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Gatu- och samhällsmiljönämnden 

Motion av Mia Nordström (C) om att införa miljözon 3 i Södra 

staden from år 2022 

Förslag till beslut 

Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

 

Ärendet 

Mia Nordström (C) föreslår i en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 5 

november 2018, att Uppsala kommun ska införa miljözon 3 i Ulleråker från och med år 2022.  

 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret och stadsbyggnadsförvaltningen. 

 

Föredragning 

Gatu- och samhällsmiljönämnden instämmer i stora delar med de i motionen framförda 

synpunkterna. Det är av stor vikt att utbyggnation av Ulleråker inte medför risker för 

dricksvattenförsörjningen. Därför ställs det stora krav på såväl kommunen som exploatörer i 

området, särskilt under utbyggandet av området. Det pågår därför omfattande utredningar om 

hur det ska anordnas täta lager som ska förhindra att eventuella utsläpp går ner i vattentäkten.  

  

Miljözon klass 3 som motionären föreslår gäller för både lätta och de flesta tunga fordon. 

Detta innebär att enbart elfordon, bränslecellsfordon och gasfordon är tillåtna. Förslaget blir 

därför svårt att genomföra under utbyggnationen av området. Det kommer att finnas ett stort 

behov av tunga transporter och för vissa av dessa fordon finns få fossilbränslefria alternativ. 

 

När Ulleråker är utbyggt i sin helhet, är målet att det ska vara mycket begränsat med biltrafik i 

området. Mobilitetshus planeras därför i områdets ytterkant mot Dag Hammarskjölds väg. 

Dessa beräknas vara klara under 2027.  

 



Mot bakgrund av ovanstående är det inte möjligt att införa miljözon klass 3 redan år 2022 i 

området. Detta utesluter dock inte att det kan finnas skäl till det när området är utbyggt i sin 

helhet. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt i detta ärende.  

 

 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
 

 

 

Joachim Danielsson   Mats Norrbom 

Stadsdirektör    Stadsbyggnadsdirektör 

 



 

 

Motion av Mia Nordström (C) 

 

Inför miljözon 3 i Södra staden from år 2022 
 

I Södra staden eller Dag Hammarsköldsstråket planeras för över 20 000 nya 
bostäder och minst 50 000 nya invånare. Området kommer under lång tid att 

vara Uppsala kommuns prioriterade nya stadsdelsområde. Området sträcker 
sig från Rosendal till Sunnersta och inkluderar Ulleråker, Ultuna och 

Bäcklösa. Den största miljöutmaningen i Ulleråker är närheten till 
rullstensåsen och dricksvattenförsörjningen. Därmed bör inga fordon med 

förbränningsmotor tillåtas i området. 
 

Med miljözon 3 from år 2022 kan kommunen begränsa fordonstrafiken till 
endast utsläppsfria fordon. Det innebär fordon utan förbränningsmotor, 

lokala utsläpp och motorbuller. Tillåtna fordon blir i så fall elbilar, 
laddhybrider när de körs på el, och framtida vätgasbilar. 

 
Centerpartiet yrkar  

att Uppsala kommun inför miljözon 3 i Ulleråker from år 2022 
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