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Motion av Mia Nordström (C) om solcellstunnel 
vid Kungsängsbron 
Förslag till beslut 

Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen. 

 

Ärendet 

Mia Nordström (C) föreslår i en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde 
den 5 november 2018 att solceller i form av bullerdämpande åtgärder på 

Kungsängsbron uppförs. 

Motionen återges som bilaga 1. 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret och stadsbyggnadsförvaltningen. 
Barn-, jämställdhets- och näringslivsperspektiven bedöms inte relevanta med 

föreliggande förslag till beslut.  

 

Föredragning 

Uppsala kommun kommer under 2020 att montera bullerdämpande material på delar 

av broräcket på Kungsängsbron. Materialen kommer att uppföras på brons norra 
långsida, det vill säga den del som är vänd mot Uppsala centrum.  

Att montera solceller är av säkerhetsskäl inte möjligt i denna miljö. Solceller är 

anläggningar med höga strömmar av elektricitet och att placera dessa så pass 
lättåtkomligt för allmänheten bedöms vara mycket farligt.   

 

 

Datum: Diarienummer: 

2019-09-19 KSN-2018-3409 

Stadsbyggnadsförvaltningen Gatu- och samhällsmiljönämnden 

 

 
Handläggare:  

Andersson Johan 

Eriksson Johannes 
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Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt i detta ärende. 

 

Stadsbyggnadsförvaltningen 

 

Mats Norrbom    
Stadsbyggnadsdirektör 



 

 

Motion av Mia Nordström (C) 

 

Solcellstunnel vid Kungsängsbron  

Trafiken över Kungsängsbron hörs påtagligt när man rör sig i området. Ett 

exempel är de många människor som går, cyklar och springer under bron för 
rekreation från Stadsträdgården via Årike Fyris till Ultuna.  

 
I takt med att Södra staden byggs ut kommer trafikmängden öka på 

Kungsängsbron. Även om fordonen inom en ganska snar framtid på ett eller 
annat sätt kommer att vara eldrivna med en tyst motor så kommer fortfarande 
vindmotstånd och däck generera buller från bron till närliggande områden. 

 
En relativt enkel och första åtgärd vore därför att minska buller genom att sätta 

upp bullerdämpande solceller längs med bron i form av halvtunnlar, rundade 
bullerplank eller liknande.  
 

För att öka naturupplevelsen vid rekreation och livskvalitén för framtida boende 
så yrkar jag och Centerpartiet för: 

 
att  uppföra solceller i form av bullerdämpande åtgärder på 

Kungsängsbron  

 
 

 
 
 

 
 

Mia Nordström  
Centerpartiet 

 

  


