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Detaljplan för Tullgarnsbron,  
Normalt planförfarande 
 

finns utställd för granskning fr.o.m. 29 april t.o.m. 31 maj 209 
Planförslaget med diarienummer 2012-020082 är upprättat i mars 2019. 
 

Planområdet omfattar Ulleråkersvägen fram till Sjukhusvägen och Kungsängsesplanaden fram till 
Kungsgatan och områdena däremellan. 
 

Planen syftar till att möjliggöra en ny öppningsbar stadsbro för bil-, gång- och cykeltrafik i höjd med 
Kungsängsesplanaden inom Södra Åstråket. Med stadsbro avses att bron utformas med hög arkitekto-
nisk kvalitet som ett landmärke i årummet samt att bron utgör en symbol för Kungsängen som ny 
stadsdel och vår tids broarkitektur. Södra Åstråket utgör en del av stadens innersta delar och utgör en 
viktig symbolplats såväl ur ett historiskt perspektiv som för idrotts- och evenemangsbesökare och för 
Uppsalabornas vardagsrekreation. Stadsdelen Kungsängen omvandlas från industriområde till in-
nerstad och den föreslagna bron blir en viktig länk mellan den östra och den västra sidan av Fyrisån. 
Bron förväntas lösa en del av trängsel- och miljöproblematiken vid Islandsbron. Planförslaget bedöms 
överensstämma med översiktsplanens intentioner. Delar av kvartersmark kommer att övergå till all-
män platsmark inom detaljplaneområdet. 
 

Dåvarande byggnadsnämnden tog 2011-05-19 beslut om att genomförande av den aktuella detaljpla-
nen kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt MB 6:11. En miljökonsekvensbeskrivning 
daterad 2019-04-16 har upprättats. Miljökonsekvensbeskrivningen finns också att ta del av på gransk-
ningsplatserna och på kommunens webbplats. 
 

Strandskyddet föreslås upphävas i delar av planområdet då marken redan är ianspråktagen och en ny 
bro över Fyrisån i detta läge utgör ett angeläget allmänt intresse. Fri passage säkerställs på ömse sidor 
av Fyrisån vid den föreslagna bron. Intresset av att ta planområdet i anspråk bedöms väga tyngre än 
strandskyddsintresset och således finns förutsättningar att upphäva strandskyddet. 
 

Planhandlingarna finns tillgängliga hos: 
- Kommuninformation, Stationsgatan 12 
- Stadsbiblioteket, Svartbäcksgatan 17  
 

Planförslaget visas även på Uppsala kommuns webbsida, www.uppsala.se/stadsplanering 
 

Fastighetsägare förutsätts underrätta hyresgäster om planförslaget. 
 

Skriftliga synpunkter ska lämnas senast 31 maj 2019 till: 
Plan- och byggnadsnämnden, Uppsala kommun, 753 75 UPPSALA eller via formuläret på 
webbplatsen www.uppsala.se/stadsplanering 
 

Den som inte framfört synpunkter senast under granskningstiden, kan förlora rätten att överklaga ett 
eventuellt beslut att anta detaljplanen. 
 
 
Uppsala  2019-04-27 
Plan- och byggnadsnämnden 
 
 
Uppgifter som du lämnar i yttrandet kommer att användas av plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun vid behandling av ärendet. Vi 
behandlar personuppgifter om dig enligt personuppgiftslagen (PUL). Enligt §§ 26 och 28 i samma lag har du rätt att, på skriftlig begäran, få in-
formation om och rättelse av de uppgifter som behandlas 
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Planprocessen - normalt planförfarande 

   


