denna har till den regionala cykelstrategin. 

Gällande planerad gång- och cykelväg i centrala Morgongåva så ingår inte denna i 

vägplanen men Trafikverket kommer att beskriva denna tydligare för att skapa en bättre 

helhetsförståelse för gång- och cykelvägnätet på en större skala.  

Trafikverket ser också positivt på att lyfta in det hållbara i kombinationsresor och de 

möjligheter som detta medför i vägplanen och ser över om projektmålen kan och bör 

kompletteras med detta.  

Regionens synpunkter angående trafiksiffrorna tas med i det fortsatta arbetet. Likaså 

regionens önskan om klargörande angående deras uppdrag som regional 

kollektivtrafikmyndighet. 

 Trafikverket tar med sig regionens synpunkter angående upprättande av klimatkalkyl. 

Trafikverket planerar för fortsatta samråd med kommunen och ser detta som ett bra 

forum för fortsatt diskussion om den planerade gång- och cykelvägens bredd och hur detta 

förhåller sig till kommunens riktlinjer.  

Trafikverket ser över möjligheten att komplettera vägplanen med information kring Heby 

kommuns nya Fördjupade Översiktsplan (FÖP) och utvecklingen av Morgongåva tätort. 

Inga detaljplaner ligger i anslutning till planerad gång- och cykelväg. 

  

3.1.3. Samråd med de enskilda som kan bli särskilt berörda 

Inför Länsstyrelsens beslut om projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan har 

ett skriftligt samråd skett. Ett informationsbrev skickades 2021-02-19 ut till enskilda som 

kan bli direkt berörda av åtgärderna. Brevet innehöll information om projektet och det 

skriftliga samrådet, att handlingarna fanns tillgängliga på Trafikverkets hemsida samt en 

anvisning om hur skriftliga synpunkter kunde skickas till Trafikverket.  

Tre skriftliga synpunkter har inkommit under samrådsperioden. Samtliga synpunkter 

uttrycker att en ny gång- och cykelväg på sträckan är positivt. En av synpunkterna beskriver 

att det är ett bra och trafiksäkert förslag och ett annat att gång- och cykelvägen kan 

möjliggöra för fler att cykla samt eventuellt locka fler invånare till orterna. 

 

Trafikverket svarar:  

Trafikverket tackar för synpunkterna och arbetar vidare med utformning av ny gång- och 

cykelväg som kan främja hållbart resande. Fortsatt samråd med enskilda som kan bli 

särskilt berörda kommer ske under processens gång. 

  



 

3.1.4. Samråd med övriga myndigheter och organ 

 

Yttrande från Försvarsmakten  

Försvarsmakten har tagit del av handlingar för ny gång och cykelväg mellan Morgongåva – 

Vittinge och har inte något att erinra i rubricerat ämne.  

Trafikverket svarar:  

Trafikverket tackar för yttrandet.  

 

Yttrande från Kollektivtrafikmyndighet  

Kollektivtrafikmyndigheten är Region Uppsala, se yttrande ovan i kapitel 3.1.2. 

 

3.2. Samråd vid utformning av planförslaget (samrådshandling) 
 

3.2.1. Samråd med berörd länsstyrelse 

I länsstyrelsens yttrande framförs det synpunkter kring vattenverksamhet och 

fornlämningar. Länsstyrelsen påpekar att åtgärder vid vattenområden, exempelvis 

vattendrag, är tillståndspliktiga verksamheter. Därtill menar de att det är viktigt att ha 

vattenlevande organismers vandringsmöjligheter i åtanke vid åtgärder i vattenområden, till 

exempel vid anläggning av nya eller byte av befintliga vattentrummor. 

I yttrandet står det att ifall det blir aktuellt att använda befintliga markavvattningsföretag 

för avledning av vägdagvatten ska hänsyn tas till syftet och funktionen av dessa företag. 

Åtgärder som påverkar detta får inte utföras. Länsstyrelsen påpekar att det är viktigt att föra 

en kontinuerlig dialog med berörda markavvattningsföretag för att avgöra om det 

förekommer någon förändring i flödet av vägdagvatten. Om det sker en flödesförändring 

kan det innebära att det behövs åtgärder eller omprövning av markavvattningsföretagen. 

Vidare lyfter länsstyrelsen möjligheten att det finns ännu ej kända fornlämningar i 

åtgärdsområdet. Därmed har länsstyrelsen på begäran av Trafikverket beslutat om en 

arkeologisk utredning etapp 1 och 2 för att klargöra fornlämningsbilden (1 st dnr 431-3421-

2021). 

Trafikverket svarar: 

Den planerade gång- och cykelvägen passerar ett mindre vattendrag som inte kommer att 

påverkas. Gång- och cykelvägen passerar också en trumma som avleder dagvatten från 

norra sidan av väg 72 till den södra. Vattendraget påverkas inte av planerad gång- och 

cykelväg. Gällande trumman utreds behov av anmälan om vattenverksamhet och 

Trafikverket samråder gärna fortsatt med Länsstyrelsen i frågan.   

3.2.2. Samråd med Heby kommun och Region Uppsala  

Heby kommun 

Heby kommun är positivt inställda till anläggandet av ny gång- och cykelväg mellan 

Morgongåva och Vittinge. Kommunen betonar vikten av att ha ett helhetsperspektiv i 

projektet och därför även beskriva dess koppling till den planerade gång- och cykelvägen i 

Morgongåva centrum samt till kommunens planerade åtgärder på Brunkullsvägen och 



Gamla landsvägen. Därmed skapas en förståelse för projektet som helhet. Kommunen anser 

att vikten av hållbara transportmedel och kombinationsresor borde betonas i underlaget. De 

menar att det med fördel kan förtydligas i projektmålen hur projektet främjar 

kombinationsresor.  

Heby kommun lyfter även de lokala riktlinjer som finns rörande utformning av gång- och 

cykelvägar, vilka kommunen önskar ska efterföljas i det fortsatta arbetet med projektering 

av gång- och cykelvägen. I de fall riktlinjerna efterlevs alternativt ej efterlevs ska detta anges 

och motiveras.  

I yttrandet beskriver kommunen hur arbetet med ny fördjupad översiktsplan för 

Morgongåva kommer leda till ökad befolkning och fler arbetstillfällen vilket i sin tur 

förväntas leda till ökat behov av gång- och cykelvägar. Det finns därför stor potential att den 

nya gång- och cykelvägen kommer nyttjas i stor utsträckning. Heby kommun förtydligar 

även att det finns flera större E-handelsaktörer med centrallager och logistikcenter i 

Morgongåva och inte en som angavs i tidigare beskrivning.  

Trafikverket svarar: 

I syfte att tydliggöra projektets koppling till den planerade gång- och cykelvägen i 

centrala Morgongåva samt åtgärder på anslutande enskilda vägar, kompletteras plan- 

och miljöbeskrivningen med ett nytt kapitel 2.7 Angränsande projekt. 

För att visa på projektets bidragande till att främja kombinationsresor läggs en punkt till i 

kapitel 2.3.1 Ändamål, där det beskrivs att projektet ska möjliggöra för ett hela-resan-

perspektiv och en ökad andel hållbara kombinationsresor. Det läggs dock inte in som ett 

projektmål under kapitel 2.3.2, eftersom projektmålen är anpassade för den aktuella 

sträckan och ej för stråket som helhet.  

Den planerade gång- och cykelvägen kommer att anläggas längs med väg 72, som är en 

statlig väg där Trafikverket är väghållningsmyndighet. Detta innebär att projekteringen 

av gång- och cykelvägen följer de riktlinjer och utformningsprinciper som finns i 

Trafikverkets publikationer Vägar och gators utformning (VGU). Ett tydliggörande 

avseende efterföljande av kommunens riktlinjer för gång- och cykelvägar arbetas in i 

plan- och miljöbeskrivningen kapitel 5.2 Val av utformning. 

Trafikverket noterar synpunkterna. Plan- och miljöbeskrivningen kommer även att 

justeras gällande antalet E-handelsaktörer som har centrallager och logistikcenter i 

Morgongåva.  

Region Uppsala 

Region Uppsala påpekar att de saknar en beskrivning om att det även planeras för en gång- 

och cykelbana i Morgongåva centrum enligt typfall 1 och att denna har kopplingar till 

aktuellt projekt mellan Morgongåva och Vittinge. Regionen anser att det är viktigt att ha ett 

helhetsperspektiv och samt lyfta att den planerade gång- och cykelvägen är en del av ett 

större cykelstråk mellan Sala och Vittinge.   

Region Uppsala anser att projektets ändamål även är att främja kombinationsresor och ett 

hela-resan-perspektiv samt att detta bör finnas med i projektmålen. De menar även att det 

behövs tydliggöras i projektmålen hur barnperspektivet, funktionshindrades behov och 

social hållbarhet inkluderas. Målen ska även tydliggöra framkomligheten för oskyddade 

trafikanter och hur projektet som helhet även avser ökad tillgänglighet till stationsområdet i 

Morgongåva samhälle.  



Regionen belyser vikten av att ha en löpande och tät dialog med Region Uppsala i egenskap 

av regional kollektivtrafikmyndighet rörande gång- och cykelvägens anslutning till befintlig 

hållplats. Regionen önskar också information i händelse av ändringar i tidplanen. Vidare 

meddelar regionen att de i samverkan med Heby kommun ska säkerställa cykelbarheten på 

de enskilda vägar som ska sammankopplas med den nya gång- och cykelvägen. Regionen 

lyfter även att de planerar installera en cykelräknare längs med den statliga gång- och 

cykelvägen. De behöver information om när den kan installeras tio veckor i förväg.  

Trafikverket svarar: 

För att förtydliga att projektet är en del av ett större cykelstråk mellan Sala och Vittinge 

kompletteras plan- och miljöbeskrivningen med en skrivelse i kapitel 2.1 Bakgrund samt 

med ett nytt kapitel 2.7 Angränsande projekt. I kapitlet beskrivs den planerade gång- och 

cykelvägen i centrala Morgongåva samt åtgärder på anslutande enskilda vägar.  

Kapitel 2.3 Ändamål i plan- och miljöbeskrivningen kommer att kompletteras med en 

punkt om att projektet ska möjliggöra för ett hela-resan-perspektiv och en ökad andel 

kombinationsresor. I punkten görs också en hänvisning till kapitel 2.3.3.4 Regionala mål, 

där ökning av andelen kombinationsresor finns med som målsättning. Kapitel 7.1 

Måluppfyllelse kommer också att kompletteras med en utvärdering av hur väl projektet 

bedöms uppfylla målet. 

Inga tillägg kommer att göras avseende projektmål. Trafikverket anser att ovan nämnda 

komplettering av kapitel 2.3 Ändamål är tillräcklig för att visa på projektets betydelse för 

ökade kombinationsresor. Projektmålen är också anpassade för den aktuella sträckan och 

ej för stråket som helhet. Vidare är barnperspektiv och tillgänglighet alltid viktiga 

aspekter i bedömning av konsekvenser kopplade till vägprojekt. I aktuellt projekt finns 

emellertid inga särskilda förutsättningar som föranleder att detta tas upp i specifika 

projektmål.   

Trafikverket ämnar ha en fortsatt tät dialog med Regionen. 

 

3.2.3. Samråd med de enskilda som kan bli särskilt berörda 

Digitalt samrådsmöte med direkt berörda och kommun genomfördes den 16 juni med syfte 

att informera om planerad åtgärd, samla in information och synpunkter samt svara på 

frågor. Efter mötet fanns presentationsmaterialet tillgängligt på Trafikverkets hemsida. 

Under mötet lyftets följande frågor och synpunkter. 

Samrådsprocessen  

Kommer presentationsmaterialet att finnas tillgängligt? 

Trafikverket svarar 

 Presentationsmaterialet kommer att finnas på projektets hemsida från och med idag. 

  



Har möten genomförts i tidigare skeden och var allmänheten inbjuden sam hur hanterar 

Trafikverket att alla fastighetsägare inte är med på aktuellt möte?  

Trafikverket svarar 

Samrådsunderlaget har varit ute på skriftligt samråd tidigare i våras, både allmänheten 

och enskilt berörda och kunde då ta del av framtagna handlingar samt var välkomna att 

ställa frågor och lämna synpunkter. Detta informerade Trafikverket om i både brev och 

annons i lokaltidningen. Samrådsmöte har genomförts med Hedby kommun, Region 

Uppsala samt Länsstyrelsen i tidigare skede av planprocessen.  Till aktuellt möte har alla 

fastighetsägare och andra direkt berörda har blivit inbjudna.  

 

Boende i området har tidigare skickat in synpunkter gällande gång- och cykelvägen till 

kommunen, har dessa varit med i framtagande av aktuell vägplan?  

Trafikverket svarar 

Trafikverket har inte fått ta del av specifika synpunkter från kommunen, däremot är en 

del av underlaget till aktuell vägplan kommunens egna utredningar där dessa troligtvis är 

beaktade. 

 

Undersökningar i samband med framtagande av vägplan 

Har det redan genomförts några undersökningar på platsen? Visade 

markmiljöundersökningarna på några föroreningar? 

Trafikverket svarar 

Under våren har det genomförts både geotekniska och markmiljöundersökningar samt 

vägtekniska undersökningar. Under hösten kommer en arkeologisk undersökning att 

genomföras. Svaret från labbanalyserna har inte kommit ännu, men resultatet kommer 

att arbetas in i samrådshandlingen som kommer finnas tillgänglig på projektets hemsida i 

oktober.   

 

Masshantering  

Boende undrar vart kommer massorna att ta vägen och kan överblivna massorna läggas som 

bullervall?  

Trafikverket svarar 

I nuläget vet Trafikverket inte hur massorna kommer att hanteras och var det kommer att 

ta vägen. Trafikverket tar med sig idéen om bullervall i det fortsatta arbetet.  

 

GC-vägens föreslagna placering och utformning  

Hur kommer vägen att underhållas och vem ansvarar för detta?  

Trafikverket svarar 

Väg utformas för att kunna driftas och underhållas även under vinterhalvåret. Som det 

ser ut just nu kommer Trafikverket stå för drift och underhåll, det är möjligt att 



Trafikverket längre fram i processen sluter avtal med kommunen om att kommunen ska 

ansvara för detta.  

 

Har det gjorts beräkningar på hur mycket trafiken kommer öka till 2040 och bedöms vägen 

hålla till det antalet fordon?  

Trafikverket svarar 

Trafiken på väg 72 har räknats upp till år 2040, men det ingår inte i det aktuella 

uppdraget att bedöma om vägen klarar av denna trafikökning. Däremot är detta en fråga 

som Trafikverket kan ta vidare internt.  

 

Kommer den enskilda vägen vid Håkansbo att hållas öppen? Det är den enda vägen att 

komma in och ut. 

Trafikverket svarar 

Att om det är enda vägen in och ut kommer vi ta fram en lösning som gör att vägen hålls 

öppen under byggtiden och efter att gång- och cykelvägen är byggd.  

 

Hur kommer passagen över vattendraget att hanteras?  

Trafikverket svarar 

Vattendraget och dess befintliga trumma som passerar under väg 72 kommer inte att 

påverkas av projektet. Detta eftersom en utformning har valts där vägräcke används för 

att skilja gång- och cykelvägen från fordonstrafiken på väg 72. Branta slänter behålls mot 

vattendraget med erosionsskydd och ett fallskyddsräcke sätts upp på utsidan av ny gång- 

och cykelväg.  

 

Hur kommer fällning av träd att påverka bullernivåerna i området? 

Trafikverket svarar 

I det här projektet ingår det inte att utreda bullerpåverkan.  

 

Väg 72 är i dåligt skicka och behöver underhållas.  

Trafikverket svarar 

Trafikverket tar med sig frågan internt. 

 

Markanspråk  

Befintliga skogsinfarter behöver fortsatt vara öppna då skogsägare behöver ha väg in för att 

komma till sin skog. Vägarna används när skogen gallras men också av människor som 

besöker skogen i rekreativa syften.  

Trafikverket svarar 

Trafikverket tar med sig synpunkten i det fortsatta arbetet med planförslaget.  

 



Gillberga 1:41 använder den enskilda vägen och har precis anlagt belysning längs med 

denna.  

Trafikverket svarar 

Trafikverket tar med sig informationen och om det skulle bli skador eller påverkan på 

fastighet eller väg under byggtid så kommer detta att återställas och/eller ersättas.  

 

Hur hanterar Trafikverket utarrenderad mark och om denna bedöms påverkas?  

Trafikverket svarar 

Trafikverket vill gärna att fastighetsägarna skickar kontaktuppgifter till arrendatorn så att 

Trafikverket kan ta kontakt med denna.   

 

3.2.4. Skriftligt samråd med de enskilda som kan bli särskilt berörda 

Under perioden 2021-09-28 till 2021-10-19 har det funnits möjlighet att lämna synpunkter 

på projektets samrådshandling. De enskilda som kan antas bli särskilt berörda har 

informerats om detta via brev 2021-09-24. Samrådshandlingen har funnits tillgänglig på 

Trafikverkets hemsida. 

 

Positiva till ny gång- och cykelväg 

En majoritet av de inkomna yttrandena uttrycker att det är positivt att en gång- och cykelväg 

byggs på sträckan. Enligt dessa har åtgärden länge varit efterfrågad bland boende i området 

för att öka framkomligheten och trafiksäkerheten för cyklister mellan Morgongåva och 

Vittinge. Detta gäller särskilt barn som använder sträckan för att ta sig till skolan eller till 

busshållplatsen. 

Trafikverket svarar: 

Trafikverket tackar för de inkomna synpunkterna. 

 

Åtgärder på väg 72 

Fyra yttranden innehåller önskemål om ytterligare åtgärder på väg 72 i området kring 

Morgongåva och Vittinge.  

Ett yttrande gäller nödvändigheten i att genomföra trafiksäkerhetsåtgärder vid lägena för 

hållplats Håkansbo vägskäl, som ligger utmed den för projektet aktuella sträckan av väg 72. 

Åtgärder som nämns är bättre belysning, en lokal hastighetssänkning samt ett 

övergångsställe vid hållplatsen. Enligt yttrandet är åtgärderna nödvändiga eftersom 

hållplatserna även används för skolskjuts, varför barn dagligen behöver korsa vägen för att 

ta sig till bussen.  

I två av yttrandena efterfrågas att en gång- och cykelväg också anläggs på väg 72 öster om 

Vittinge mellan Gamla landsvägens östra ände och infarten till Vittinge idrottsplats 

(Vittingeparken). På idrottsplatsen pågår idag fotbollsaktiviteter för både barn och vuxna. I 

dagsläget måste oskyddade trafikanter som ska till idrottsplatsen först korsa väg 72 utan 

ordnad passage, för att sedan röra sig cirka 100 meter i blandtrafik längs väg 72. 

I ett annat yttrande efterfrågas åtgärder på befintlig trottoar längs väg 72 mellan 

Strandvägen och centrala Morgongåva, i syfte att öka trafiksäkerheten och framkomligheten 

för oskyddade trafikanter. Sträckan upplevs idag som mycket otrygg av boende längs 



Strandvägen, eftersom bredden på befintlig trottoar medför att trafikanter hamnar nära 

inpå den förhållandevis tunga och täta trafiken på väg 72. Enligt yttrandet drabbas barn som 

ska till skolan i Morgongåva, men även cyklister som använder sträckan för att ta sig mellan 

Morgongåva och Vittinge. Sakägaren önskar att en ny gång- och cykelväg alternativt 

ytterligare fysisk separering mellan trottoar och vägbana anläggs på sträckan. 

Slutligen innehåller ett av yttrandena en fråga om hur en eventuell framtida breddning av 

väg 72 kommer att förhålla sig till cykelvägen avseende val av sida för vägbreddningen. 

Trafikverket svarar: 

Synpunkterna gäller andra delar av väg 72 än den som berörs av aktuellt projekt. 

Trafikverket arbetar dock för närvarande på en åtgärdsvalsstudie för väg 72 i syfte att 

öka framkomligheten och trafiksäkerheten på vägen som helhet. Synpunkterna tas vidare 

till projektorganisationen för nämnda åtgärdsvalsstudie.  

 

Åtgärder på anslutande enskilda vägar 

Ett yttrande gäller trafiksäkerhetshöjande åtgärder på de vägar som gång- och cykelvägen 

ansluter till, det vill säga Brunkullsvägen och Gamla landsvägen. Åtgärderna innefattar 

skyltning förtydligar att det råder blandtrafik på vägarna samt en sänkning av gällande 

hastighet, från 70 km/h som anges i plan- och miljöbeskrivningen till 50 km/h. I yttrandet 

påpekas också att vägbeläggningen på Brunkullsvägen är i mycket dåligt skick och behöver 

rustas upp.  

Trafikverket svarar: 

Aktuellt projekt gäller endast den berörda sträckan av väg 72. Trafikverket tar med sig 

synpunkten till Heby kommun, som planerar för en upprustning av bland annat 

Brunkullsvägen och Gamla landsvägen i syfte att öka cykelbarheten.  

 

Bevarande av skogsinfarter på sträckan 

En fastighetsägare på sträckan understryker vikten av att en befintlig infart till ett 

skogsskifte blir kvar när gång- och cykelvägen byggs, eftersom det utgör den enda vägen in 

till det aktuella skiftet. Sakägarna understryker att det är återställs och fortsatt hålls 

tillgängliga efter det att gång- och cykelvägen färdigställs. 

Trafikverket svarar: 

Den planerade gång- och cykelvägen har utformats med utgångspunkt i att befintliga 

skogsinfarter ska vara kvar. Infarterna kommer att återställas efter byggskedet och även 

fortsatt vara tillgängliga efter genomförd åtgärd. 

 

Tidigarelägga byggnation 

En boende i Vittinge önskar att byggandet av den nya gång- och cykelvägen tidigareläggs 

med start under 2022. Åtgärden har efterfrågats länge och skulle enligt yttrandet spara 

många bilresor om den genomfördes tidigare. 

Trafikverket svarar: 

Projektet följer Trafikverkets process för planläggning av vägar vars olika steg är 

reglerade i lag. Målsättningen är givetvis en effektiv planläggningsprocess, men tidplanen 

måste också ta hänsyn till de kravställda arbetsmoment som finns. Det är därför inte 

möjligt att tidigarelägga byggandet av de planerade gång- och cykelvägen. 



 

Beteendeförändrande arbete från kommunen 

I ett yttrande efterfrågas ett aktivt arbete från kommunens håll för att få fler i området att 

välja cykeln som färdmedel framför bilen. 

Trafikverket svarar: 

Trafikverket för vidare synpunkten till Heby kommun. 

 

Bilagor till markteknisk undersökningsrapport 

En av sakägarna undrar var bilagorna till den marktekniska undersökningsrapporten finns 

att läsa. 

Trafikverket svarar: 

Enskilda som önskar ta del av andra bilagor än de som finns tillgängliga på projektets 

webbplats är välkomna att ta kontakt med projektledningen, som i sin tur kan 

tillhandahålla det efterfrågade materialet. 

 

Cykeltrafik under byggskedet 

I ett av yttrandena påpekas att det i plan- och miljöbeskrivningens kapitel 6.6.1 Trafik under 

byggtiden står att körbanebredden för väg 72 tillfälligt kommer att minskas under 

byggskedet. Sakägaren efterfrågar ett förtydligande avseende vilken hänsyn som kommer tas 

till de cyklister som idag använder vägen. 

Trafikverket svarar: 

En plan för trafik under byggtiden kommer att tas fram som en del av projektet. Fortsatt 

farbarhet för cykeltrafik under byggskedet kommer säkerställas i förfrågningsunderlaget 

i samband med upphandling av entreprenör.  

 

Trafikmängder för cykel 

I ett av yttrandena påtalar sakägaren den i plan- och miljöbeskrivningen uppskattade 

mängden cykeltrafik på aktuell sträcka (15 cyklister per dygn) och menar att det sannolikt är 

betydligt färre cyklister än så. 

Trafikverket svarar: 

Som anges i plan- och miljöbeskrivningen har ingen cykelräkning genomförts på plats, 

antalet cyklister har därför uppskattats med hjälp av Trafikverkets schablonsiffror för 

cykling på landsbygden. Den uppskattade mängden kan skilja sig något åt från den 

verkliga siffran och vara såväl lägre som högre.  

 

Nivåskillnad mot väg 72 

En av de inkomna synpunkterna ifrågasätter varför gång- och cykelvägen ska placeras något 

lägre än väg 72 av avrinningsskäl. Sakägaren undrar om det snarare inte leder till att 

cyklister i större utsträckning bländas av motorfordonstrafikens strålkastare, samt att 

regnvatten och plogad snö spiller över på gång- och cykelvägen med ökad risk för halka som 

följd. 

Trafikverket svarar: 



Nivåskillnaden är marginell och behövs av vägtekniska skäl. Snö och regn från väg 72 

kommer att fångas upp i skiljeremsan.  

 

3.2.5. Samråd med övriga berörda myndigheter och organisationer 

Vattenfall Eldistribution AB 

Vattenfall meddelar att de har ett flertal ledningar i området kring den planerade gång- och 

cykelvägen, bestående av både luft- och markledningar. På vissa ställen korsar gång- och 

cykelvägen under eller över några av ledningarna. Vattenfall påpekar att hänsyn måste tas 

till bolagets elnätsanläggningar och att de ser fram emot en fortsatt dialog med Trafikverket 

i ärendet. Vid schaktningsarbeten ska kabelutsättning beställas. För att undvika skador vid 

arbete nära ledning ska även bevakning beställas från Vattenfall.  

Bolaget understryker att deras markförlagda kablar inte får byggas över och att deras 

anläggningar måste uppfylla det säkerhetsavstånd som framgår av Elsäkerhetsverkets 

starkströmsföreskrifter. Befintliga elanläggningar måste också hållas tillgängliga under hela 

byggskedet. Eventuell flytt/förändring av befintliga elanläggningar utförs av Vattenfall men 

bekostas av Trafikverket. 

Trafikverket svarar: 

Ledningssamordning pågår för närvarande och dialog med berörda ledningsägare ingår i 

denna process. 

 

Skogsstyrelsen 

Skogsstyrelsen har inget att erinra i ärendet. Dock påpekas att anläggandet av gång- och 

cykelvägar förvisso inte är att betrakta som skogsbruksåtgärder men att de ändå kan 

påverka såväl skogsbruk som områden med natur- och kulturmiljövärden som ännu inte är 

inventerade. 

Trafikverket svarar: 

Trafikverket tackar för synpunkten. 

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) meddelar att de avstår från att yttra 

sig i ärendet. 

Trafikverket svarar: 

Trafikverket tackar för synpunkten. 

 

Polismyndigheten 

Polisen i Norduppland meddelar att det inte har något att erinra i ärendet.  

Trafikverket svarar: 

Trafikverket tackar för synpunkten. 
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