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Förslag till beslut:
Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslås besluta
att överlämna yttrande till kommunstyrelsen enligt bilaga 1

Sammanfattning
Miljö- och hälsoskyddsnämndens synpunkter från samrådshandlingen har hanterats och
inkluderats i utställningsversionen, förutom att innerstadstrategin inte har beskrivit hur man
ska hantera och förebygga att konflikter uppstår när större arrangemang och konserter
anordnas och boende blir störda med hänsyn till ljud.
Nämnden ser positivt på att en trafikplan tas fram som kan utreda vilka delar av staden som
inte kan hantera en ökad trafikmängd på grund av luftföroreningar och buller. Nämnden ser
att det även är ett forum föra att hantera och utreda förutsättningar och konsekvenser av
eventuella nya broar över Fyrisån.
Nämnden ser positivt på att innerstadsstrategin beskriver olika sätt att planera för att en lokal
dagvattenhantering möjliggörs som exempelvis gröna stråk och gröna tak.
Ärendet
Innerstadstrategin kompletterar förslaget till ny översiktsplan för Uppsala vad gäller
utvecklingen av innerstaden. Miljö- och hälsoskyddsnämnden fick förslaget till
innerstadsstrategi på samråd under hösten 2015. Nämnden hade följande synpunkter:
Miljöfaktorers inverkan på människors hälsa kan utvecklas. Betydelsen av frisk luft och
avsaknaden av buller som en viktig del av helhetsupplevelsen finns inte beskriven för till
exempel parker där det är viktiga faktorer som behöver beaktas när vi anlägger och förbättrar
parker.
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Några av de prioriterade bilstråken har i dag höga halter av luftföroreningar och klarar inte
ytterligare trafik 1. Det gäller framför allt Väderkvarnsgatan norr om Vaksalagatan. Det
innebär att även om gatan ska vara ett prioriterat bilstråk kan inte trafiken öka jämfört med
idag.
Det finns motstridiga uppgifter om konsekvenserna av att öppna en bro vid
Kungsängsesplanaden. Effekterna från miljö- och hälsoskyddssynpunkt av en bro och andra
alternativ behöver klargöras och analyseras bättre.
Torgen föreslås utvecklas för kultur och evenemang. Konserter och liknande arrangemang
innebär risk för störningar för omkringboende. Enstaka tillfälliga arrangemang utgör inte ett
stort problem men om de blir mer förekommande behövs en strategi. Strategin behöver belysa
hur ofta, vid vilka tider och på vilket sätt evenemang kan hållas på olika platser, bland annat
med hänsyn till ljud.
Utställningsversionen av innerstadsstrategin
Utställningshandlingen har kompletterats med två stycken som beskriver hur innerstaden ska
få en god ljudmiljö och ren luft. Innerstadstrategin beskriver att föroreningarna bör minska
genom en förbättrad kollektivtrafik och minskad biltrafik i centrum. Åtgärder som föreslås för
att skapa en bättre ljudmiljö är att begränsa biltrafiken i centrum och sänka hastigheterna.
Både översiktsplanen och innerstadsstrategin hänvisar till att det kommer att tas fram en
trafikplan för att fördjupa trafikfrågorna. Det är viktigt att ett sådant dokument innehåller
analyser på vilka delar av staden som har problem med att klara av miljökvalitetsnormer och
miljömål för luft och buller. Trafikplanen bör även utreda frågorna kring eventuella nya broar
över Fyrisån.
Utställningsversionen har inte hanterat den konflikt som ofta uppstår när konserter eller större
arrangemang anordnas i centrum och de boende upplever sig störda. För att få den
eftersträvade blandningen som innerstadsstrategin beskriver och uppnå en levande innerstad
så måste det finnas en tydlig strategi som förebygger att konflikter skapas.

Anna Axelsson
miljödirektör

Bilaga 1: Yttrande över förslag till innerstadsstrategi
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Uppsala kommuns åtgärdsprogram för luft. S 46f.

https://www.uppsala.se/contentassets/f69d2f47492d4d36af58172998ffaebd/atgardsprogram-for-luft-2014-2021.pdf
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Miljö- och hälsoskyddsnämndens synpunkter från samrådshandlingen har hanterats väl
förutom att innerstadstrategin inte har beskrivit hur man ska hantera och förebygga att
konflikter uppstår när större arrangemang och konserter anordnas och boende blir störda med
hänsyn till ljud. Det bör tas fram en strategi för hur ofta, vilka tider och på vilket sätt
evenemang kan hållas på olika platser för att skapa tydlighet för de boende och förebygga att
konflikter uppstår.
Nämnden ser positivt på att en trafikplan tas fram som kan utreda vilka delar av staden som
inte kan hantera en ökad trafikmängd på grund av luftföroreningar och buller. Nämnden ser
att det även är ett forum föra att hantera och utreda förutsättningar och konsekvenser av
eventuella nya broar över Fyrisån. Nämnden vill understryka vikten av en samlad strategi för
att minska olägenheter från buller och luftföroreningar i innerstaden och klimatpåverkan från
transportssystemet där åtgärder i den fysiska strukturen kombineras med kraftfulla styrmedel.
Nämnden ser positivt på att innerstadsstrategin beskriver olika sätt att planera för att en lokal
dagvattenhantering möjliggörs som exempelvis gröna stråk och gröna tak.

För miljö- och hälsoskyddsnämnden

Bengt Fladvad
ordförande

Anna Axelsson
miljödirektör

Postadress: Uppsala kommun, miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala
Besöksadress: Kungsporten, Kungsängsvägen 27 • Telefon: 018-727 00 00 (växel)
E-post: miljoforvaltningen@uppsala.se
www.uppsala.se

