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Nytt från Uppsala kommun
Nyhetsbrev om Tullgarnsbron, oktober 2019

Planerade arbeten 2020
Ledningsarbetena har på grund av oförutsedda händelser dragit
ut på tiden
Vi planerar nu att under första kvartalet av 2020 genomföra omläggning av vattenoch avloppsledningar i anslutande gator längs Kungsängsesplanaden (på östra sidan
av Fyrisån).
Samtidigt kommer vi starta om- och nyanläggning av södra Ulleråkersvägen vid Sten
Stures förskola på västra sidan av ån (vid Studenternas).
Vi planerar att börja bygga Tullgarnsbrons brodel under vintern 2020 och arbetet
beräknas pågå till och med slutet av 2021.

I närheten av Tullgarnsbron

Studenternas idrottsplats
Bygget av nya Studenternas idrottsplats beräknas stå färdigt i
mitten av 2020.
Studenternas idrottsplats ingår i arbetet med att utveckla det södra åstråket från
Islandsbron i norr till Kungsängsbron i söder. Målet är att skapa ett attraktivare, mer
välbesökt och tryggare arenaområde samtidigt som arenan får tillgång till mer
service.
Läs mer om Studenternas idrottsplats

Kvarteret Hugin
Kvarteret Hugin ligger i ena änden av Kungsängsgatan, vid
Hamnesplanaden, Östra Ågatan, Strandbodgatan och
Dragarbrunnsgatan

Nuvarande byggnader , där bland annat länsstyrelsen fanns tidigare, planeras att helt
och hållet rivas.
Vid en nyplanering av hela kvarteret Hugin bedöms runt 500 nya bostäder få plats.
Dessutom planeras för kontor, verksamheter, handel och förskola som tillsammans
fyller gator och platser med liv.
Läs mer om kvarteret Hugin

Ångkvarnen
Detaljplan för kvarteret Ångkvarnen
Syftet med planen är att skapa en central stadsdel med unik industrikaraktär. Med
torg, stråk och gator vill vi skapa bra kopplingar mellan stadskärnan, Kungsängen och
Fyrisån.
Läs mer om Ångkvarnen

Södra åstråket
Nu är det dags för de södra delarna av åstråket, mellan
Islandsbron i norr till Vindbron i söder
Vi vill skapa ett attraktivt årum och åstråk som knyter ihop Kungsängen och Ulleråker
med stadskärnan och som är tryggt och tillgängligt alla tider dygnet. Målet är att
skapa en helhet i området längs ån med bättre kopplingar till stadskärnan.
Läs mer om södra Åstråket

Reningsverket i Kungsängen
Kommunstyrelsen har tillsammans med Uppsala Vatten utrett
hur Uppsalas avloppsförsörjning ska klaras på lång sikt
På grund av risker för luktstörningar kan inte bostäder och skolor byggas i
reningsverkets närhet. Utredningen har försökt hitta lösningar för att både kunna
frigöra en attraktiv plats för stadsbyggande och samtidigt långsiktigt hållbara och
kostnadseffektiva lösningar för avloppsystemet i Uppsala.
Läs mer om reningsverket i Kungsängen

Uppsalas innerstadsstrategi
Uppsala kommuns innerstadsstrategi beskriver hur stadens
centrala delar bör utvecklas
Målet är att strategin ska stödja en tillväxt med fortsatt god service, tillgänglighet och
attraktionskraft. Strategin beslutades av kommunfullmäktige i december 2016.
Läs innerstadsstrategin
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