
Interpellation 2018-01-10 

Interpellation av Stefan Hanna (C) om framkomlighet för 

utryckningsfordon 

Den 4 oktober 2016 yttrade sig dåvarande Uppsala läns landsting, numer Region Uppsala, om 

Uppsala kommuns innerstadsstrategi. 1 yttrandet (se bifogat dokument) påpekade landstinget att 

kommunen i sitt reviderade förslag till innerstadsstrategi inte adresserat de framkomlighetsproblem 

för utryckningsfordon som landstinget lyft tidigare i processen med innerstadsstrategin. 

Landstinget lyfte bland annat att ombyggnationen av busshållplatser längs med Råbyleden lett till 

kraftig köbildning utmed vägen, vilket signifikant förlängt ambulansens insatstider. De långa köerna 

har bland annat inneburit att ambulans inte kommer åt att nyttja de utryckningspassager som finns 

just för att underlätta för utryckningsfordon. Landstinget skriver att det tvingats inrätta en ny 

ambulansstation i Gränby med anledning av den försämrade trafiksituationen, och lyfter vidare 

framkomlighetsproblennatik för utryckningsfordon i relaterade till utbyggnad av gå- och påfartsgator 

samt planerna på att göra Svandammen till en kollektivtrafikknutpunkt. 

1 kommunens slutgiltiga innerstadsstrategi adresseras överhuvudtaget inte de farhågor och 

synpunkter som ges uttryck för i landstingets remissyttrande. 1 innerstadsstrategin finns ingen plan 

för hur framkonnlighetsproblematiken ska hanteras för vare sig ambulans, polis eller brandförsvar. 

Strategin anger endast, som riktlinje för innerstadsutvecklingen, i en enda mening och med en luddig 

formulering att god framkomlighet för utryckningsfordon ska beaktas. Så sker emellertid uppenbart 

inte. Sedan innerstadsstrategin antogs har lokala medier vid upprepade tillfällen uppmärksammat 

hur utryckningsfordons framkomlighet begränsas av bland annat dåligt utformade busshållplatser, 

illa placerade farthinder, för höga kantstenar och avsaknad av passager för utryckningsfordon 

(exempelvis P4 Uppland 16/8 -17, P4 Uppland 17/8 -17). 

Med anledning av ovanstående frågar jag kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick (S): 

• Varför togs ingen hänsyn till Uppsala läns landstings potentiellt livräddande synpunkter vid 

den slutgiltiga revideringen av kommunens innerstadsstrategi? 

• Vilka rutiner har kommunen för att beakta framkomlighet för utryckningsfordon i anslutning 

till ny- eller ombyggnation av gator och vägar? 

• Vilka åtgärder planerar den rödgröna majoriteten att vidta för att förbättra ovan nämnda 

rutiner och säkerställa god framkomlighet för utryckningsfordon i hela kommunen? 
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