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fAupP,alue 	MILJÖ- OCH HÄLSO SKYDDSNÄMNDEN 

Plats och tid: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-08-17 

Kungssalen, Kungsängsvägen 27, klockan 16.15-18.30 

Beslutande: 

Övriga 
deltagare: 

Bengt Fladvad (MP), ordförande 
Hanna Victoria Mörck (V), 1:e vice ordf 
Malin Sjöberg Högrell (L), 2:e vice ordf 
Leo Jager (S) 
Sanna Eliasson (S) 
Fred Eriksson (S) 
Nils Fall (M) 
Josefine Andersson (M) 
Ylva Tengblad (MP) 
Maffias Johansson (C) 
Daniel Wall Andersson (KD) 

Ersättare: Gunnar Larsson (S) 
Magnus Törne (M) 
Kathrine Laurell (M) 
Göran Ågren (V) 
Björn Smeds (L) 

Anna Axelsson, miljödirektör, Monica Pettersson, avdelningschef, Anna Brådenmark, 
avdelningschef, Patrik Brodd, avdelningschef, Emilia Hammer, handläggare och Sara 
Johansson, handläggare 

Utses att 
justera: Malin Sjöberg Högrell (L) Paragrafer: 165-184 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

Kommunlednin-gskontoret, Stationsgata 	en ?5 augusti 2016 
.( 

	

1151 	¥174,,  11/ 

	

Bengt Fladvad (MP), ordförande 	Malin' j bergHög 11 (L), justerare 

Kerstin Sundqvist, sekreterare 

ANSLAG/BEVIS 	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ: 	 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
Datum: 	 2016-08-17 
Datum för 	 2016-08-26 
anslags uppsättande: 

Sista dag för överklagande: 	2016-09-16 
Datum för anslags nedtagande: 2016-09-19 

Förvaringsplats 
för protokollet: Miljöförvaltningen, Kungsängsvägen 27, Uppsala 

Underskrift: 

 

vAiN 	)c,u,,,k G14— 

 

 

Kerstin Sundqvist, Sundqvist, sekreterare 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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fä UPI:203 	MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 201 6-08-1 7 

§ 165 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
att fastställa föredragningslistan enligt förslag. 

§ 166 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 
att lägga anmälda delegationsbeslut till handlingarna. 

Sammanfattning 
Förvaltningen anmäler tagna delegationsbeslut för perioden 2016-06-02 — 2016-07-31 samt ger en 
muntlig presentation av ett beslut. 

§ 167 

Meddelande enligt förteckning 

Beslut 
att lägga anmälda meddelanden enligt förteckning till handlingarna. 

Sammanfattning 
Förvaltningen anmäler förteckning av meddelanden för perioden 2016-06-02 — 2016-07-31. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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fAupekela 	MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-08-17 

§ 168 

Överklagade ärenden och domslut 

Beslut 
att lägga anmälda överklagade ärenden och domslut till handlingarna. 

Sammanfattning 
Förvaltningen anmäler överklagade ärenden och domslut för perioden 2016-06-02 — 2016-07-31. 

§ 169 

Frågor till miljöförvaltningen från förtroendevalda och allmänheten 

Lokala föreskrifter. Fråga från Björn Smeds (L) 
Förvaltningen föredrar de föreskrifter som efterfrågat och är aktuella. 

Synpunkter på Livsmedelskollen. Fråga från Uppsala Pensionärsorganisationers Samarbetsråd 
(UPS) 
Ordföranden har i skrivelse besvarat UPS, som anmäls till nämnden. 

§ 170 

Konferenser och rapporter 

Göran Ågren (V) rapporter från miljövårdsrådets möte och studiebesök den 23 maj 2016. 

Ordföranden informerar om preliminärt datum, 21 september 2016, för nämndens planeringsdag. 
Förfrågan om deltagande kommer att skickas till nämndens ledamöter och ersättare. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsalau 	 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-08-17 

§ 171 

Aktuellt från förvaltningen 

Förvaltningen informerar om att förvaltningens arbete under sommaren fungerat bra. 

§ 172 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll från den 22 juni 2016 

Beslut 
att lägga nämndens protokoll från den 22 juni 2016 till handlingarna. 

Sammanfattning 
Protokollet från nämndens sammanträde den 22 juni 2016 anmäls. 

§ 173 

Delegation för yttrande över detaljplan för del av Flogstavallen 

Beslut 
att delegera till arbetsutskottet den 21 september 2016 att yttra sig över detaljplan för del av 

Flogstavallen. 

Sammanfattning 
I ärendet föreligger förslag till beslut daterat 2016-08-10. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har fått möjlighet att yttra sig över detaljplan för del av 
Flogstavallen. Sista dag för yttrande är den 21 september 2016 och då nämndens sammanträde inte 
kan avvaktas föreslås att arbetsutskottet delegeras att avge yttrande till plan- och byggnadsnämnden 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsalau 	 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 201 6-08-1 7 

§ 174 

Yttrande över Livsmedelsverkets förslag till föreskrifter om ekologisk produktion i 
storhushåll 
MHN-2016-003038 

Beslut 
att överlämna yttrande till Livsmedelsverket enligt ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 
I ärendet ligger förslag till beslut daterat 2016-07-10. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker Livsmedelsverkets förslag till föreskrifter om ekologisk 
produktion i storhushåll. Ett antal synpunkter på enskilda delar lämnas i remissvaret. 

• • • 

Justerandes sign 

9C»4 	 (1/17)  

Utdragsbestyrkande 
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Up Ram 	MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 201 6-08-17 

§ 175 

Yttrande över ansökan enligt 9 kap miljöbalken för miljöfarlig verksamhet på fastigheten 
Grönviken 1:1 i Uppsala kommun 
MHN-2015-004393 

Beslut 
att överlämna yttrande till Milj öprövningsdelegationen enligt ärendets bilaga 1, och 

att delegera till miljödirektören att yttra sig över ny remiss gällande "Ansökan om tillstånd enligt 9 
kap. miljöbalken för miljöfarlig verksamhet på fastigheten Grönviken 11 i Uppsala kommun" , 
i händelse av att yttrande behöver avges innan nämndens sammanträde. 

Sammanfattning 
I ärendet ligger förslag till beslut daterat 2016-08-10. 

Relita Industri- och Skadeservice AB har sökt tillstånd till mellanlagring, sortering, behandling och 
återvinning av avfall och farligt avfall på fastigheten Grönviken 1:1. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att tillstånd inte bör beviljas. De skyddsåtgärder som 
sökande anfört ska vidtas är inte tillräckliga för att säkerställa att människors hälsa och miljön 
skyddas mot skador och olägenheter. Främst är det den beskrivna hanteringen av dag- och lakvatten 
som är otillräcklig. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upe,aele 	MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 201 6-08-1 7 

§ 176 

Yttrande över ansökan om förlängd igångsättningstid för civil linjetrafik vid Uppsala 
linjetrafik vid Uppsala Flygplats (Ärna), Försvarsmakten 
MHN-2016-003665 

Beslut 
att ärendet utgår. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

Tf./  



Justerandes sign 
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59Aupemlo, 	MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 201 6-08-1 7 

§ 177 

Yttrande över ny översiktsplan 
MHN-2015-004836 

Beslut 
att överlämna yttrande till plan- och byggnadsnämnden enligt ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 
I ärendet ligger förslag till beslut daterat 2016-08-10. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att de framförda synpunkterna från samrådskedet har tagits 
om hand väl och i många fall konkretiserats i utställningsversionen. 

Översiktsplanen beskriver en utveckling mot en tätare samhällsstruktur. Nämnden ser miljö-, hälso-
och klimatfördelar med en sådan samhällsbyggnad. Att skapa strukturer av koncentrerad och 
blandad stadsmiljö sammanlänkade med väl fungerande kollektivtrafik kan ge förutsättningar för 
resurseffektivt boende. Att förtäta har dock även stora utmaningar som kan påverka både miljön och 
människors hälsa negativt. Det är därför av största vikt att konflikterna som redan idag finns 
hanteras strategiskt och medvetet. De områden som nämnden särskilt vill lyfta är problematiken 
kring buller och luftkvalitet i täta stadsmiljöer. En snabb befolkningsökning kommer att göra 
utmaningarna större än de är idag. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att översiktsplanen bör kompletteras med att målbilden är att 
nationella och regionala milj ökvalitetsmål ska uppnås, som exempel Frisk luft och En god bebyggd 
miljö. Uppsala har höga ambitioner inom miljö- klimat och hälsoområdet och det innebär att ett 
långsiktigt arbete med att uppnå miljömålen är en självklarhet. För nya planer bör 
miljökvalitetsmålen vara styrande när det gäller buller och luftmiljö. 

Utdragsbestyrkande 
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upelelue 	MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-08-17 

§ 178 

Yttrande över förslag till innerstadsstrategi 
MHN-2015-004836 

Beslut 
att överlämna yttrande till kommunstyrelsen enligt ärendets bilaga 1. 

Reservation 
Malin Sjöberg Högrell (L), Nils Fall (M), Josefine Andersson (M), Mattias Johansson (C) och 
Daniel Wall Andersson (KD) reserverar sig enligt protokollets bilaga 1. 

Sammanfattning 
I ärendet ligger förslag till beslut daterat 2016-08-10. 

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. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala  , 	 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 201 6-08-1 7 

§ 179 

Yttrande över detaljplan för Vattentornsparken, samråd 
MHN-2016-002808 

Beslut 
att överlämna yttrande till plan- och byggnadsnämnden enligt ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 
I ärendet ligger förslag till beslut daterat 2016-08-10. 

Detaljplanen syftar till att tillsammans med detaljplanen för centrala Ulleråker möjliggöra en första 
utbyggnadsetapp inom programområdet i Ulleråker. 

Nämnden efterlyser en tydligare utredning och beskrivning av buller- och luftsituationen längs med 
det föreslagna kollektivtrafikstråket som kommer att gå genom området. 

Det är av yttersta vikt att påverkan på grundvattnet minimeras. Hanteringen av förorenat dagvatten 
föreslås ske i täta system av robust kvalitet och under förutsättning att det är ett kommunalt 
huvudmannaskap för allt omhändertagande av förorenat dagvatten så ställer sig nämnden positiv till 
förslaget. Det är avgörande med ett långsiktigt ansvarstagande av ett dagvattensystem i ett så 
känsligt område. 

Nämnden betonar vikten av att bevara naturmark och av att planera för parkytor där regnvatten kan 
infiltrera och bidra till grundvattenbildningen. Sammantaget för området kommer mycket av den 
mark där det sker idag att hårdgöras och därmed förhindra infiltration. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

upenlue MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-08-17 

§ 180 

Yttrande över detaljplan för centrala Ulleråker, samråd 
MHN-2016-003362 

Beslut 
att överlämna yttrande till plan- och byggnadsnämnden enligt ärendets bilaga 1. 

Särskilt yttrande 
Mattias Johansson (C) anmäler särskilt yttrande enligt protokollets bilaga 2. 

Sammanfattning 
I ärendet ligger förslag till beslut daterat 2016-08-10. 

Detaljplanen syftar till att tillsammans med detaljplanen för centrala Ulleråker möjliggöra en första 
utbyggnadsetapp inom programområdet i Ulleråker. 

Nämnden efterlyser en tydligare utredning och beskrivning av buller- och luftsituationen längs med 
det föreslagna kollektivtrafikstråket som kommer att gå genom området. 

Det är av yttersta vikt att påverkan på grundvattnet minimeras. Hanteringen av förorenat dagvatten 
föreslås ske i täta system av robust kvalitet och under förutsättning att det är ett kommunalt 
huvudmannaskap för allt omhändertagande av förorenat dagvatten så ställer sig nämnden positiv till 
förslaget. Det är avgörande med ett långsiktigt ansvarstagande av ett dagvattensystem i ett så 
känsligt område. 

Nämnden betonar vikten av att bevara naturmark och av att planera för parkytor där regnvatten kan 
infiltrera och bidra till grundvattenbildningen. Sammantaget för området kommer mycket av den 
mark där det sker idag att hårdgöras och därmed förhindra infiltration. 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 
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2upp,alue 	MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-08-17 

§ 181 

Yttrande över detaljplan för Årsta torg, samråd 
MHN-2016-002757 

Beslut 
att överlämna yttrande till plan- och byggnadsnämnden enligt ärendets bilaga 1. 

Reservation 
Malin Sjöberg Högrell (L) och Björn Smeds (L) reserverar sig enligt protokollets bilaga 3. 

Sammanfattning 
I ärendet ligger förslag till beslut daterat 2016-08-10. 

Detaljplanen möjliggör uppförandet av fyra nya kvarter med cirka 400 nya bostäder och 8 000 kvm 
verksamheter, inklusive utökad dagligvaruhandel. Planen omfattar även befintlig vårdcentral samt 
ett nytt centralt torg. Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att miljö- och hälsoskyddsaspekterna 
har beskrivits och hanterats på ett bra sätt i både planbeskrivning och plankarta. Nämnden ser 
särskilt positivt på att dagvattenhanteringen har beskrivits väl och fått avsatt mark i form av 
platsbestämmelser i plankartan 

Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 	
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 201 6-08-1 7 

§ 182 

Yttrande över detaljplan för Norra Kapellgärdet, samråd 
MHN-2016-003027 

Beslut 
att överlämna yttrande till plan- och byggnadsnämnden enligt ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 
I ärendet ligger förslag till beslut daterat 2016-08-10. 

Syftet med planen är att tillskapa ca 600 nya lägenheter på en fastighet där det i dag står två 
kontorshus. 

Området är utsatt för buller från Vattholmavägen, Gamla Uppsalagatan, järnvägen och Portalgatan. 
För att få ner bullernivåerna vid fasad till under 65 dBA krävs en bullerskärm längs med järnvägen. 

De mätningar som gjorts anger att milj ökvalitetsnormerna för partiklar (PM10) och kvävedioxid 
klaras för angränsande vägar. Mätningarna är några år gamla. Eftersom området kommer att förtätas 
och gaturummet delvis blir mer slutet anser nämnden att nya beräkningar bör göras. 

Nämnden anser att den föreslagna portiken ut mot Gamla Uppsalagatan ska tas bort för att inte 
riskera att riktvärdena för buller inte kan nås. 

Nämnden ifrågasätter, liksom i tidigare planer i detta område, att delar av området är en miljö som 
är lämplig för bostäder och anser att de mest bullerutsatta delarna av byggnaden mot järnvägen 
istället ska utgöras av kontorslokaler. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsalau  MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-08-17 

§ 183 

Yttrande över detaljplan för Bälinge-Ekeby 1:3, samråd 
MHN-2016-003184 

Beslut 
att överlämna yttrande till plan- och byggnadsnämnden enligt ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 
I ärendet ligger förslag till beslut daterat 2016-08-10. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inga synpunkter på detaljplaneförslaget. Syftet med planen är 
att ändra markanvändningen för fastigheten från allmän plats till idrottsanläggning och ge möjlighet 
för att mindre byggnader så som läktare och förråd får uppföras. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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2 upe,53,13 	MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-08-17 

§ 184 

Yttrande över detaljplan för Lindbackens skola, samråd 
MHN-2016-003364 

Beslut 
att överlämna yttrande till plan- och byggnadsnämnden enligt ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 
I ärendet ligger förslag till beslut daterat 2016-08-10. 

Planens syfte är att möjliggöra en ny grundskola, idrottshall och förskola med plats för totalt 600 
elever. Planområdet är beläget ca 8 km nordost om centrala Uppsala. 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens synpunkter på planen framförs utifrån den planerade förskole-
och skolverksamheten. För att lokaliseringen ska bedömas som lämplig ska tillräckligt stor friyta 
anordnas utomhus, riktvärden för buller klaras inomhus och utomhus på skol- förskolegården, 
luftkvaliten ska uppfylla miljömålen och tillräckligt solskydd behöver anordnas utomhus. 

Leo Jager (S) föreslår, med instämmande av övriga ledamöter, att bifoga tjänsteskrivelsen med 
yttrandet till plan- och byggnadsnämnden. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
(---*,yr,----7 



MHN 2016-08-17 
§ 178, bilaga 1 

Reservation av L / M / KD / C 	 2016-08-17 

Ärende: Förslag till innerstadsstrategi 	 2015-004836 

Alliansen (L / M / KD / C) reserverar sig mot att det i yttrandet av förslag till 
innerstadsstrategi föreslås att vi behöver en strategi för att belysa hur ofta och 
vid vilka tider och på vilket sätt evenemang kan hållas på olika platser. 

1 centrala Uppsala är det konserter / större arrangemang vid ett fåtal tillfällen 
per år och vid varje tillfälle måste arrangören söka separate tillstånd hos polisen. 

Alliansen anser inte att vi behöver byråkratisera ett problem som inte finns, 
således reserverar vi oss mot att skriva in 1 innerstadsstrategin regler om hur 
ofta och var man får ha olika evenemang. 

För alliansen 

Malin Sjöberg Högrell 
	

Nils Fall 
2e vice ordförande (L) 
	

Ledamot (M) 

Mattias Johansson 	 Daniel Wall Andersson 
Ledamot (C) 	 Leadmot (KD) 

Josefine Andersson 	 Magnus Törne 
Ledamot (M) 
	

Suppleant (M) 

Björn Smeds 	 Kathrine Laurell 
Suppleant (L) 
	

Suppleant (M) 



MHN 2016-08-17 
§ 180, bilaga 2 

Särskilt yttrande från Centerpartiet 

Vikten av att skydda vattentäkten 

Centerpartiet ser det som positivt att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) kommer tas fram för 

varje detaljplan i Ulleråkers utveckling då det tyvärr inte finns något lagstadgat krav på att ta fram en 

MKB av ett planförslag. Utifrån konsekvensbeskrivning tas skydd av åsen som vattentäkt på stort 

allvar och vi hoppas att detta synsätt kommer följa hållbarhetsbedömningen ända till detaljplannivå. 

Genom att belysa hur konsekvensbeskrivningen är utformadredan i planprogramsstadiet vill vii 

Centerpartiet sätta press på att ta fram en konkret beskrivning av det faktiska arbete som kommer 

att göras för att skydda åsen som vattentäkt, inklusive den kalkyl för hur mycket dyrare det skulle 

kunna bli med en reservlösning. Att skydda och värna dricksvattnet och åsen som ett värdefullt och 

naturligt reningsmaskineri och vattenreserv måste ses som en absolut prioritet och inte som en 

potentiell rekommendation, vilket planprogrammet på vissa punkter tyvärr får det att framstå som. 

Då teknik och kunskap finns att tillgå anser vi att den bör utnyttjas till sin fulla potential. 

Höjt exploateringstal för att säkra att grönområden bevaras och distribueras väl i området 

De exploateringstal mellan 1,8 och 2,5 som föreslås är inte förvånande höga utan motsvarar en vanlig 

kvartersstad. Centerpartiet ser positivt på hur planprogrammet i text framställer Ulleråker som en 

blivande tät stadsdel men det rimmar i vissa delar illa med de konkreta fakta som kan utläsas ur 

planen. Vi skulle därför gärna se ett förslag där etthögre nettoexploateringstal prövas, för att kunna 

spara ytterligare grönområden. På så sätt skapas, på riktigt, ett tätt och attraktivt stadsrum och 

större grönytor runtomkring kan sparas och bidra till en högre grad av biologisk mångfald (vilket är 

beroende av en viss areal sammanhängande grönyta). 

Centerpartiet verkar för att skydda grönområden från onödig exploatering. Att då bebygga Ulleråker 

med maximalt 2,5 i exploateringstal gör att stora potentiella grönområden som istället skulle kunna 

användas i rekreationssyfte, riskerar att gåtill spillo. 

När det går att läsa att "Ulleråker ska ligga i framkant vad gäller utveckling av hållbara stadsmiljöer" 

förvånas vi över att grönytefaktorn (GYF) inte nämns som ett potentiellt verktyg att ta in i processen. 

GYF främjar de ekologiska förutsättningarna, skapar gynnsamma mikroklimat, bidrar till en bättre 

luftkvalitet, samt fungerar som hjälpmedel för att skapa en bra boendemiljö. En självklarhet att ta 

hänsyn tilltycker vi i Centerpartiet, vid en så stor satsning som Södra staden. 

Tack vare den gynnsamma placeringen mellan campus Ultuna, SLU och Ångström/Polacksbacken, 

Uppsala Universitet finns det stor potential för att bygga fler små studentbostäder eller så kallade 

förstagångsbostäder. Detta skulle kunna vara en potentiell metod för att höja exploateringstalet 

ytterligare och samtidigt tillgodose behovet av student och ungdomsbostäder i kommunen. 

Vi i Centerpartiet ställer oss även frågande till motivet bakom valet att placera de områden med 

högst antal våningar intill dag Hammarskjölds väg, innan man vet hur den västra sidan av Dag 

Hammarskjöld kommer att se ut. Att skapa en så kallad sekvens av stadsgata helt utan vegetation, 

som kommer att avlösas av återigen ett parti skog innan centrum nås, kan skapa känslan av en solid 

barriär till ett slutet bostadsområde. Något som går helt emot planprogrammet för Södra staden om 

att vara en sammanlänkad stadsdel. Ett bättre alternativ skulle vara att applicera Ulleråkers 
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karakteristiska, naturnära identitet på denna så kallade stadsgata genom att varsamt använda sig av 

tallar som vegetation i stadsgatumiljö, där trädens höjd skulle bidra till att mjuka upp hushöjden på 

12 våningar, samt fånga upp de buller som Dag Hammarskjölds väg genererar. 

Hållbar trafikplan för Södra staden och bro med fullskalig potential 

Att sättet vi kommer färdas på i samhället kommer att förändras, fram till dess att Ulleråker och 

Södra staden är färdigbyggt, råder inga tvivel om. Att därför tala omtrafikplanering i Ulleråker utan 

att tydligare beskriva hur detta kommer att länkas till resten av staden tycker vi sänder oroväckande 

signaler om att Ulleråker kommer fortsätta ses som en solitär stadsdel och inte som en del i något 

större. 

Den planerade bro som avses byggas söder om planområdet tas tyvärr ingen som helst hänsyn till i 

planprogrammet. En ursäkt kan vara att det inte ligger inom områdesavgränsningen vilket dessvärre 

inte är en godtagbar sådan för ett så pass stort exploateringsområde. Utvecklingen av Ulleråker 

behöver även i ett planprogram nämnas i sitt större planerade sammanhang (Södra staden) då det är 

nödvändigt att även i planprogrammet visa hur det är tänkt att skapa smidiga flöden. 

Den plan som finns för att minimera bilåkandet ser vi som positiv även om det finns många 

svårigheter med en sådanvision. Dragarbrunnsgatan beskrivs som en förebild man vill använda sig av 

men de många problem som uppkommit vid denna typ av blandad gata måste tas in och noga 

utvärderas för att slippa den problematik man kunnat se exempel på i centrala staden. 

Centerpartiet ser till långsiktiga lösningar och ser därför den absoluta nödvändigheten i att bygga den 

bro söder om planområdet med full kapacitet, även om den initialt mycket väl skulle kunna anpassas 

till endast cykel, gång och kollektivtrafik. Då vi inte kan styra hur bilåkandet utvecklar sig, utan endast 

uppmuntra till en minskning genom kommunala insatser, måste vi vara förberedda på alla potentiella 

scenarion. Som tidigare nämnt så stärker det både förtroendet hos invånarna och kostar mindre att 

göra rätt från början. 

Mattias Johansson (C) 

Ledamot, Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
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Il., 
Liberalerna 

Särskilt yttrande 	 2016-08-17 

Från: Liberalerna 

Ärende: Yttrande över detaljplan för Årsta torg - 2016-002757 

Liberalerna ser positivt på byggnation och utveckling av Uppsala och stadsdelarna Årsta och 
Östra Sala backe. Däremot tror vi inte på det förslag som presenterats för Årsta torg. 

Enligt majoritetens förslag ska den hårt trafikerade Fyrislundsgatan skära rakt igenom det 
nya Årsta torg som är menat att binda samman stadsdelarna Årsta och Östra Sala backe. 
Liberalernas vision för ett nytt Årsta torg är ett grönskande och livfullt torg som inbjuder till 
närvaro i form av lek och rörelse, vilopauser vid ett kafé eller på en parkbänk. Barn och 
vuxna ska vara trygga och då kan inte torget korsas av tung trafik. 

Liberalerna föreslår i stället att en utredning görs för att utreda möjligheten att bygga en 
biltunnel som leder trafiken under torget, så att torget blir till för människorna snarare än 
bilarna. Att bygga en tunnel är en något dyrare lösning än den nu föreslagna, att låta trafiken 
korsa Årsta torg, men vi ser det som en investering för framtiden. Det Uppsala vi bygger nu 
ska vara hållbart i många år, både ur trafiksynpunkt och ur boendesynpunkt. 

Majoritetens förslag skapar dessutom problem för trafikanterna. Det går inte att bortse från 
att Fyrislundsgatan är en viktig och naturlig genomfartsled mellan stadens olika delar. 

Trafikanterna får en långsam vägsträcka som ger problem för så väl privatbilister som för de 
företagare som har behov av att köra på Fyrislundsgatan. Inga rimliga alternativa vägar finns 
för att ta sig från Fyrislund till Gränby. 

Den rödgröna majoriteten planerar att låta den hårt trafikerade Fyrislundsgatan skära rakt 
igenom det nya Årsta torg som ska binda samman Årsta och Östra Sala backe. Det tycker vi 
är en dålig ide. Vi vill ha ett livfullt torg som inbjuder till närvaro i form av tex lek, rörelse, 
picknick, fika vid ett kafé och så vidare. Barnen ska vara trygga och då kan inte torget korsas 
av tung trafik. 

För Liberalerna 

Malin Sjöberg Högrell 	 Björn Smeds 
2e vice ordförande, MHN 	 Suppleant, MHN 
Liberalerna 	 Liberalerna 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19

