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ABSTRACT 
 
Wikenståhl, M. 2014. Käppar i hjulet – En fallstudie av cykelvägen från Uppsala till Bälinge. 
Kulturgeografiska institutionen, Arbetsrapportserie, Uppsala universitet.   
 
I 20 års tid har en cykelväg till Bälinge från Uppsala utretts. Halva vägen har byggts men fortfarande finns ingen 
lösning för den mittersta sträckningen. Många intressen står mot varandra, såsom markägares rätt till att fortsätta 
bruka sin egen mark, ortsbor som vill kunna cykla in till Uppsala, människor som vill ha tillgång till vacker natur 
och rekreationsmöjligheter, och Försvarets riksintresse för flygverksamhet. Sakägarnas konflikter förklaras 
utifrån teorier om förväntningar, osäkerhet och konflikt och hur detta påverkar planeringsprocessers utfall. 
Uppsatsen visar på hur viktigt det är att få en bra relation till, och föra dialog med, viktiga sakägare för att få en 
smidig planeringsprocess. Om sakägare känner sig uteslutna och överkörda kan det leda till juridisk och politisk 
blockering, vilket i detta fall fördröjt och fördyrat processen. 
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1. INLEDNING 
 
Planeringsprojekt som kan verka okomplicerade resulterar ibland i långdragna konflikter. 
Cykelvägen från Uppsala till Bälinge är ett sådant exempel. Bälingeborna har länge 
efterfrågat en cykelväg in till Uppsala, enligt vissa källor ända sedan 1970-talet. I dagsläget 
finns ingen cykelväg mellan orterna, trots att sträckan är kortare än en mil fågelvägen och 
majoriteten av Bälingeborna arbetar och går i skola i Uppsala. I dagsläget är de hänvisade 
till bil och buss. Sträckan från Uppsala till Ulva, vilket är halva vägen till Bälinge, utreddes 
för första gången år 1994, och år 2002 togs beslut att bygga hela vägen till Bälinge. 
Trafikverket fick ansvar för att bygga sträckan från Bälinge till Ulva, och Uppsala kommun 
fick ansvar för den andra delen av sträckan, från Ulva till Uppsala (Vägverket, 2002). Båda 
aktörerna påbörjade bygget av cykelvägen från var sitt håll men stötte på problem. Nu slutar 
vägen från Bälinge i Ulva, och vägen från Uppsala slutar 500 meter från stadsgränsen. 
Dragningen i mitten har utretts under flera års tid. Ändå påbörjades bygget från de båda 
hållen, utan att den mittersta sträckningen var löst. 
     Den dragning som är aktuell i dagsläget ska gå längs Fyrisån och passera Ärna flygfält. 
Detta område berörs av många olika intressen, såsom riksintressen för naturvård och 
totalförsvar, och flera lantbrukare påverkas då deras mark behövs för att anlägga vägen 
(Lantmäteriet, 2009). Även företagarna i Ulva har stort intresse av cykelvägen som de 
hoppas ska öka turismen dit, och Socialdemokraterna har gjort den till en politisk fråga och 
samlat in över 4000 underskrifter till stöd för att få den byggd.  
     Genom en fördjupning i detta fall och de konflikter som påverkat dess utveckling belyses 
vikten av dialog, både utebliven sådan och vad som sker om den inte sköts på ett bra sätt. 
Hur tjänstemän agerar i sin interaktion med viktiga sakägare1 har i detta fall visat sig vara 
avgörande. Detta fall är ett exempel på vad som kan hända om man underskattar vikten av 
medborgardialog i planeringen. 
  
1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur konflikter kan uppstå i en 
planeringsprocess och hur dessa kan påverka genomförandet av ett projekt, vilket illustreras 
av fallstudien av cykelvägen. 
 
De frågeställningar jag utgår från är: 

- Vilka intressekonflikter har påverkat projektet? 
- Varför började vägen byggas utan att markfrågan var löst? 
- Hur kom det sig att bygget avstannade? 

 
1.2 Avgränsningar 
Jag kommer att fokusera på den del av vägen som ska gå från Uppsala till Ulva kvarn och 
särskilt på det sträckningsalternativ som följer Fyrisåns dalgång. Anledningen till 

1 Med sakägare kommer jag i denna uppsats avse de som påverkat och påverkas av cykelvägen, alltså i 
bemärkelsen intressent, aktör, snarare än den juridiska bemärkelsen. 
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avgränsningen är att denna del av sträckan har utretts i störst grad och gett upphov till mest 
konflikter, och uppsatsens syfte är att undersöka just konflikter.  
    Jag kommer inte att beröra forskning kring medborgardialog i sig, då jag har valt att 
inrikta mig mot planeringskonflikter snarare än själva dialogen, och detta arbetes omfång är 
begränsat. 
 
1.3 Disposition 
I kapitel 2, ”Metod”, kommer jag att motivera mitt val av fallstudien som metod samt 
behandla intervjuer, då mitt material till stor del utgörs av dessa.  Sedan kommer jag att 
introducera mitt teoretiska ramverk i kapitel 3. Därefter följer kapitlet ”Cykelvägen”, där jag 
beskriver ärendets utveckling från den första utredningen fram till hösten 2013. I kapitel 5, 
”Referensramar”, kommer jag att utifrån intervjumaterial beskriva sakägarnas åsikter, vad 
som påverkat dem och hur de påverkat andra. I det sista kapitlet kommer jag sedan att 
diskutera hur detta har påverkat deras agerande och fallets utveckling, samt dra slutsatser. 
 
 
2. METOD 
 
2.1 Val av metod 
Det finns många sätt att bedriva samhällsvetenskaplig forskning på. Deskriptiv forskning 
innebär enligt Merriam (1998) att man vill försöka förklara och beskriva snarare än att 
undersöka orsak och verkan. Detta kan användas när det inte är möjligt att manipulera 
variabler eller när det är skeenden och företeelser som ska studeras. Detta är ett kvalitativt 
sätt att bedriva forskning. Den kvalitativa forskningen kan man säga har som syfte att förstå 
innebörden hos en företeelse och hur dess olika delar samverkar för att bilda helheten. Man 
är alltså medveten om kontexten, och hur den gör varje fall unikt. Till skillnad från mer 
naturvetenskapligt inriktad forskning, vars inställning är att det finns en sanning som går att 
upptäcka och observera, utgår den kvalitativa forskningen ifrån att det finns många olika 
verkligheter som är subjektiva, och behöver tolkas snarare än mätas. Istället för fakta är det 
åsikter och uppfattningar som utgör grunden för varseblivning. Processer har en större 
betydelse än produkter. Forskaren själv är instrumentet för informationsinsamlingen, och 
analyserar därmed sitt material. (Merriam, 1998) 
    I fallstudien som forskningsmetod, ligger fokus på process snarare än på resultat, på 
kontext snarare än specifika variabler och på att upptäcka snarare än på att bevisa (Ibid, s 
9). Enligt Robert Yin (2009), tillåter en fallstudie att forskaren behåller den helhet och de 
betydelsefulla karaktäristika som en verklig händelse har [min översättning] (Yin, 2009, s 
4), och även Merriam (1998) menar att en forskare väljer fallstudien för att skaffa sig 
djupgående insikter om en viss situation och hur de inblandade personerna tolkar denna 
(Merrian, 1998, s 9). Eftersom syftet med min uppsats är att fördjupa mig just i ett specifikt 
händelseförlopp och hur de inblandade personerna har upplevt och påverkat situationen 
framstår den kvalitativa fallstudien som forskningsmetod väl lämpad för ändamålet. 
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2.2 Fallstudien som forskningsmetod 
Fallstudier är vanliga inom flera discipliner, men jag kommer fortsättningsvis att med 
”fallstudie” avse den samhällsvetenskapliga fallstudien. En fallstudie kan definieras som an 
empirical inquiry that investigates a contemporary phenomenon in depth and within its real-
life context [...] (Yin, 2009, s 18). Liksom inom historisk forskning kan forskaren i en 
fallstudie använda sig av primära och sekundära dokument som betydelsefulla källor, men 
till skillnad mot historisk forskning kan även intervjuer och observationer göras (Yin, 2009).  
Enligt Yin är detta den unika styrkan hos fallstudien – att kunna använda och kombinera 
flera olika typer av källmaterial. 
    Kritik som ofta riktas mot fallstudier är att det är svårt att generalisera forskning från ett 
enskilt fall. Enligt Yin är dock inte meningen med fallstudien att generalisera från själva 
fallet till en större population, så som man gör inom exempelvis statistik, utan att tillämpa 
och generalisera forskningsteorier. Fallstudier har också nackdelen att de lätt kan bli för 
stora, ta lång tid att genomföra och resultera i stora svårläsliga dokument. Jag har för denna 
uppsats haft en snäv tidsram vilket innebär en begränsning för hur ingående jag kan 
undersöka detta fall. Jag har till exempel inte kunnat intervjua alla som berörs av denna 
cykelväg. Alltså kan jag inte hävda att jag har gjort en heltäckande beskrivning av fallet, 
men det är heller inte syftet med uppsatsen. Att beskriva hela den komplexa verkligheten i 
skrift är dessutom en nästintill omöjlig uppgift och innebär alltid att någon slags förenkling 
och att avgränsning sker. Jag anser dock att jag har kartlagt mitt fall tillräckligt väl för att 
kunna tillämpa de teorier jag valt att arbeta med, och därmed göra den generalisering till 
teorier som gör arbetet vetenskapligt.  
   En fallstudie kräver en design, som ska hjälpa forskaren att identifiera hur materialet ska 
samlas in och analyseras för att frågorna ska kunna besvaras. Designen bör inkludera 
frågeställningar, en enhet som ska analyseras och en logik som ska länka ihop materialet till 
frågorna (Yin, 2009). I mitt fall är enheten för analys de konflikter som uppkommit i 
samband med planeringen och bygget av cykelvägen till Bälinge via Ulva kvarn. Min logik 
är de forskningsteorier som jag valt.  
    För att säkerställa att den insamlade informationen är tillförlitlig använder man begreppet 
validitet. Det finns olika typer av validitet som mäter olika element av en undersökning. 
Mätningsvaliditet avser hur väl undersökningen har mätt det som vi avsåg att mäta (Ruane, 
2005). För att öka mätningsvaliditeten hos fallstudier kan man använda flera olika 
beviskällor och få utkastet till studien genomläst av viktiga informanter, vilket jag har gjort. 
     
2.3 Intervjuer 
Eftersom det jag vill undersöka är hur sakägares förväntningar och referensramar har 
påverkat en planeringsprocess kan jag inte finna all denna information genom att endast 
göra en litteraturstudie. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) försöker man i den kvalitativa 
forskningsintervjun att förstå världen utifrån den intervjuades synvinkel. Denna metod 
passar då bra för att samla in det material jag behöver för att kunna besvara mina 
frågeställningar.  
     Det finns olika typer av intervjuer. Inom kvantitativ metod är tillvägagångssättet ofta hårt 
strukturerad och man vill ha svar på specifika frågeställningar vilka speglar forskarens 
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intressen. Ordningsföljden på frågorna är fast och tillåter inte avvikelser (Bryman, 2011). 
Inom kvalitativ metod däremot finns en större tyngd på intervjupersonens egna synsätt, och 
intervjun tillåts vara flexibel och kan anpassas efter intervjupersonens svar (Bryman, 2011).  
    Jag har använt mig av semi-strukturerade kvalitativa intervjuer. Forskaren har då en 
intervjuguide med en lista på teman som ska beröras men har stor frihet att ställa frågorna i 
den ordning som följer sig naturligt av samtalets utveckling, och följdfrågor kan ställas som 
inte finns med i intervjuguiden. Processen är alltså flexibel, och intervjupersonen har stor 
frihet att utforma svaren så som de vill till skillnad från exempelvis i en enkätintervju 
(Bryman, 2011). Intervjuerna spelas med fördel in för att sedan transkriberas så fort som 
möjligt efter intervjun. På detta sätt registreras personens exakta ordalydelse och uttryck, 
och intervjuaren kan under intervjun ägna sin uppmärksamhet åt intervjupersonen istället för 
att föra anteckningar.  Jag spelade in de intervjuer som inte skedde per telefon förutom en, 
då intervjupersonerna inte ville bli inspelade. Jag återkommer till detta nedan.  
     Som forskare bör man vara medveten om hur man själv medverkar i intervjun, då 
[f]orskningsintervjun är ett utbyte av synpunkter där kunskapen konstrueras i interaktionen 
mellan två människor, och man påverkar varandra ömsesidigt (Kvale & Brinkmann, 2009, s 
47) Den kunskap som produceras i intervjun beror på den specifika interaktionen mellan 
människorna. Resultatet blir ett annat med en annan intervjuare, då det blir en annan 
interaktion och en annan kunskap som produceras. Ingen kan således göra om denna 
fallstudie med exakt samma resultat som mig.  
 
Val av intervjupersoner 
Jag har genom mina intervjuer försökt att belysa olika sidor av frågan och av de konflikter 
som har uppkommit. Eftersom tiden för detta arbete är begränsad och intervjuer är mycket 
tidskrävande har jag försökt välja ut de personer som påverkat fallet mest och därmed gjort 
ett så kallat målinriktat urval. Detta innebär att forskaren väljer personer som är relevanta för 
forskningsfrågorna (Bryman, 2011). Jag har även frågat mina intervjupersoner vilka de 
tycker att jag borde prata med för att få en bra bild av frågan. På detta sätt har jag blivit 
hänvisad till personer som jag inte skulle ha förstått varit viktiga i denna process genom att 
endast läsa dokument. Dessutom har jag på så vis fått veta vilka som de olika sakägarna i 
processen anser har varit viktiga aktörer.  
    Eftersom arbetet med de första utredningarna skedde för över 20 år sedan är det svårt för 
människor att komma ihåg exakt vad som skedde då. Detta gör att mina källor om projektets 
början i huvudsak är skriftliga, och utgörs av material som sparats om ärendet på 
stadsarkivet. Jag har ändå fått kontakt med en tjänsteman som var inblandad i utredningen i 
ett tidigt skede, Karin Åkerblom, och som fortfarande arbetar på Uppsala kommun men med 
andra projekt. Därmed kunde hon inte avsätta någon tid för en intervju utan vi gjorde en 
kortare intervju över telefon. 
    Då jag ville intervjua någon som arbetar med projektet idag tog jag kontakt med de 
nuvarande projektledarna Bert Alfvén och Karin Graham. Dock har de endast arbetat med 
projektet i ett års tid och hade innan dess ingen insyn i ärendet. De kunde alltså inte svara på 
frågor om kommunens agerande under vissa viktiga skeenden och inte heller hänvisa mig 
till vem som kunde tänkas veta. 
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    Då jag sett att ordförande för Socialdemokraterna i Bälinge, Carl Lindberg, varit väldigt 
aktiv i frågan beslöt jag att intervjua honom i egenskap av både politiker och Bälingebo. 
Han har bott i Bälinge sedan 70-talet och har velat ha en cykelväg till Uppsala sedan dess. 
De senaste åren har han varit med och drivit en kampanj för Socialdemokraterna för att lyfta 
frågan om cykelväg till Bälinge via Ulva. Han sitter även i kommunfullmäktige och har 
inblick i vad som har skett politiskt i frågan. 
    Centerpartiets kommunalråd Stefan Hanna insåg jag efter ett flertal intervjuer hade en stor 
roll i frågan. Dels är han ordförande för en nämnd som haft en stor betydelse i detta ärende, 
och dels nämndes han i stort sett i varje intervju. Många intervjupersoner ansåg att han länge 
varit negativt inställd till en dragning längs ån. 
    För att få höra Ulva kvarns hantverksbys syn tog jag kontakt med deras förening. Då den 
nuvarande ordförande i föreningen inte kunde träffa mig intervjuade jag istället deras förra 
ordförande Ingrid Klint. Hon var ordförande fram till nyligen, och var alltså engagerad 
under viktiga skeenden i fallet. Hon har dock inte varit verksam i Ulva mer än ungefär fem 
år, och visste därmed inte så mycket om vad som skett före det. 
     Som representant för markägarna intervjuade jag de lantbrukare som bor på Prästängen. 
Det är de som drabbas hårdast av en cykelväg längs ån och har överklagat ett beslut om 
cykelväg tre gånger. De har därmed spelat en stor roll i frågans utveckling, och 
undersökningen skulle bli bristfällig utan deras perspektiv. 
     Då jag ville lyfta fram ytterligare en röst som varit kritisk mot en dragning längs ån 
kontaktade jag en markägare som dessutom är politiker för centerpartiet och har suttit i flera 
nämnder. Han hade även nämnts som en viktig person när det gäller frågans utveckling av 
flera andra respondenter. Han har numera sålt sin mark på den aktuella sträckan men hade 
kvar den när förrättningen skedde. Jag kommer hädanefter att referera till honom som 
”markägande centerpartist”. 
    Till sist fick jag även höra av andra respondenter att en viss annan markägare haft mycket 
att göra med fallet, då han har egna planer på att utveckla sin mark nära Ulva med olika 
affärsverksamheter, såsom kolonistugeområde och café. Då han är en av markägarna som 
berörs men är positivt inställd ville jag lyfta fram det perspektivet. Jag kommer att referera 
till honom som ”markägare med affärsplaner” 
    Jag ville även intervjua den lantmätare som utfört förrättningen och därmed hållit i 
samråd och markägarkontakter, men han nekade till intervju då ärendet återigen är 
överklagat och därmed under utredning. Jag har inte heller pratat med någon från 
Fortifikationsverket eller Ärna flygfält. Dock finns en mängd yttranden från dessa aktörer 
där de motiverar sina beslut. 
    
Reflektioner kring intervjuerna 
Som intervjuare kände jag att jag balanserade på en fin gräns mellan att försöka åstadkomma 
ett trevligt samtal som skulle få intervjupersonen att känna sig bekväm, och att försöka hålla 
mig neutral som forskare. Det var lätt att börja ”hålla med” om deras syn på frågan för att få 
fram ett svar kring något som var viktigt för undersökningen. Samtidigt tror jag inte att jag 
skulle ha fått samma resultat om jag hade förhållit mig fullständigt neutral, då det inte inger 
förtroende på samma sätt. Dessutom är det svårt att formulera en fråga utan att den blir 
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ledande. Vissa frågor går heller knappt att uttrycka på ett värdeneutralt sätt, då 
formuleringen blir svår att förstå. 
    Jag spelade som sagt inte in tre av intervjuerna. Intervjun med Karin Åkerblom och 
markägaren med affärsplaner skedde per telefon, och då antecknade jag under tiden och 
skickade sedan detta till intervjupersonen som kunde kontrollera att jag förstått dem rätt. När 
jag intervjuade lantbrukarna på Prästängen ville de inte att jag skulle spela in, och jag ville 
helst inte anteckna för mycket då det gör det svårare att hänga med i samtalet. Istället skrev 
jag så snabbt efter intervjun som möjligt ihop mina minnesanteckningar. Dessa skickade jag 
till lantbrukarna, som sedan ringde mig och korrigerade några detaljer.  Dock är det 
självklart svårt att minnas allt i efterhand. 
    Intervjun med lantbrukarna skedde i deras hem på Prästängen. På det sättet fick jag även 
se den miljö som cykelvägen ska dras igenom. Den markägande centerpartisten erbjöd sig 
att hämta mig i Uppsala i sin bil, och vi åkte tillsammans ut längs väg 272 och till Ulva 
kvarn där han visade den sträckning som han förordar. På detta sätt förenades intervjun med 
en platsobservation, precis som på Prästängen där jag fick en inblick i den vardagsmiljö som 
lantbrukarna upplever vara hotad.  
 
Integritet och forskningsetik 
Alla som jag har intervjuat har haft åsikter i frågan, även om exempelvis tjänstemännen ska 
hålla sig till det uppdrag de fått och politikerna representerar sin partilinje. De flesta har jag 
dock intervjuat i sin roll som privatperson om deras egna personliga åsikter och upplevelser. 
Detta kan vara känslig information, och som forskare har man då ett stort ansvar att hantera 
denna information på ett sätt som inte missbrukar det förtroende man fått. Det finns olika 
åsikter om huruvida man som forskare har ett ansvar att använda all den information man 
fått som är av vikt för frågan, eller om man aldrig bör publicera information från 
informanter som kan skada dem eller deras anseende. Det finns dock inom forskningen krav 
på samtycke, vilket innebär att deltagare i en undersökning själva ska ha rätt att bestämma 
över sin medverkan (Bryman, 2011). Genom att skicka utkast till respondenterna och ge 
dem möjlighet till ändringar har jag gett dem möjlighet att bestämma över sin medverkan. 
Jag har då gått på den linjen att jag inte vill skada mina informanter och därmed uteslutit 
känslig information. Jag upplevde att en del av personerna öppnade sig och använde 
formuleringar som jag inte var säker på om de skulle vara bekväma med att jag skrev, vilket 
satte mig i en situation där jag var tvungen att göra ett val att antingen ta med formuleringen 
för att illustrera ett förhållande, eller att utesluta detta och därmed inte visa det sanna 
förhållandet.  
    Jag är även medveten om att personerna själva anser att just de har den korrekta 
ståndpunkten i frågan och därmed vill att jag ska ta ställning för dem i uppsatsen. Jag har 
försökt hålla mig neutral i frågan, och mitt syfte är heller inte att utreda vilken lösning som 
är bäst. Jag vill belysa vilka konflikter och förhållanden som har påverkat frågans 
utveckling, och självklart kan mina personliga åsikter ha spelat in även i detta. Jag har 
dessutom även träffat dessa personer och fått ett intryck och en relation till dem alla, samt 
sett platsen där vägen ska byggas. Jag har dock försökt hålla mig neutral i den mån det är 
möjligt.  
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3. PLANERING, KONFLIKTER OCH DELTAGANDE 
 
Då det jag vill analysera är konflikterna som uppkommit i detta projekt rör de teorier som 
jag valt konflikter i planering snarare än planering av cykelvägar. Det finns generellt sett lite 
skrivet om själva planeringsprocessen i samband med cykelvägar. Det finns desto mer 
skrivet om planering av större infrastrukturprojekt och konflikter, och jag kommer redogöra 
för ett svenskt exempel på detta. 
 
3.1 Wicked problems 
Rittel och Webber menar i sin artikel från 1973 att planeringsproblem till sin natur är 
svårdefinierade och svårlösta – planning problems are inherently wicked (Rittel & Webber, 
1973, s 160). Med detta menar de att planeringsproblem skiljer sig från den sortens problem 
som matematiker och ingenjörer ägnar sig åt där det finns ett rätt svar och problemet är 
avgränsat. Wicked problems kan inte förstås utan sin kontext, och problemets beskrivning 
beror på vad man anser att lösningen är. Det finns heller inga svar som är rätt eller fel, bara 
bra eller dåliga bedömt utifrån personliga intressen och värderingar. Då varje problem är 
unikt finns heller inga standardiserade lösningar att tillämpa. En lösning som fungerade på 
ett till synes liknande problem kan vara helt olämpligt i en annan kontext. Dessutom lämnar 
varje försök att lösa situationen spår, både i form av spenderade pengar och genom att 
människors liv påverkas irreversibelt. Rittel och Webber menar att man inte kan lösa denna 
typ av problem genom att först förstå och sedan lösa. Istället krävs en typ av planering som 
fungerar som en argumenterande process genom vilken en bild av problemet och lösningen 
kan framträda gradvis hos deltagarna.  
 
3.2 Förväntningar, osäkerhet och konflikt 
Domingo och Beunen (2011) har kunnat påvisa att det finns kopplingar mellan 
förväntningar, osäkerhet och konflikt i planeringsprocesser. Detta på grund av att sakägare i 
planeringsprocesser uppfattar dels verkligheten och dels planerna på olika sätt, vilket gör att 
de har olika förväntningar på resultatet av planeringen. Denna diskrepans kan orsaka 
frustration och konflikter.  
    Planering är en aktivitet som handlar om framtiden och ingen vet vad resultatet kommer 
att bli, vilket ger en osäkerhet för de som berörs av planeringen (Domingo & Beunen), 
precis som Rittel och Webber menar hör till planeringsproblemens karaktär som wicked 
problems. Osäkerhet i planering kan definieras som en uppfattad kunskapsbrist hos en 
individ eller grupp, som är relevant för ändamålet eller den handling som vidtas [min 
översättning] (Abott, 2005, s 248). För att hantera denna osäkerhet skapar människor 
förväntningar, vilka formar deras perspektiv och handlingar (Domingo & Beunen).  Aktörer 
tenderar att basera sina förväntningar på tidigare erfarenheter och referensramar utan att 
ifrågasätta dessa. Referensramen är ett resultat av personens övertygelser, värderingar, 
normer, kunskap och intressen (Te Velde et al, 2002, i Domingo & Beunen, s 190). Ramarna 
är dock inte statiska utan kan omformas när ny kunskap finns tillgänglig. Ett sätt att hantera 
osäkerhet och olika förväntningar hos sakägare i en planeringsprocess är att försöka få dessa 
att skapa en ny gemensam referensram. Detta görs genom interaktion. Utan interaktion 
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kommer sakägarna att stanna inom sina egna referensramar vilket gör en konflikt svår att 
lösa. Konflikt kan inom planeringen definieras som motsatsen till acceptans (Sauer 2006). 
Vissa menar dock att konflikter aldrig helt kan undvikas, och att det enda sättet att lösa dem 
på är genom maktutövning eller rättsliga medel, ett synsätt som kallas agonistiskt (Ploger, 
2004, i Domingo & Beunen).  
 
3.3 Om allmänhetens deltagande i planeringsprojekt 
Zang (2003, s 8) skriver i en artikel om allmänhetens möjlighet till deltagande i amerikanska 
planeringsprocesser att:  
 

Ultimately, the public needs to be a full partner in the project implementation process. If there is a 
perception that decisions have not been made objectively, and without a reasonable degree of public 
input, projects may be blocked politically or experience legal challenges. 
 

Detta kan kopplas till ovan nämnda resonemang kring referensramar, osäkerhet och 
konfliktlösning. Om allmänheten inte deltar i processen kommer de inte att påverka andra 
sakägares referensramar och förväntningar och inte heller att ändra sina egna. Detta kan leda 
till en politisk eller rättslig konflikt, precis som Zang skriver. Zang menar dessutom att the 
ultimate goal of public involvement should be successful project implementation that 
engages the public, listens to stake holder concerns, and is responsive to such concerns 
(ibid). Liksom  Domingo och Beunen menar alltså Zang att det är viktigt att lyssna till 
sakägares åsikter för att få en lyckad process. 
 
3.4 Fallstudie av två skånska vägprojekt 
Kajsa Hylmö (2005) har i en studie undersökt hur allmänhetens åsikter har bemötts och 
behandlats i två svenska vägprojekt, och vad detta har gett för konsekvenser för den tid det 
tar att genomföra projekten. Det fanns stora likheter mellan de två vägprojekten och deras 
kontexter, men det ena, Väg 17, genomfördes utan större svårigheter medan det andra, E22, 
stötte på stort motstånd. Projektledaren för Väg 17 bjöd in allmänheten tidigt i processen 
och lyssnade på klagomål, vilket gjorde att folk kände sig inkluderade och accepterade 
projektet. Projektledaren för E22 däremot uppmanade allmänheten att framföra sina åsikter 
skriftligt, för att sedan ignorera dem. Detta projekt fick motta en eskalerande mängd av 
klagomål, och blev senare politiskt blockerat och stoppat. I detta projekt kände sig 
människor uteslutna och osäkra på vad som hände i projektet eftersom de inte fick tillräcklig 
information. Hylmö skriver även att det är viktigt att projektledare erkänner människors 
känslor genom att inkludera dem i planeringsprocessen, vilket kommer göra att de lättare 
accepterar projektet. Människor har ofta en stark känslomässig anknytning till sitt lokala 
landskap, och ändringar i detta väcker lätt oro (Righter, 2002, i Hylmä). Dessutom är det 
sällan samma människor som gynnas av ett stort projekt som lider av det; de som måste 
offra något för att en ny väg ska byggas är sällan de som tjänar mest på den nya vägen.  
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4. CYKELVÄGEN 
 
För att ge en bild av hur planeringsprocessen för cykelvägen till Ulva skiljer sig från 
normalfallet inleds kapitlet med en beskrivning av hur det vanligtvis går till när kommunen 
bygger cykelväg. Därefter följer en beskrivning av kontexten för cykelvägen, och sedan 
själva fallets utveckling. 
 
4.1 Hur en cykelväg (vanligtvis) blir till 
Enligt Bert Alfvén går en planeringsprocess för en cykelväg vanligtvis till som så att 
kommunen anlitar Lantmäteriet, som tar fram ett förslag på sträckning. Därefter kontaktar 
Lantmäteriet markägarna och samlar dessa på ett markägarsamråd där de kan yttra sina 
åsikter. Samråd sker dessutom med andra myndigheter som berörs av ärendet, genom att de 
kontaktas och ombeds att ge sin syn på frågan. När synpunkterna inkommit och hanterats 
äger en förrättning rum. De som berörs av förrättningen har en viss tid på sig att överklaga 
beslutet om de är missnöjda, vilket görs till Mark- och miljödomstolen. Sker ingen 
överklagan kan kommunen tillträda marken. 
 
4.2 Landskapet nordväst om Uppsala 
Norr om stadsdelarna Librobäck och Luthagen i nordvästra Uppsala vidtar ett platt 
jordbrukslandskap där Fyrisån ringlar fram. Ungefär en mil nordväst om stadsgränsen ligger 
samhället Bälinge. Tätorten hade 2 437 invånare år 2011, och är en ”bostadsort med 
småhusbebyggelse och pendling till Uppsala” (Nationalencyklopedin). Det finns en god 
kollektivtrafikförsörjning dit och viss service (Uppsala kommun, 2006). Orten tillhör 
Uppsala kommun. Då det för närvarande inte finns någon cykelväg in till Uppsala är de 
boende som cyklar dit hänvisade till att cykla längs med antingen den gamla E4:an, en rak 
och bred men hårt trafikerat väg med smala vägrenar, eller den smalare väg 272, som även 
denna är tungt trafikerad med smala vägrenar. Runtom Bälinge ligger en mängd mindre 
samhällen. 
   Halvvägs från Uppsala till Bälinge ligger samhället Ulva, intill en krök i Fyrisån. Här 
ligger Ulva kvarn som är en hantverksby och ett populärt turistmål, samlat kring kvarnhuset 
från 1759 (Uppsala kommuns hemsida). Här finns konsthantverkare, butiker och café, och 
på sommaren finns det försäljning av grönsaker och bär i handelsträdgården bredvid (Ulva 
kvarns hemsida). 
    På den östra sidan om ån, ungefär fem kilometer norrut från Uppsalas centrum och två 
kilometer från stadsbebyggelsen, ligger Ärna flygfält. Flygfältet används för viss militär 
flygverksamhet såsom incidentberedskap och transportflyg (Nationalencyklopedin). Det 
finns intresse av att starta civil flygverksamhet på Ärna med kommersiell inriktning 
(Uppsala Air).  
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Figur 1. Landskapet mellan Uppsala och Bälinge. Grundmaterial: Lantmäteriet, flygfoto: Eniro 
 
Gården Prästängen ligger mitt på sträckan mellan Klastorp och Ulva, mellan väg 272 och 
Fyrisån med Ärna flygfält på andra sidan ån. Ungefär en kilometer av den aktuella 
dragningen av cykel-vägen ska gå över gårdens mark. De nuvarande lantbrukarna bodde på 
Prästängen redan när den första utredningen gjordes 1994, och driver ett lantbruk med 
mjölkkor som betar i åns strandängar. Detta håller strandängarna öppna och den biologiska 
mångfalden bevaras. 
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Figur 2. Den planerade dragningen. Grundmaterial: Lantmäteriet  flygfoto: Eniro 
 
Den aktuella dragningen längs ån skulle dela gårdens åkrar och göra dem svårare att bruka. 
Det skulle också innebära att korna inte längre kan gå fritt från gården till ån som idag. Lant-
brukarna äger även gården Gesvad bredvid. De säger att de är totalt emot vägen och har 
alltid varit (Intervju, Bernt och Solveig Andersson). 
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4.3 Den första utredningen 
I juni år 1994 inkom en skrivelse till kommunstyrelsen i Uppsala från hantverksbyn i Ulva 
kvarn. De skriver: Efter flera års undran om en cykelväg/promenadstråk efter Fyrisån mot 
Ulva kvarn frågar vi nu – när blir den byggd?[…] Att cykla norrut efter E4 är ett vågspel 
och en lek med döden, än värre att cykla Börjegatan ut mot Ulva (Ulva kvarns 
hantverksförening, 1994).  Ärendet remitteras till Gatunämnden, som skriver följande till 
kommunstyrelsen i november: 
 

Gatunämnden delar Ulva Kvarns Hantverksby:s uppfattning om att det är angeläget att denna cykelväg 
till Ulva Kvarn med hänsyn till trafiksäkerheten kommer till utförande. […] Enligt gatunämndens 
kännedom pågår utredning och planering av cykelstråket där bl.a möjligheterna till markinlösen är en 
viktig fråga samt att medel f-n. saknas för stråkets utbyggnad.  

 
Alltså ansågs en cykelväg till Ulva redan år 1994 vara en angelägen fråga, då av 
trafiksäkerhetsskäl, och det är möjligt att det var Ulva kvarns brev till kommunstyrelsen som 
initierade den första utredningen av vägen (Uppsala kommun, 1994). 
    Samma år fick Naturvårdsnämnden i uppdrag att utreda en cykelväg längs med Fyrisån 
till Ulva kvarn. Vägen var tänkt som en rekreationsväg, och landskapsarkitekten Håkan 
Qvarnström tog fram tre förslag på sträckningar, varav sträckningen längs Fyrisåns västra 
åbrink förordas som den mest attraktiva. Markförhandlingar inleddes, och lantbrukarna på 
Prästängen var redan då negativt inställda till att få en väg över sina ägor, eftersom det 
skulle försvåra för djurhushållning och bruk av åkrarna.  
    Av någon anledning byggdes aldrig vägen år 1994, och arbetet avstannade. I ett brev från 
Håkan Qvarnström till Karin Åkerblom från år 1999 när Åkerblom skulle återuppta 
utredningen skriver Qvarnström:  
 

Det som stod i tur var att kartlägga kommunens verkliga vilja att genomföra projektet. Nödvändiga 
beslut skulle fattas och pengar avsättas. […] Nu har det gått snart fem år och vi befinner oss i princip i 
samma utgångsläge som när rapporten färdigställdes. 
 

Han fortsätter om vägens dragning: 
 

Väster om ån finns totalt 43 olika fastigheter. […] En förläggning här skulle kunna innebära besvärliga 
markförhandlingar. På Östra sidan är staten den helt dominerande markägaren. Ett mindre antal privata 
markägare finns närmast Ulva. Utredningens förslag var att förlägga en ev. väg på den västra sidan. 
Anledningen till detta var förutom att Flyget inte hade en positiv inställning till ”sin” sida även att den 
västra sidan rent psykologiskt och upplevelsemässigt är bättre lämpat för ett rekreationsstråk. 

 
Alltså utpekades redan här en dragning längs Fyrisåns västra sida som den mest attraktiva 
lösningen. Qvarnström konstaterar även att detta skulle innebära besvärliga 
markförhandlingar, och att man bör börja med Prästängen och Gesvad (Håkan Qvarnström, 
1999).  Han skriver att stor hänsyn bör tas till de boende, och att lösningarna där bör tas 
fram i samråd. Det som verkar ha stoppat vägen denna gång är att medel aldrig avsattes. 
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4.4 Arbetet återupptas 
I september 1998 inkommer återigen en skrivelse från Ulva kvarns hantverksförening som 
efterlyser en cykelväg (Ulva Hantverks- och Hyresförening, 1998), och utredningen 
återupptas (Uppsala kommun, 1998).  
    Utredningen år 1998 gjordes av Karin Åkerblom som en uppdaterad version av 
Qvarnströms tidigare utredning. Den rekommenderade sträckningen är samma alternativ 
som Qvarnström förordade, alltså längs västra sidan ån. Lantbrukarna på Prästängen 
kommer ihåg att Åkerblom var ute hos dem och de diskuterade tillsammans hur vägen bäst 
kunde dras för att inte försvåra för deras djurhållning och lantbruk. De kom fram till att det 
bästa alternativet vore att dra vägen runt deras gård helt och hållet, och lantbrukarna var 
nöjda med detta förslag och det bemötande de fått av Åkerblom.  
      Därefter dröjer det till februari år 2000 då tekniska kontoret föreslår att nämnden ska 
godkänna den föreslagna sträckningen, och möjliggöra för markförhandlingar att börja 
(Uppsala kommun, 2000a). Kort därefter beslutar dock tekniska beställarnämnden att 
avbryta planeringen av vägen, eftersom man inte har anvisat särskilda medel (Uppsala 
kommun, 2000b). Detta leder till en ny skrivelse från Ulva kvarns hantverksby, som 
upprörts av detta beslut (Ulva Kvarns hantverksby, 2000).  Även Björklige-Bälinge 
kommundelsnämnd reagerar och skriver till kommunstyrelsen och uppmanar denna att anslå 
medel (Uppsala kommun, 2000c). Skrivelserna verkar ha fått effekt, eftersom 
kommunstyrelsen två månader senare föreslår att nämnden inte ska avbryta uppdraget att 
planera cykelväg till Bälinge, och istället återkomma senast i december med ett färdigt 
förslag som ska redovisas etappindelat, prioriterat och tidsplanerat (Uppsala kommun, 
2000d). 
    Sedan verkar projektet återigen falla i glömska eller stöta på problem, då det under två års 
tid inte skrivs eller tas några beslut om vägen. I februari 2002 skriver Bälingeby vägförening 
till tekniska beställarnämnden och undrar vad som händer med cykelvägen, och två månader 
senare inkommer en ny skrivelse från föreningen med betydligt barskare ton: Storvreta, 
Dundbo – Ginsta, Vilan, Sunnersta och Vänge har fått gång- och cykelväg. NU ÄR DET 
VÅR TUR (Bälingeby vägförening, 2002a) (Bälingeby Vägförening, 2002b). I maj kommer 
Karin Åkerbloms svar:  
 

Tekniska kontoret kan idag inte ge något besked i frågan […] En förutsättning för att gå vidare med 
projektet, göra en första projektering och kontakta berörda markägare längs ån är att ett politiskt beslut 
fattas i frågan. Med ett beslut måste också investeringsmedel för det här projektet prioriteras och 
aviseras i en budget. 

 
Alltså tycks bristen på politiskt engagemang och finansiella medel ha stoppat projektet igen 
(Uppsala kommun, 2002). Under denna period, från 1995 till 2002, tycks projektets öde 
bero på bristen av politiskt initiativ i frågan som dock väcks tillfälligt av 
intresseorganisationers engagemang.  
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4.5 Tredje gången gillt 
I november 2002 tas ett nytt politiskt beslut om att bygga cykelvägen, och ha den 
färdigställd år 2005 (Vägverket, 2003). Arbetet delas upp mellan dåvarande Vägverket, som 
skulle bygga sträckan från Bälinge till Ulva, och kommunen, som skulle bygga från Uppsala 
till Ulva. Detta eftersom vägen från Ulva till Bälinge planerades att gå längs väg 631, som 
Vägverket var väghållare för (Intervju, Karin Åkerblom). Arbetet inleds med 
markägarmöten och myndigheter ombeds yttra sig. 
    Fortifikationsverket är en av de myndigheter som ger ett yttrande, vilket gäller en 
dragning öster om ån längs med flygfältets stängsel. Cykelvägen kommer enligt yttrandet att 
vid denna dragning befinna sig i ytterkanten av ett ”mindre riskfyllt område” vid en 
landning med efterbrännkammare, något som används av jetplan. Detta innebär att det vid 
en avbruten landning kan virvla upp ”mindre partiklar” i området längs stängslet. De skriver 
även att bullernivån vid banslutet vid kortare tillfällen kan uppnå skadliga nivåer 
(Fortifikationsverket, Christer Aspelin, 2003). Under punkten ”säkerhet” står det om en 
förläggning av cykelvägen längs staketet: Ur säkerhetssynpunkt så är den lösningen möjlig. 
Ändå följs denna mening direkt av rubriken ”Yttrande”, där det står att Verksamheten vid 
Ärna Flygplats och därmed gällande flygsäkerhetskrav gör att jag som flygplatschef måste 
säga NEJ till föreslagen sträckning. Alltså konstateras först att den föreslagna dragningen 
på östra sidan om ån är möjlig ur säkerhetssynpunkt, men yttrandet blir ändå ett ”NEJ” på 
grund av säkerhetskrav. Dessutom är det värt att poängtera att man i denna skrivelse alltså 
konstaterar att en landning med efterbrännkammare orsakar virvlande mindre partiklar på 
den östra sidan om ån, och inte är någon större fara. I dagsläget, 2013, anses det vara så 
farligt att cykla på den västra sidan av ån, ytterligare cirka 200 meter längre bort, att det 
behövs byggas en tunnel för att skydda passerande cyklister. 
    Under våren håller Vägverket i separata informationsmöten för markägare respektive 
intresserad allmänhet angående dragningen av cykelvägen på sträckan mellan Ulva och 
Bälinge. Där närvarade även tjänstemän från kommunen och presenterade förslaget för 
cykelvägen från Ulva in till Uppsala. I protokollet från mötet med markägarna står att 
många tyckte att gång- och cykelvägens sträckning känns fel. Ur säkerhetssynpunkt och 
tillgänglighetsskäl för flertalet boende i området är det bättre att lägga den längs väg 272 
där den också kan nås av cyklister från Broby och Jumkil (Vägverket, 2003). Även på det 
öppna mötet för allmänheten, som hölls i Bälinge med ungefär 30 närvarande, presenteras 
kommunens planer. I protokollet står att: 
  

Flera i publiken ville ha en anslutning mot väg 272. Några ville att gång- och cykelvägen skulle 
förläggas bredvid väg 272. De befarade att en sträckning vid ån skulle bli både mörk och farlig vilket 
kunde avskräcka många cyklister, speciellt under vinterhalvåret. Årummet kunde också bli ett ”tillhåll” 
när till- gängligheten förbättrades.  

 
Alltså fanns det i detta läge varierande åsikter om var vägen bäst skulle dras (ibid). 
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4.6 Vägen till Klastorp 
2004 tas det politiska beslutet att bygga vägen, och det sker en förrättning i april för den 
första etappen från Librobäck till Klastorp. Alltså sker inte förrättningen för hela sträckan 
ända fram till Ulva. Anledningen till detta är enligt Karin Åkerblom att man anade att det 
skulle bli tuffa markförhandlingar längre fram på sträckan, och att man genom att bygga en 
första etapp skulle få ett ”prejudikat”. Eftersom även denna första sträcka förmodades bli 
överklagad ville man från kommunens sida visa för markägarna att kommunen skulle få rätt 
enligt lag, och att det inte skulle vara någon vits att överklaga de kommande etapperna av 
sträckan. Man ville på detta sätt spara tid (Intervju, Karin Åkerblom). Denna strategi verkar 
dock inte ha gett avsedd effekt, då även den sista sträckan överklagades ända upp till Högsta 
domstolen. 
    Förrättningen skedde i april 2004, och gav kommunen rätt att bygga cykelvägen (Uppsala 
tingsrätt, 2005). Beslutet överklagades av de boende på Klastorps gård och två andra vars 
fastigheter berördes av beslutet. De ville helst att beslutet från Lantmäteriet skulle 
undanröjas, och i andra hand att vägen istället skulle dras längs väg 272. Kommunens svar 
lyder: Det är med hänsyn till rekreations- och fritidsintresset för Uppsalaborna som man 
valt att lägga vägen vid ån. 
    I Fastighetsdomstolens bedömning hänvisar man till att det finns stöd i översiktsplan och 
detaljplan. Länsstyrelsen hade dessutom i ett yttrande anfört att cykelvägen kommer att 
gagna strandskyddet genom att skapa en skyddszon mellan ån och åkrarna, och därmed 
hindra övergödning på grund av växtnäringssalter. En dragning längs väg 272 medför 
däremot inga fördelar ur allmän synpunkt (ibid). Dessutom saknas stöd i översiktsplan och 
detaljplan för den sträckningen. Intrånget på jordbruksfastigheterna bedöms bli marginellt. 
Fastighetsdomstolen gav därmed kommunen rätt. En av de klagande överklagade till Svea 
hovrätt, som lämnade ärendet utan bifall (Utslag, 2005-11-08, Svea Hovrätt). Det 
överklagades även till Högsta domstolen, som dock inte ville ta upp ärendet till prövning. 
Kommunen fick det prejudikat de ville ha, och hoppades att markägarna på den fortsatta 
sträckan skulle lära av detta utfall. 
    Under 2006 och 2007 färdigställdes vägen från Librobäck till Klastorp (Uppsala kommun, 
2011). Fritids- och naturvårdsnämnden gav i uppdrag åt fritids- och naturkontoret att inleda 
markförhandlingar för sträckan till Ulva under hösten 2006 (Uppsala kommun, 2006). Sedan 
dröjde det dock tre år innan förrättningen skedde– vad tog så lång tid? 
 
4.7 Den mittersta biten 
Åren 2006-2008 tycks inte mycket ske med det fortsatta arbetet med vägen. Enligt Carl 
Lindberg, ordförande för Socialdemokraterna i Bälinge, är detta en konsekvens av det 
majoritetsskifte som skedde i kommunfullmäktige år 2006. Tidigare hade 
Socialdemokraterna suttit i majoritet med stöd av Vänsterpartiet och Miljöpartiet, men efter 
valet 2006 fick Alliansen majoritet. Lindberg menar att Alliansen inte var intresserade av att 
få vägen till stånd, och att starka röster inom Centerpartiet i synnerhet var emot en dragning 
längs Fyrisån eftersom det gick emot markägarnas intressen (Intervju, Carl Lindberg). 
Stefan Hanna var då nybliven ordförande för Centerpartiet, och enligt Lindberg var det 
viktigt för honom att få stöd i partiet eftersom det var lite skakigt när han blev ordförande, 
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så för honom var det väldigt viktigt att markera stöd mot cykelvägen, som inte uppskattades 
av centerpartister som var lantbrukare (Ibid).  
    Av någon anledning återupptogs dock arbetet sent år 2008, då Ramböll fick i uppdrag att 
göra en utredning om alternativa sträckningar och konsekvenser av en väg mellan Klastorp 
och Ulva. Rapporten publicerades i juni 2009. I ”Bakgrund och syfte” i rapporten får 
möjligheten att cykelpendla ett betydligt större utrymme än i tidigare utredningar, och man 
lägger stor tyngd vid att stäckningen längs ån blir kortare än övriga alternativ. Detta gör att 
det skulle bli mer attraktivt att arbetspendla med cykel eftersom man kommer under de 
kvoter som visar på hur attraktiv en cykelväg blir. Dels bör den inte vara mer än 25% längre 
än fågelvägen, och dels för det inte bör ta mer än dubbelt så lång tid att cykla som att åka bil 
samma sträcka för att bli attraktivt för cykelpendling (Ramböll, 2009). Man konstaterar även 
i rapporten att den samhällsekonomiska nyttan skulle bli stor, då motion och vistelse i 
naturområden är positivt för den fysiska och psykiska hälsan. Att ersätta bilresor med 
cykelresor ger en extra stor nytta. I rapporten finns två alternativ till sträckning. Dessa går 
på olika sidor om Fyrisån söder om Ärna men är i övrigt likadana. En bullerutredning 
gjordes även, och i rapporten konstateras att ”risken för hörselskador är mycket små, medan 
skrämseleffekten är större” (Ramböll, 2009, s 9). Man föreslår att ljud- eller ljussignaler ska 
varna för landande och startande flygplan. Ett informationsmöte hölls med de boende på 
Prästängen och Klastorp under våren 2009, och enligt rapporten förespråkades en dragning 
på östra sidan av ån starkt av dem.  
    I augusti följdes bullerutredningen av två yttranden från Försvarsmakten. Luftstridsskolan 
inkommer med sitt till Lantmäteriet den 19:e augusti där de motsätter sig förslaget då [d]et 
är direkt olämpligt att förlägga en cykelväg till den föreslagna sträckningen med hänsyn till 
allmän säkerhet och risken för olyckor i samband med landning […] med jetplan 
(Försvarsmakten Luftstridsskolan, 2009). Den 21:a augusti inkommer även 
Fortifikationsverket med sitt yttrande där de motsätter sig förslaget med hänvisning till 
flygplatschefens tidigare yttrande (Fortifikationsverket, 2009). Lantmäteriet tar dock ett 
beslut om förrättning enligt det västra förslaget den 28:e augusti, trots Fortifikationsverkets 
och Försvarsmaktens invändningar. Detta då vägen bedöms ha stort allmänintresse, ger 
samhällsekonomiska vinster och markintrånget ej bedöms vara stort (Uppsala tingsrätt, 
Fastighetsdomstolen, 2011). Beslutet överklagas av ett stort antal markägare, men det tar 
ända till 2011 innan ärendet tas upp i Fastighetsdomstolen. 
    I förrättningen användes expropriation, precis som vid den tidigare förrättningen till 
Klastorp. Detta innebär en tvångsinlösen av mark för angelägna allmänna intressen 
(Bengtsson, 2010). Expropriation ska inte användas om det finns andra mer lämpliga 
tillvägagångssätt, eller om olägenheten för det allmänna eller den enskilda överväger 
fördelarna. Ersättningen bestäms av domstolen. Valet att använda expropriering upprörde 
många av markägarna, som hade föredragit att sälja marken till kommunen. Den 
centerpolitiska markägaren var en av dem som inte tyckte att det gick rätt till: 
 

Kommunen har planmonopol. Och i det här fallet så de har kört över oss med exproprieringsrätten. Och 
jag frågade dem: "Är det verkligen rätt av er att kunna expropriera ett lantbruk på 5-8 kilometer från 
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Uppsala?". "Jodå, vi har teknik för det." […] Så man kapar åt sig mark ända ner till Ulva, mot 
markägares vilja.  

 
Han hade dessutom pratat med de övriga markägarna om möjligheten att bygga cykelvägen 
längs väg 272 istället och tagit initiativet till en viljeförklaring att släppa mark vid 
landsvägen istället. Enligt honom har samtliga markägare som berörs av vägen skrivit under. 
 

[Markägaren:] I och med att vi släppte till mark på andra ändan, det är ju samma åkrar nere vid ån och 
uppe vid landsvägen, och vi släppte till åker motvilligt där uppe, då anser jag att då ska man inte kunna 
utnyttja exproprieringsmöjligheten. Och det står i lagen att om det finns andra alternativ till att 
expropriera så ska man gå på dem. 
[Intervjuare:] Så det gick lite fult till? 
[Markägaren:] Mycket fult till. Det är så man kan säga kriminellt till. 
 

Även lantbrukarna på Prästängen anser att det var ett onödigt aggressivt sätt av kommunen 
att få tillgång till marken. Enligt dem hade de kunnat tänka sig att sälja mark om kommunen 
velat förhandla, men det gjorde kommunen aldrig. 
    Det dröjer till år 2011 innan överklagandet tas upp i domstol. Även denna gång får 
kommunen rätt, eftersom dragningen av vägen inte bedöms innebära synnerliga men för 
jordbruksfastigheterna. Dock ansåg domstolen att lantmäteriet inte tillräckligt utrett riskerna 
för bullerskador och olycksfall och därför återförvisades ärendet till lantmäteriet för närmare 
utredning av dessa frågor (Svea hovrätt, Fastighetsdomstolen, 2011).  
 
4.8 Dagens läge 
Framme i år 2012 ser Socialdemokraterna en möjlighet att driva en kampanj om cykelvägen. 
Bälingeföreningens ordförande berättar: 
 

Man hade utvecklat en teknik för att driva frågor på nätet. Och då hörde mina partivänner inne i stan om 
cykelvägen till Bälinge, eller framför allt, jag var väldigt angelägen om att vi skulle tala om inte i första 
hand cykelvägen till Bälinge utan till Ulva Kvarn, för det var det som kunde tänkas få ett stöd ifrån 
Uppsalaborna. Att vi skulle driva det på det sättet. Så då startade vi en kampanj […] Den inledde vi 
med en intressekonferens ute i glashyttan ute i Ulva kvarn, för att företagarna ute i Ulva har ju stött vår 
kampanj av naturliga skäl. 

 
Under våren 2012 samlade Socialdemokraterna in över 4000 namnunderskrifter för 
cykelvägen, och i juni lämnades dessa över till landshövdingen, kommunstyrelsens 
ordförande och till flygplatschefen för Ärna. I augusti 2012 skedde så ett förrättningsmöte 
med markägarna för ”slutförande av ärendet”, trots att rapporten om bullerfrågorna ännu inte 
var klar (Lantmäteriet, 2012).  
     I februari 2013 blev ärendet plötsligt uppmärksammat i media igen, då gatu- och 
samhällsmiljönämnden skulle sammanträda och det framkom att man skulle besluta om att 
avbryta projektet. Ulva kvarns hantverksby skriver återigen till kommunstyrelsen: de har 
med stor oro noterat att gatu- och samhällsmiljönämnden på tisdag den 26 februari avser att 
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behandla ett tjänstemannaförslag om att avsluta planeringen (Ulva kvarn hantverksby, 
2013). Dessutom håller Socialdemokraterna och hantverkarna i Ulva en gemensam 
presskonferens i kvarnen ett par dagar innan mötet för att väcka ytterligare uppmärksamhet.  
    Även markägaren som har planer på att utveckla sitt markområde vid Fyrisån med olika 
verksamheter ville hindra detta beslut från att tas. Han hade tidigare samarbetat med 
Socialdemokraterna under deras kampanj, trots att de egentligen har olika ideologiska 
ståndpunkter men ett gemensamt intresse av att få cykelvägen till stånd. Under kampanjen 
hade han varit i kontakt med en vän som är yrkesverksam som pilot, och på detta vis fått 
tillgång till information om dels hur ofta som jetplan faktiskt landar på Ärna, och dels hur 
stor sannolikheten är att en sådan landning avbryts. Det är avbrutna landningar med 
efterbrännkammare som Försvaret hävdar är den stora risken som kan allvarligt skada 
människor genom att en kraftig utblåsning sker. Enligt piloten avbryts dock mindre än en 
procent av alla landningar, och vid dessa används efterbrännkammare ungefär var tionde 
gång. Enligt piloten är det alltså extremt liten risk att sådant skulle ske vid cykelvägen. 
Dessutom kunde markägaren visa att det går cykelvägar lika nära landningsbanor på andra 
flygplatser som denna cykelväg föreslås göra (Intervju, markägare med affärsplaner).  
    Dagen innan mötet i nämnden om huruvida arbetet med vägen skulle avbrytas får denna 
markägare kontakt med en av ledamöterna i nämnden och visar honom dessa uppgifter. 
Detta tycks ha gett effekt, för dagen efter röstade denna ledamot för att förslaget skulle 
återremitteras och arbetet med vägen slutföras. I återremissen står bland annat att 
[k]ommunledningen uppmanas inleda en direkt dialog med Ärna flygfält. Det är speciellt 
viktigt att reda ut varför GC-vägar i närhet om 300 meter är acceptabla vid ett flertal andra 
svenska militära flygfält men inte vid Ärna flygfält (Atgül, Lundqvist, Ottoson, Söderberg, 
2013).  
    Efter att vägen ytterligare en gång undgick att bli nedlagd inleddes så en dialog mellan 
tjänstemän och politiker från kommunen och Försvarsmakten om vilka förslag som försvaret 
kunde godta. Uppsala kommun föreslog ett antal olika lösningar såsom bommar, ljus- och 
ljudsignaler, men detta godtogs ej (Intervju, Bert Alfvén och Karin Graham). Under 
sommaren kom ett förlag på att vägen kunde dras genom en tunnel just där den passerar 
inflygningszonen, vilket Försvarsmakten godtog. Enligt tjänstemännen vill försvaret  
 

[a]bsolut inte sätta sig i någon situation där de kan skada tredje man. För det de är rädda för det är 
framför allt avbrutna landningar […]. Och det blev ju en olycka där på flyget för ett antal år sedan i 
samband med en flyguppvisning. 

  
Det är i detta läge ärendet finns hösten 2013. Förslag på tunnelns utformning är under 
utredning och kommunens tjänstemän vill ha ett konkret förslag för godkännande av 
Försvarsmakten, innan de visar förslaget för lantbrukarna på Prästängen som alltså är de 
vars mark som tunneln ska anläggas på. Lantbrukarna har dock redan överklagat beslutet att 
förlägga en tunnel på deras mark. 
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5. REFERENSRAMAR 
 
Jag kommer i detta avsnitt att med hjälp av intervjumaterial illustrera de inblandade 
sakägarnas upplevelser och åsikter, samt hur de har interagerat med varandra.  
 
5.1 Lantbrukarna på Prästängen 
Lantbrukarna som bor på gården Prästängen är de som kommer att få den längsta sträckan 
av vägen på sin mark om den byggs intill ån. Vägen kommer att dela åkrarna och försvåra 
för korna att röra sig fritt mellan strandängarna och gården. De är totalt emot vägen, och har 
alltid varit (Intervju, Bernt och Solveig Andersson). 
    Till en stor del verkar det som att deras inställning till vägprojektet beror på hur de har 
blivit bemötta av kommunen. Dels handlar det om hur marken togs med expropriation. 
Enligt dem själva skulle det ha varit en helt annan sak om kommunen hade kommit och 
förhandlat först, och varit beredda på att betala så mycket pengar som de själva anser att 
marken är värd. Alternativt hade de velat bli ersatta med annan likvärdig mark. Dessutom 
blev ersättningen betydligt lägre än vad de själva anser är en rimlig kompensation, och tar 
enligt dem inte hänsyn till att de kommer få inkomstbortfall varje år till följd av minskad 
areal och försvårad brukning. 
    Deras relation till flera av kommunens tjänstemän har inte heller varit bra, och en av de 
som de har haft mest kontakt med är den lantmätare som haft hand om ärendet. Det intryck 
de har fått av honom har inte varit gott, och när han utformade det första förslaget på vägens 
dragning kontaktade han inte dem trots att dragningen vid gården skulle ske i samråd. 
Dessutom visade han sig oförstående inför deras upprördhet och sa att man får tåla sådant 
här om man bor nära stan, att det byggs vägar. Även vid fortsatta möten har de känt sig 
nonchalerade och som att de inte blivit tagna på allvar av flera tjänstemän från kommunen.  
     Det har känts fel för lantbrukarna att inte kunna få något inflytande över vad som händer 
med mark som de har brukat i många år och bryr sig om. Lantmätaren la fram ett förslag 
som de inte fått något inflytande över, och det var först senare som de kunde ge synpunkter. 
Enligt Bert Alfvén på Uppsala kommun är det så man går till väga när man diskuterar en 
sträckning med en markägare. Enligt honom måste man ha ett förslag att presentera först: 
man kan inte bara åka dit och sätta sig och fika, man måste ha någonting med sig också. 
Annars sitter man bara där och svamlar (Intervju, Bert Alfvén). Det verkar som att 
tjänstemännens strategi i detta fall inte gav ett bra resultat, eftersom det för lantbrukarna 
kändes som att de inte fick något inflytande då de uppfattade förslaget som redan bestämt. 
    Lantbrukarna har däremot känt stöd från Centerpartiets kommunalråd, som kom ut till 
gården efter att de ringt honom och sagt att ingen lyssnade på deras synpunkter. Han sade då 
till dem att han var på deras sida, och de hade fått intrycket att han förespråkade en dragning 
av vägen längs väg 272 och var emot en dragning längs ån. När kommunalrådet besökte 
gården gjorde Försvarsmakten ett bullertest och Hanna fick då uppleva ljudet från ett 
landande Gripen. Enligt lantbrukarna är ljudet förfärligt. 
    De anser själva att det vore bättre med en dragning av vägen längs väg 272 istället för 
längs ån, eftersom fler kan ansluta längs vägen då det finns samhällen och bostäder längs 
hela sträckan. Längs ån däremot kan ingen ansluta längs vägen. Dessutom är de tveksamma 
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till att de boende i Bälinge faktiskt skulle använda cykelvägen. De tror att det finns en risk 
att folk tröttnar och tycker att det är för ansträngande att cykla in till Uppsala, och då skulle 
de ha fått detta stora intrång i onödan. De tror även att det mest är Uppsalabor som vill ha 
vägen, och att folk i Bälinge inte är så intresserade egentligen. För Uppsalaborna låter det 
lockande med en naturskön väg, men de i stan förstår inte hur stort intrång detta innebär för 
lantbrukarna. De tror att folk nog skulle vara beredda på att cykla någon kilometer till om de 
visste hur hårt lantbrukarna drabbas. Dessutom framhävs vägen som en naturskön 
rekreationsväg intill Fyrisån, men de menar att enligt förslaget skulle man knappt se ån från 
vägen då den ska dras mellan gårdarna på lantbrukarnas mark, och om de inte kan ha kvar 
sina betesdjur kommer ån att växa igen med sly. Dessutom skulle vägen bli mörk om 
kvällarna och på vinterhalvåret.  
    Lantbrukarna ser dessutom detta i ett sammanhang av att landsbygden avvecklas och 
avfolkas, och att det mest satsas på städerna idag. Denna väg blir som ett bevis på att det är 
stadsbornas intressen som vinner över landsbygdens.  
     Det känns även oroande för dem att få en väg så nära gården där vem som helst kan röra 
sig. Man vet ju inte vad det är för folk som kommer där, menar de. Vägen kan bli ett 
”tillhåll” för stökiga ungdomar, och det kommer inte att vara möjligt att kontrollera att folk 
inte åker moped och fyrhjuling på vägen vilket kommer att skrämma korna. Alltså oroas de 
av att få folk nära sin hemmiljö som de inte vet vilka de är.  Det blir en stor omställning från 
att ha bott avskilt från genomfartstrafik och med åkrar mellan gården och de närmaste 
grannarna till att kunna se en trafikerad cykelväg från fönstret. 
    Eftersom de ser ett hot mot både sin försörjning och sin levnadsmiljö i och med 
cykelvägen, vilken de hoppades kunna stoppa men som ändå fick laga kraft i domstol, så 
överklagade de för att vinna tid. De menar även att man att i en demokrati borde lyssna på 
den som drabbas, vilket i detta fall är markägarna. 
 
5.2 Två andra markägarröster 
De två andra markägare jag har intervjuat har båda engagerat sig i frågan men med olika 
mål: den ena vill helst stoppa en dragning vid ån, och den andra vill se till att den byggs. 
    Den markägare som engagerat sig för att stoppa en dragning längs ån och få en väg längs 
väg 272 istället är som sagt aktiv inom Centerpartiet. Enligt honom själv är anledningen till 
att han kämpar för det här just hur hårt lantbrukarna på Prästängen drabbas: Jag tycker det 
är oerhört taskigt att förstöra den här bondgården för [lantbrukarna], när det finns andra 
alternativa lösningar, det vore skillnad om det inte fanns det. Han har som nämnts ovan 
tagit initiativ till en viljeförklaring som alla markägare skrivit under för att försöka få en väg 
längs väg 272 istället. Han bor själv i trakten, och vill gärna se en cykelväg längs 
landsvägen. Det är många som bor längs vägen och i dagsläget vågar inte folk låta sina barn 
cykla där på grund av den farliga trafiken. 
   Han har själv jobbat som platschef och är byggingenjör, och har erbjudit kommunen att 
själv bygga cykelvägen längs landsvägen för ett bra pris. Enligt hans beräkningar blir det 
mycket billigare än vad kommunen räknat på att det skulle kosta för den sträckan. Han 
menar att kommunen har styrt sina kostnadsberäkningar genom att räkna på vissa sätt, vilket 
har gjort att dragningen längs väg 272 framställs som dyrare, medan man inte har räknat 
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med vissa viktiga kostnader för att göra förslaget vid ån mer attraktivt. Även han tror 
dessutom att en väg längs ån skulle bli mörk och obehaglig, och att det nuvarande förslaget 
på en tunnel skulle göra att människor inte vill cykla där på grund av överfallsrisk. 
Dessutom har även han svårt att se vad det skulle bli för naturupplevelse vid ån om den blir 
igenväxt utan betesdjuren. 
     Han har ingen uppfattning om vad hantverkarna i Ulva anser, men han har däremot varit i 
kontakt med en av kommunens tjänstemän, som han har ett gott intryck av. 
    Han är medveten om att många utifrån nog har fått uppfattningen att hela Centerpartiet är 
emot vägen trots att det enligt honom själv nog bara är just han. Han menar även att många 
inom partiet egentligen inte bryr sig om landsbygdsfrågor, eftersom det är politiskt 
ointressant.  På frågan om huruvida han tror att de som förespråkar en dragning längs ån 
inte förstår hur hårt lantbrukarna drabbas svarar han: 
 

Ja, det är ju det som är det stora felet med oss som jobbar för landsbygden. Uppsala kommun består av 
150 000 som bor i centrala staden, och 50 000 i omlandet. Och de här 150 000 i staden de skiter 
fullständigt i landsbygden. Och Centerpartiet, som ändå ska vara det så kallade landsbygdspartiet, hela 
vårt nätverk som kan bestämma, de bor i centrala Uppsala. 

 
Den andra markägaren, som har affärsplaner för sitt markområde, har som sagt engagerat sig 
för att vägen ska bli av. Han hade kontakt med arkitekten som gjorde dragningen och denne 
menade att det medför samhällsnytta om vägen även kan ge upplevelser, både i form av 
vackra vyer men också genom att cyklisterna kan stanna vid sådana ställen som han planerar 
att bygga vid ån, med café och konsertarrangemang. Han har under projektets gång haft 
kontakt med många av de inblandade, bland annat då den ovan beskrivna markägaren, som 
ska ha sagt att han minsann skulle se till att vägen aldrig blev av. Han har även haft kontakt 
med kommunens tjänstemän och flera politiker i kommunstyrelse och nämnder, men även 
med lantbrukarna på Prästängen som han har försökt få att se möjligheterna med vägen 
istället för de negativa konsekvenserna. 
 
5.3 Ulva hantverksförening 
Hantverkarna i Ulva har skrivit till kommunen ett antal gånger när arbetet med vägen 
antingen avstannat eller varit på väg att ges upp. De har förespråkat dragningen längs ån, 
eftersom den är kortast och trevligast (Intervju, Ingrid Klint). En dragning längs 
landsvägarna skulle bli länge, och Klint, som är hantverksföreningens förra ordförande, 
menar att en och en halv kilometer blir ju rätt mycket om man har barn med sig. Klint menar 
som svar på frågan om man inte lika gärna kan bygga längs landsvägarna eftersom vägen 
längs ån stött på så mycket problem att varför ska man välja en enklare väg när det finns 
bättre alternativ? Hon menar även att om en väg längs landsvägarna blev byggd så skulle 
chansen att få en cykelväg längs ån minska drastiskt. Hon är övertygad om att de boende i 
Bälinge hellre vill ha en dragning längs ån. Själv bor hon i Uppsala, och ser att den norra 
delen av staden växer kraftigt och att det flyttar in många unga barnfamiljer där. Ulva skulle 
då kunna bli ett naturligt utflyktsmål med cykel. Vad gäller tunneln menar hon att 
påståendena om att det finns risk att folk kan bli överfallna inte är helt realistiska. 
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    Ulvas hantverksförening hyr sina lokaler av kommunen och har därmed kontakt med dem 
i frågor kring verksamheten och lokalerna. Däremot har de inte haft några möten med 
kommunen om vägen.  
   Så som hon ser det är det markägarna som har varit det största problemet för att få vägen 
färdigställd, och sedan flyget. När det gäller Försvarsmaktens hållning menar hon att:  
 

Det är konstigt att om man nu gör såhär för att skydda från flygande föremål och värme från landande 
flygplan, varför har [Försvaret] inte köpt in det området från markägarna då? För markägaren och 
djuren är ju inte förbjudna att vara där […]. Det innebär ju att det inte är någon större fara.  

 
     Hantverksföreningen har haft gemensam presskonferens med Socialdemokraterna vid två 
tillfällen, och de var även med och uppvaktade landshövdingen när namnunderskrifterna 
lämnades över. Hon har själv fått ett gott intryck av de två socialdemokrater som drev 
kampanjen, och det var deras initiativ att hålla presskonferenserna. Hon menar att de har 
varit drivande i frågan. 
    Hon håller även med om att markägaren med affärsplaner har varit drivande, och det är 
endast honom av markägarna som hon haft kontakt med. Hon har intrycket att de flesta 
markägarna inte har något emot en väg, och att de som är emot den inte agerar så aktivt. 
Däremot tycker hon att det har varit tydligt att Centerpartiets kommunalråd har varit för en 
sträckning längs väg 272, och emot en väg längs ån.  
 
5.4 Ordförande för Socialdemokraterna i Bälinge 
Carl Lindberg ser detta som en fråga som är nära kopplad till det politiska. Huruvida det har 
hänt eller inte hänt något med vägen har enligt honom hängt ihop med det politiska 
initiativet. Anledningen till att det blivit så svårt att få vägen färdigställd anser han är de 
ändrade majoritetsförhållandena i kommunfullmäktige efter valet 2006 då de partier som är 
drivande i cykelfrågor kom i opposition, och att den ovan nämnda centerpartisten fick stöd i 
sin nämnd att avbryta arbetet. 
   Själv har Lindberg i vissa perioder cykelpendlat in till Uppsala från Bälinge. Han 
beskriver det såhär: 
 

Det var en fröjd att cykla in till stan också men då fick man hålla sig på E4:an, och massa långtradare 
som kom, det var väldigt obehagligt… Så man kände ju att en cykelväg, det skulle vara drömmen, och 
framför allt att få den efter ån.  

 
En dragning längs väg 272 däremot anser han inte blir lika attraktiv, då den blir längre, 
biltrafiken medför buller och avgaser och gör att man blir bländad när det är mörkt vilket 
innebär en säkerhetsrisk. Det blir heller inte lika attraktivt för Uppsalaborna jämfört med 
vägen längs ån. Även han tror att det inte finns någon chans för båda dragningarna att 
byggas – byggs den längs väg 272 kommer vägen längs ån inte att bli av. Han tror också att 
det varit en medveten strategi från den markägande centerpartisten att få den andra 
dragningen till stånd för att minska chanserna för vägen längs ån. Han har misstankar om att 
denne markägare står bakom Centerpartiets position i frågan, och att han har fått partiets 
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kommunalråd att värna om markägarnas intresse. Lindberg menar att kommunalrådet har 
jobbat emot vägen längs ån, och ser även en splittring inom Centerpartiet i denna fråga då de 
både ska företräda markägarnas intressen och vara Alliansens gröna röst. 
    Vad gäller Försvarsmaktens linje menar han att de överdriver säkerhetsriskerna, 
förmodligen för att de vill kunna få civilflyg på Ärna. Han har som sagt tagit del av 
uppgifterna från den andra markägaren om landningar med jetplan och om cykelvägar i 
närheten av andra landningsbanor och använt detta för att argumentera för en väg. Dessutom 
menar ordföranden att det är konstigt att korna kan vistas i detta område med bullret varje 
dag medan en cyklist inte kan tillåtas att ens passera. Han menar även att detta är fredstid, 
och att det borde ju inte vara så svårt att trycka på en knapp så att bommar fälls. […] SJ 
har kommit på det här med bommar för ganska länge sedan. Men han menar också att man 
kan ha respekt för att människor tänker på säkerhetsaspekter, och är medveten om olyckan 
som inträffade på Ärna då en pilot flög för nära åskådarna som blev allvarligt brännskadade. 
Däremot menar han att detta ju faktiskt var på deras eget område. Han tror att anledningen 
till att Försvarsmakten godkänner förslaget på tunnel är för att de vet att folk kommer säga 
nej till denna på grund av kostnad- och otrygghetsskäl och därmed sätta stopp för en väg 
längs ån. Socialdemokraternas strategi för att få Ärna att godkänna en väg har varit att skriva 
mängder med insändare och framhäva att säkerhetsriskerna överdrivs.  
    Lindberg har inte varit i kontakt med lantbrukarna på Prästängen.  
 
5.5 Centerpartiets kommunalråd 
Stefan Hanna menar, till skillnad från de intryck som övriga sakägare har fått, att han är 
neutral när det gäller vilken av dragningarna han föredrar. Han hävdar att han först och 
främst vill få en komplett cykelväg i området som möjliggör för pendling, och att det från ett 
skattebetalarperspektiv är idiotiskt att man byggt båda ändarna utan att få en lösning på 
mitten (Intervju, Stefan Hanna). Han håller inte med socialdemokraten om att vägens öde 
har ett samband med det politiska: För mig är inte det här en politisk fråga, för alla partier 
är överens om att man gärna hade sett en väg [längs ån]. Han menar att 
Socialdemokraterna gör politik av något som inte är politik, och att de drivande 
socialdemokraterna får folk att tro att en lösning längs ån är möjlig när detta inte är fallet: 
Man måste faktiskt följa lagar och regler, även Socialdemokraterna.  
     Hanna menar att Centerpartiet som parti anser att en dragning längs väg 272 är en av 
flera möjligheter, men att den centerpartistiska markägaren anser att den är bäst. Han kan 
däremot hålla med om att det finns för lite jordbruk i Uppland och att lantbrukarna på 
Prästängen måste göras så skadeslösa som möjligt vid en dragning över deras mark. Han 
besökte dem för att dels få höra deras åsikter och dels för att själv få se området. Då han var 
där utförde Försvaret bullertester och han upplevde då ljudet som mycket besvärande. 
     När det gäller Försvarsmaktens agerande håller Hanna med om att de överdriver riskerna, 
men menar att de har all rätt i världen att hävda riksintresse. Han tror också att de sa ja till 
tunneln som en strategi: Jag tror att de anser att, ett: det kommer bli för dyrt, och två: det är 
ju idiotiskt. Och därför så sa de ja, för då fick vi ner den i knät igen. Han menar också själv 
att det är ett slöseri med skattemedel eftersom tunneln ändå förmodligen inte kommer bli 
använd eftersom folk kommer känna sig otrygga. För att inte dra ut på processen i onödan 
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vill han nu arbeta med flera saker parallellt, för vi kan ju inte hålla på i 40 år till. Därmed 
har han bett polis och räddningstjänst att yttra sig och ska även kalla till medborgardialog 
för att förhöra sig om människor verkligen kan tänka sig att cykla där, och om de tycker att 
det är värt kostnaden. Han ordnade även ett möte med flygplatschefen på Ärna och de 
politiker som har starka åsikter […] Hur ser försvaret på det här, hur är läget ur 
markägarnas perspektiv. Och så fick alla bara lyssna och prata om det.  
 
5.6 Kommunens tjänstemän 
Som sagt har de nuvarande projektledarna arbetat med projektet i sex månader och 
dessförinnan var ingen uttalat ansvarig. De aktuella tjänstemännen menar att det finns starka 
önskemål om en gång- och cykelväg, dels från de som bor norr om Ulva och framför allt i 
Bälinge, och från Uppsalaborna. En cykelväg längs landsvägarna skulle enligt dem inte bli 
lika attraktivt. De har märkt en skillnad mellan markägarnas inställning på den södra delen 
av sträckan, där många hellre vill ha en sträckning efter landsvägen, och uppåt Ulva där de 
definitivt vill ha vägen utefter ån. De har inte haft kontakt med markägarna eller 
lantbrukarna då det är lantmäteriet som hanterar det, och menar att det som gör saker 
komplex är att det är många markägare inblandade och att det finns många olika viljor. De 
anser att det märks att politikerna står bakom beslutet och att det finns en enighet för en 
cykelväg.  
    De har stor förståelse för att Försvarsmakten reserverar sig mot förslaget: Det handlar om 
rikets säkerhet. Och de har säkert utredningar i botten som de stödjer sig på. De menar att 
flygvapnets försiktighet kommer av att man absolut inte vill sätta sig i en situation där de 
kan skada tredje man, och att det kan ha att göra med olyckan inne på flygområdet där 
personer blev brännskadade av ett plan för ett antal år sedan. 
 
 
6. AVSLUTANDE DISKUSSION 
 
Jag kommer att börja med att diskutera fallet utifrån teorierna, för att sedan besvara mina 
frågeställningar. 
 
6.1 Ett wicked problem 
Fallet med cykelvägen till Bälinge via Ulva tycks vara ett wicked problem – ett 
svårdefinierat och svårlöst problem. Enligt Rittel och Webber beror sakägarnas definition av 
problemet på vad de anser är lösningen – den som anser att detta är ett politiskt problem vill 
lösa det politiskt, såsom ordförande för Socialdemokraterna i Bälinge, och den som anser att 
det beror på konflikter vill lösa konflikten, såsom Centerpartiets kommunalråd. Då varje 
problem är unikt kan inte standardiserade lösningar tillämpas, vilket tjänstemännen fick 
erfara då de försökte använda den vanliga planeringsprocessen för cykelvägar. I denna 
kontext fick man inte önskvärt utfall utan processen drog ut flera år. I detta fall finns också 
många åsikter om vilka lösningar som är bra och dåliga, och precis som Rittel och Webber 
menar tycks detta bero på egna intressen och värderingar. Man har försökt lösa problemet, 
och liksom för ett wicked problem har detta lämnat irreversibla spår i form av bland annat 
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en byggd etapp av cykelvägen från vardera hållet och ett antal utredningar som krävt 
resurser.  
 
6.2 Referensramar och förväntningar hos sakägarna 
Sakägare i en planeringsprocess har olika referensramar, vilka är resultat av tidigare 
erfarenheter, kunskap, normer och värderingar. Dessa gör att sakägarna formar olika 
förväntningar på resultaten av en planeringsprocess, för att hantera den osäkerhet som 
planeringen orsakar i och med att det inte går att förutspå hur resultatet kommer att bli.  
     I detta fall tycker jag mig se en tydlig skillnad mellan de som har lantbruket och 
landsbygden som sin levda verklighet, och de som inte har det. För lantbrukarna, i detta fall 
de på Prästängen och den centerpartistiska markägaren som också har ett lantbruk, är 
jordbruket deras försörjning och de har ett förhållande till platsen som inte bara en vacker 
omgivning utan något de arbetar med. De förväntar sig att planeringsprocessen ska ta 
hänsyn till detta, eftersom de menar att ingen bör drabbas så hårt på grund av något som 
enligt dem inte har så stor betydelse. De är tveksamt inställda till vad det är stadsborna ser 
när de pratar om en naturskön väg - vad är naturskönt med en igenväxt å? De bor på 
landsbygden och känner till trakten och de som bor där, och därmed påverkar intressen som 
rör de boende där deras referensram mer än stadsbornas intressen. De upplever dessutom att 
landsbygden avvecklas och att resurserna försvinner till städerna, en plats de inte relaterar 
till. Lantbrukarnas kontakt med tjänstemännen har förmodligen befäst denna syn på 
stadsfolk som oförstående.    
     De som bor i Bälinge och vill kunna cykla till Uppsala, liksom de som bor i Uppsala och 
vill kunna cykla till Ulva, ser landskapet på ett annat sätt än lantbrukarna, som ett avbrott i 
en vardag i staden, som något vackert att titta på. Bälingepolitikern och företagarna i Ulva 
hör till dem som inte lever av jorden. Klint bor i Uppsala och hennes referensram påverkas 
av de hon möter och känner i staden som uttrycker önskan att kunna cykla till Ulva, och 
likaså för socialdemokraten från Bälinge vars bekanta vill kunna cykla till Uppsala. 
Ordföranden i Bälinge har dessutom länge varit aktiv i ett parti som drivit frågor om cykling 
och umgås därmed med människor som tycker att det är viktigt. De förväntar sig till skillnad 
från lantbrukarna att planeringen ska ta hänsyn till att det finns en stor grupp som vill ägna 
sig åt något som har stort gehör idag, att ersätta bilresor med cykling som ger motion och 
minskade utsläpp. De menar också att det är deras tur att få en cykelväg nu och att det är 
politikernas skyldighet att se till att så blir. Företagarna i Ulva har till och med fått detta som 
löfte, och de boende i Bälinge har fått se liknande orter få cykelväg för pendling. 
     Ärna flygfält är inte en person, men som aktör är de troligtvis vana vid att kunna 
kontrollera planeringssituationer då försvaret utgör ett riksintresse. De som arbetar där tar 
troligen Försvarsmaktens uppgift och ansvar på allvar, och träffar dagligen kollegor som är 
likasinnade, vilket påverkar deras referensramar. Det är då också troligt att de förväntar sig 
att man i en planeringsprocess ska respektera att försvaret är ett riksintresse och att man inte 
prioriterar andra intressen över detta, vilket även är reglerat i lag. Något som påverkat deras 
referensram är även den olycka som inträffade på deras område för ett antal år sedan, som 
flera av sakägarna påtalat. Detta lär ha påverkat de som arbetade på Ärna kraftigt, och även 
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om det inte är lika stor risk att någon utanför området råkar ut för en sådan olycka kan 
möjligheten finnas i deras medvetande.  
     De olika sakägarna har dessutom olika uppfattningar om vad de tror att de andra 
aktörerna har för åsikter. De har alla olika föreställningar om vad de boende i Bälinge och 
Uppsala vill, beroende på vad deras egna referensramar är. Lantbrukarna till exempel utgår 
från att de inte är så intresserade, eftersom de förknippar cykelpendling med Uppsalabor, 
medan företagarna i Ulva tycker att det är självklart att de vill ha en väg längs ån.  
 
6.3 (Utebliven) interaktion 
För att lösa konflikter som uppstår på grund av dessa olika förväntningar krävs det enligt 
Domingo och Beunen (2011) att sakägarna möts och interagerar, då detta gör att de påverkar 
varandras referensramar och kan skapa en gemensam sådan. I denna planeringsprocess har 
sakägarna inte vid något enda tillfälle träffats på samma gång. Möten har skett separat, och 
ingen aktör har varit i kontakt med samtliga sakägare. Mest förvånande kan tyckas vara att 
de tjänstemän som planerar vägen och borde vara de som håller i trådarna inte har varit i 
kontakt med knappt några sakägare. De har inte träffat lantbrukarna på Prästängen, de har 
inte deltagit i diskussioner med Försvarsmakten, de har inte hållit i några medborgardialoger 
med boende i Bälinge eller Uppsala. De samråd som har hållits har utförts av Lantmäteriet 
med markägarna, vilkas intresse är att kunna bruka jorden snarare än cykelpendla. 
    De som har hörts mest i den offentliga debatten och därmed påverkat referensramarna för 
de som läser lokaltidningen, har varit Socialdemokraterna, vars strategi har varit att skriva 
insändare. Lantbrukarna på Prästängen däremot har inte gjort så mycket väsen av sig. 
Genom att inte prata med de övriga sakägarna har lantbrukarna inte påverkat andras 
referensramar, och liksom de själva misstänker förstår inte utomstående hur hårt de drabbas. 
De sakägare de har interagerat med har varit andra markägare, vissa tjänstemän och 
Centerpartiets kommunalråd. De har därmed inte fått andra sakägare som hörs i debatten att 
förstå deras situation. Interaktionen som skett med kommunens tjänstemän har dock fått en 
närmast negativ effekt, eftersom de inte känt att de fått inflytande eller tagits på allvar. Detta 
har påverkat deras handlande, då lantbrukarna svarat detta bemötande med att överklaga 
planerna.  
     En sakägare som däremot har interagerat flitigt är markägaren med affärsplaner. Han har 
varit i kontakt med i stort sett alla jag har intervjuat, och även om inte alla är av samma åsikt 
som honom har han själv en bra bild av vad de olika sakägarnas ståndpunkt är, och har även 
kunnat påverka fallets utgång. Genom att delge information till en politiker i rätt beslutande 
organ lyckades han ändra dennes referensram så att denne stoppade en nedläggning av 
projektet. 
    Även Centerpartiets kommunalråd har varit i kontakt med majoriteten av sakägarna, och 
det verkar som att han själv har börjat tillämpa interaktion som strategi för att lösa 
konflikter. Exempelvis samlade han politiker till ett möte med flygplatschefen, för att alla 
inblandade skulle förstå vad problemen var för de olika sakägarna. På detta vis gavs de 
möjlighet att skapa en gemensam referensram. Han har även själv varit i kontakt med 
lantbrukarna på Prästängen flera gånger, vilket påverkat hans egen referensram, liksom att 
han har hört hur det låter när ett jetplan landar.  
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    Ärna flygfält och Fortifikationsverket däremot har inget intresse av att lyssna på andra 
sakägare utom kommunen, och har inte heller interagerat med några andra sakägare vilket 
gör att dessa inte förstår varför Försvarsmakten tagit den ståndpunkt de har. De övriga 
sakägarna har då stannat inom sina egna referensramar och försöker argumentera emot 
Försvarsmakten. 
 
6.4 Deltagande i planeringsprocessen 
I denna process har inga utom markägarna bjudits in till dialog. Om människor inte bjuds in 
att delta i processer kan det leda till politisk eller juridisk blockering, och det kan man i detta 
fall säga ha skett. Liksom i fallet med de två skånska vägarna har människor känt sig 
uteslutna ur en process som påverkar dem, vilket har lett till flera överklaganden och politisk 
kampanj. I detta fall har heller inte lantbrukarnas känslor tagits på allvar, vilket enligt 
Hylmö är viktigt för att människor ska kunna acceptera ett projekt. Planeringsprocessen 
verkar heller inte vara anpassad till människors känslomässiga koppling till sitt landskap och 
sin mark, vilket även märks när det gäller den ekonomiska kompensationen. Denna tar inte 
hänsyn till något annat än ekonomiska värden, trots att andra värden kan ha större betydelse 
för de som förlorar marken. I detta fall medverkade detta till att lantbrukarna överklagade 
inte bara en, utan tre, gånger. Dessutom är det, som Hylmä konstaterar, i detta fall inte de 
som måste offra något som tjänar på att vägen byggs. 
 
6.5 Svar på frågeställningarna 
 
Vilka intressekonflikter har påverkat bygget? 
De konflikter som påverkat vägen är främst lantbrukarnas önskan att fortsätta bruka sin 
mark utan intrång och Försvarsmaktens intresse att fortsätta bedriva militär, och möjligtvis 
framtida civil, flygverksamhet utan risk för att skada tredje man, som är i konflikt med 
invånarna i Bälinge och Uppsalas önskan att kunna cykla på sträckan. Dessutom ställs 
intressen av att skydda lantbruk och bibehålla höga naturvärden genom betning mot 
minskade utsläpp och bättre folkhälsa genom cykling, och privatpersonens rätt till sin mark 
ställs mot den större gruppen cyklisters önskan om en gen, naturskön väg.   
 
Varför började vägen byggas utan att markfrågan var löst? 
Kommunen ansåg dels att vägsträckorna har värden i sig för rekreation. Dessutom ville de 
visa markägarna på den återstående sträckan att det inte var lönt att överklaga och därmed 
förhoppningsvis få vägen färdigställd snabbare.  
 
Hur kom det sig att bygget avstannade? 
Dels tycks det bero på oklarheter kring finansiering och politisk vilja, och dels på att vägen 
överklagades av markägarna. 
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Sammanfattning 
Aktörernas skilda referensramar och förväntningar, och bristen på interaktion som kunde ha 
lett till gemensamma sådana, tycks ha gett upphov till konflikter som i sin tur lett till att 
planeringsprocessen blivit komplicerad och långdragen. Detta visar på hur viktigt det är att 
en dialog hålls mellan samtliga inblandade sakägare. Även projekt som kan verka små kan 
ha stora behov av dialog för att inte orsaka svåra konflikter och därmed kräva stora resurser.  
 
6.6 Förslag på fortsatta studier 
Då planeringsprocessen för cykelvägar inte har samma krav på samråd som den för bilvägar 
men tycks kunna leda till minst lika komplicerade konflikter och intrång i människors 
hemmiljö, kan det vara av nytta att ställa nya krav på planeringsprocessen för cykelvägar. 
Ökade krav på samråd kan ge en mer lätthanterlig process, då sakägarna samlas och därmed 
får en ökad förståelse för varandra. För att möta ökande krav på utsläppsminskningar och 
intresse för cykling finns det anledning att tro att det kommer att finnas ökat intresse för att 
bygga cykelvägar i framtiden. 
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