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 Gatu- och samhällsmiljönämnden 

Motion av Mohammad Hassan (L) om att göra avsnittet på Östra 
Ågatan mellan Dombron och Gotlands Nation mer tillgänglig för 
flanörer 

Förslag till beslut 
Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att besvara motionen med hänvisning till föredragningen i ärendet. 

Mohammad Hassan (L) har i motion, väckt den 7 september 2015, yrkat att kommun-
fullmäktige beslutar  

- att skapa fina promenadstråk med åkontakt längs Fyrisån mellan Dombron och 
Gotlands nation 

- att ta bort de outnyttjade cykelparkeringarna och ersätta dem med motsvarande antal 
cykelställ några meter närmare stan där nyttjandegraden brukar vara väsentligt högre. 

Motionen återges i bilaga. 

Föredragning 
Åstråket har en god potential för promenad och vistelse på den aktuella sträckan. Samtidigt är 
det som helhet viktigt att bibehålla och utöka cykelparkeringarna i innerstaden när staden 
växer och cyklandet per capita ökar. Uppsala kommun har som ambition att bli Sveriges bästa 
cykelstad och inom ramen för detta arbete ingår cykelparkering nära målpunkter som en 
viktig komponent. Detta framgår bland annat av handlingsplan för parkering och handlings-
planen för cykeltrafik. 

Beläggningen på cykelställen efter detta parti av Östra ågatan kan uppfattas som låg. Men det 
finns flera populära målpunkter i direkt anslutning till de aktuella cykelställen, som exempel-
vis Gotlandsparken vid Fyrisån, Centralbadet, Gamla Torget och stora delar av Uppsala 
stadskärna. Antalet besökare kommer sannolikt att öka markant när statsvetenskapliga i våren 
2017 öppnar verksamheten igen med nya, rymliga lokaler och entré från Östra Ågatan (gamla 
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Stadsbiblioteksingången). Vidare planeras café- eller restaurangverksamhet starta på gården 
framför Centralbadet.  
 
Om de totalt cirka 230 cykelparkeringsplatser tas bort helt eller delvis bör de ersättas i 
närområdet. Potentiella möjligheter på allmän plats kan vara att anlägga cykelställ på 
befintliga bilparkeringsplatser och/eller att göra cykelställ i två våningar.  
 
Gatu- och samhällsmiljönämnden bedömer att det i dagsläget saknas utrymme på allmän plats 
i närområdet att anlägga ersättningsparkeringar på. På kvartersmarken saknar kommunen 
normalt rådighet. I samband med planläggning och bygglovsprövning bevakas dock 
möjligheten att inrymma och föreskriva nya cykelparkeringar på kvartersmark i enlighet med 
parkeringsnormen. 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att det just nu inte är rimligt att ta bort cykelställen enligt 
motionens förslag. Ett arbete pågår med att se över cykelparkeringarna i centrala staden som 
helhet. Om detta senare leder till att goda ersättningsplatser kan skapas kan det bli aktuellt att 
ta upp frågan om att ta bort dagens cykelparkeringar. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut. 
 
 
 
Stadsbyggnadsförvaltningen 
 
 
 
Mats Norrbom 
Stadsbyggnadsförvaltningen 
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