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Nr 186. Interpellation av Johan Lund-
qvist (MP) om länsstyrelsens beslut an-
gående ny bilbro vid Studenternas IP 
KSN-2012- 
 
Kommunfullmäktige 
 
Interpellation 
Till gatu- och samhällsmiljönämndens ordförande 
 
Länsstyrelsen beslutade i mars 2012, med stöd av 
Havs- och vattenmyndigheten, att stoppa planerna på 
en ny bilbro vid Studenternas IP eftersom den hota-
de dricksvattenförsörjningen i hela Uppsala. 
 
Mot byggandet av en ny bilbro vid Studenternas 
finns en lång rad argument. Bron skulle bland annat 
attrahera trafik från Kungsängsbron och innebära att 
ungefär 7 500 fordon per dygn som i dag åker på 
Kungsängsbron i stället väljer att åka genom centrala 
Uppsala. En bro vid Studenternas skulle också inne-
bära att en trafikled med 15 000 fordon per dygn 
dras genom ett av Uppsalas viktigaste rekreations-
stråk, vilket skulle få förödande barriäreffekter. Ett 
bygge av en ny bro och trafikled skulle även hota 
dricksvattenförsörjningen, eftersom vägen dras rakt 
över en vattentäkt som riskerar att förorenas vid 
utsläpp från vägen. 
 
Med anledning av detta blir min fråga till gatu- och 
samhällsmiljönämndens ordförande 
 
- innebär Länsstyrelsens beslut i detta ärende att 
planerandet av en ny bilbro vid Studenternas IP av-
bryts? 
 
 
Uppsala den 16 april 2012 
 
Johan Lundqvist 
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Nr 186. Svar på interpellation 
 
 
Nej. Kommunen fortsätter att jobba med att 
skapa bättre transportflöden bl a över eller un-
der de barriärer som finns inom staden. De bar-
riärer som stadens utveckling behöver förhålla 
sig till är Fyrisån och våra järnvägar. Kontoret 
för Samhällsutveckling fortsätter att utreda vil-
ka möjligheter vi har för att bryta dessa bar-
riärer på fler platser än idag. Syftet är att skapa 
ett trafiksystem som klarar rimliga trafikflöden 
i en kommun som inom kort kommer att befol-
kas av över 250.000 invånare. Självklart väger 
hållbarhetsperspektiven tungt i det arbete som 
pågår. Det är också självklart att arbetet, som 
en del av hållbarhetsperspektivet, skall säkra 
att de förslag som presenteras inte äventyrar                   
t ex vår vattenförsörjning. 
 
Stefan Hanna 
Kommunalråd 
Ordförande Gatu och Samhällsmiljönämnden 
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