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Elektronisk delgivning

Upphävande av strandskydd inom detaljplan för Tullgarnsbron, 
Uppsala kommun, Uppsala län

Beslut
Länsstyrelsen förordnar med stöd av 7 kap. 15 § andra stycket miljöbalken (MB) och 
11 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt MB m.m., enligt lydelse den 30 
juni 2009, att strandskydd ska upphävas inom allmän plats GATA, W1, gc-passage och 
inom kvartersmark med beteckning E samt E1 i del av detaljplanen för Tullgarnsbron, i 
enlighet med skrafferat område i bilaga 1, karta upphävt strandskydd.
Länsstyrelsens upphävande gäller under förutsättning att detaljplan för Tullgarnsbron, 
PBN 2012-020082 vinner laga kraft.   
Beslutet kan överklagas till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt, se nedan.
Beslutet kommer att kungöras i Uppsala läns författningssamling samt i Uppsala nya 
tidning.

Redogörelse för ärendet
Strandskydd råder inom 100 meter från Fyrisån genom Länsstyrelsens beslut 
den 30 september 1994, Förordnande av strandskydd inom Uppsala kommun, dnr 231-
568-93, och enligt 7 kap. 13 och 14 §§ MB. Eftersom planärendet inleddes före den 1 juli 
2009 fattas beslut om upphävande av strandskydd enligt de bestämmelser som gällde 30 
juni 2009, och hänvisningar till lagrum i miljöbalken i detta beslut avser lydelsen före 
detta datum (se övergångsbestämmelserna p 2 i lagen 2009:532 lag om ändring i 
miljöbalken).
Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun ansökte den 11 december 2019 om 
upphävande av strandskydd inom del av detaljplan för Tullgarnsbron i Uppsala, se bilaga 
3, ansökan - begäran om upphävande, inkommen 2019-12-11 samt bilaga 4, 
komplettering till ansökan, inkommen 2020-01-17.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny öppningsbar stadsbro för bil-, gång- och 
cykeltrafik i höjd med Kungsängsesplanaden inom Södra Åstråket, för att möjliggöra för 
en ny trafikfördelning i innerstaden. Nämnden uppger att bron är till för att avlasta 
innerstaden från trafik, vilket skapar bättre förutsättningar till förbättring avseende buller 
och luftmiljö. Nämnden anför även att det är angeläget för stadens utveckling att stärka 
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kopplingen mellan de två sidorna av ån och med hänvisning till kommunens 
översiktsplan är en ny passage över ån en viktig länk med rekreativ/ekologisk funktion 
som stärker årummet och minskar åns barriäreffekt. Bron anses vidare vara en 
grundförutsättning för att nå de planeringsmål kommunen har angett i översiktsplanen. 
Nämnden anger att kommunen 2008 utredde broläget i en trafikutredning, Ny bro söder 
om Islandsbron och att de i utredningen inte funnit några andra genomförbara alternativa 
lägen för en ny bro som skulle kunna ge en påtaglig avlastning av trafiken vid 
Islandsbron.
Nämnden anför som särskilt skäl för upphävande av strandskyddet att det aktuella 
området behöver tas i anspråk för en ny förbindelse över Fyrisån och att detta utgör ett 
allmänt intresse.
Planområdet berör tidigare planlagd mark där strandskyddet är upphävt. Nämnden uppger 
att de åtgärder som planen medger delvis kommer att utföras på mark som tidigare varit 
ianspråktagen som kvartersmark (i huvudsak på Fyrisåns västra sida). I samband med att 
en detaljplan ändras, upphävs eller ersätts med en ny detaljplan återinträder 
strandskyddet. Delar av gällande planer kommer att ersättas när den nya detaljplanen 
vinner laga kraft.
Detaljplanen innefattar park, gata, vattenområde som får bebyggas med bro, områden för 
tekniska anläggningar samt en torgyta i anslutning till bron. Området närmast Fyrisån 
planläggs som gata och gång- och cykelväg. Plankartan möjliggör för passage både över 
och under bron vilket medför god tillgång till strandområdet och möjliggör fri passage 
längs ån. Den ska även vara öppningsbar för att säkra framkomligheten för sjöfarten, då 
Fyrisån utgör en allmän farled. 
I ansökan, samt i komplettering, redogör nämnden för påverkan på strandskyddets syften 
och hänsyn till dessa, påverkan på växt- och djurlivet samt påverkan på förutsättningarna 
för allmänhetens friluftsliv. 

Motivering till beslutet
Strandskyddet syftar till att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till 
strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.
Inom strandskyddsområde får enligt 7 kap 16 § MB bl.a. inte nya byggnader uppföras 
eller andra anläggningar eller anordningar utföras som hindrar eller avhåller allmänheten 
från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdats fritt eller som väsentligen 
försämrar livsvillkoren för djur- och växtarter, eller andra åtgärder som väsentligen 
försämrar livsvillkoren för djur- och växtarter.
Om det finns särskilda skäl får länsstyrelsen enligt 7 kap. 15 § andra stycket MB och 11 § 
förordningen om områdesskydd enligt MB m.m., förordna att strandskyddet skall 
upphävas för ett strandområde som avses ingå i en detaljplan.
De särskilda skälen fanns före 1 juli 2009 inte angivna i miljöbalken utan fanns beskrivna 
i förarbetena till miljöbalken (prop. 1997/98:45). Där anges att ett särskilt skäl för 
upphävande av strandskyddet kan vara att det är en anläggning som måste ligga vid 
vattnet eller att det är ett område som redan är ianspråktaget. Ärendet gäller upphävandet 
av strandskydd inom en detaljplan där syftet är att möjliggöra en ny öppningsbar bro, 
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vilket i sig är en anläggning som måste placeras vid vattnet. Marken inom det aktuella 
planområdet är till stor del redan ianspråktagen, i väster för parkering och delvis 
fritidsområde samt i öster för gata, gång- och cykelväg och båtplatser, men delvis även 
för park. På grund av föregående gör Länsstyrelsen bedömningen att det finns särskilda 
skäl för att upphäva strandskyddet inom planområdet.
För att strandskydd ska kunna upphävas krävs även att hänsyn tas till strandskyddets 
syften. Strandskyddets syften är att trygga förutsättningarna för friluftslivet och bevara 
goda livsvillkor för djur- och växtlivet.
Större delen av planområdet består av parkering, gata och gång- och cykelväg. Inom 
planområdet avsätts också mark för gång- och cykelpassage på båda sidor av ån samt 
över ån. Detta bidrar till att säkerställa strandskyddets syften på så sätt att området blir 
mer tillgängligt för allmänheten både på västra och östra sidan av ån vilket leder till att 
förutsättningar för att utöva friluftsliv och rekreation ökar. Upphävandet av strandskyddet 
medför således ingen försämring för allmänheten att nå och nyttja strandområdena. 
Inom området finns vissa naturvärden som kan påverkas av projektet. På land är dessa 
främst kopplade till äldre träd och i angränsande vattenområde, dock ej inom broläget 
finns fynd av den rödlistade arten flat dammussla. Åtgärder för att minimera påverkan på 
växt- och djurlivet kan till viss del hanteras vid prövning enligt 7 kap 11 § MB 
(biotopskydd) och 11 kap MB (vattenverksamhet).
Det område där strandskyddet avses upphävas är begränsad och vid en intresseavvägning 
är bedömningen, i detta fall, att intresset att bygga bron väger tyngre än den lokala 
påverkan som förväntas uppstå för växt- och djurlivet.
Länsstyrelsen gör, med beaktande av ovanstående, bedömningen att upphävande av 
strandskyddet inom planområdet är förenligt med strandskyddets syften. Länsstyrelsen 
finner därmed att strandskyddet kan upphävas inom det avgränsade området i detaljplan 
för Tullgarnsbron enligt bilaga 1, karta upphävt strandskydd.

Överklagande
Detta beslut kan överklagas hos Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, se 
bilaga 2. 

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av chef för plan- och bostadsenheten Annika Israelsson. 
Planhandläggare Ida Karlsson har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har 
också planhandläggare Märta Alsén, naturvårdshandläggare Emilia Wolfhagen samt 
länsassessor Mikaela Öster medverkat.

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Bilagor
Bilaga 1. Karta upphävt strandskydd
Bilaga 2. Överklagandehänvisning mark- och miljödomstolen
Bilaga 3. Ansökan, Begäran om upphävande, inkom 2019-12-11
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Bilaga 4. Komplettering till ansökan, inkom 2020-01-17

Kopia till:
Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se, dk
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Bilaga 2
Överklagandehänvisning mark- och 
miljödomstolen

Du kan överklaga beslutet
Om du inte är nöjd med länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos mark- 
och miljödomstolen.

Hur överklagar jag beslutet?
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare 
tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska du lämna eller skicka din skriftliga 
överklagan till Länsstyrelsen i Uppsala län antingen via e-post; uppsala@lansstyrelsen.se, eller 
med post; Länsstyrelsen i Uppsala län, 751 86 Uppsala.

Tiden för överklagande
Ditt överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du fick 
del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt överklagande 
kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar. 
Sedan är det mark- och miljödomstolen som beslutar om tiden kan förlängas. 
Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom tre veckor 
från den dag då beslutet meddelades.

Ditt överklagande ska innehålla

 Vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer,
 hur du vill att beslutet ska ändras, samt
 varför du anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga kopior på dessa. 
Kontakta länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-post.

Ombud
Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet underteckna skrivelsen, 
bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer.

Behöver du veta mer?
Har du ytterligare frågor kan du kontakta länsstyrelsen via e-post, uppsala@lansstyrelsen.se. 
eller via växeltelefonnummer 010-223 30 00. Ange diarienummer 9032-2019.
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LÄNSSTYRELSEN UPPSALA 

Ink 2020 -01- 17 
PLAN- OCH BYGGNADSNAWDEN 

Handläggare 
Pettersson Linus 

Datum Diarienummer 
2020-01-15 PLA 2012-020082 

Länsstyrelsen i Uppsala län 
751 86 Uppsala 

Komplettering av begäran om upphävande av strandskydd inom 
detaljplan för Tullgarnsbron, Uppsala kommun, länsstyrelsens 
dnr 521-9032-19 

Begäran om upphävande av strandskydd skickades in till Länsstyrelsen i Uppsala län den 11 
december 2019. Länsstyrelsen har den 18 december bett om komplettering enligt 
nedanstående punkter: 

• Karta som visar området som rör begäran om att upphäva strandskyddet. 
• Beskrivning av påverkan på växt- och djurlivet, på land och i vatten, inom det område där 

strandskyddet föreslås upphävas. 
• Komplettering av påverkan på förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv. 
• Beskrivning av vilken hänsyn förslaget tar gällande strandskyddets syften. 
• Motivering varför detta inte kan tillgodoses på en annan plats (inte enbart hänvisning till 

tidigare utredning). 

Kompletterande bilaga 
En karta som tydliggör de områden där strandskyddet föreslås upphävas återfinns i den 
kompletterande bilaga 1. 

Påverkan på växt- och djurlivet 
Som en del i planprocessen och projekteringen av Tullgamsbron har en naturvärdes-
inventering genomförts. En inventering av träd som berörs av bro, gång- och cykelväg längs 
Fyrisån och ombyggnad av vägkorsning (Össtra Ågatan-Kungsängsesplanaden) har 
genomförts. Även bottenmiljön vid broläget, som berörs av två brostöd och ledverk, har 
inventerats tillsammans med strandzonerna på båda sidor om Fyrisån. 

På bägge sidor av Fyrisån finns träd, som utgör värdeelement med särskild betydelse för 
områdets naturvärde. Strandzonerna i det aktuella området har längsgående sponter och på 
östra sidan också kaj/bryggor. En naturlig, successiv övergång mellan land och vatten saknas 
helt. Strandzonerna bedömdes generellt som ensartade utan naturvärden, med undantag för ett 
område strax norr om bron. Här finns en sandig, västvänd slänt med förutsättning för 
sandlevande steklar. Området bedömdes som ett värdeelement och inte ett naturvärdesobjekt. 
Värdeelementen utgörs främst av grövre lövträd (lönn, ask, lind och ek) som växer längs 
gång- och cykelvägen väster om Fyrisån, samt några i Tullgarnsparken öster om Fyrisån. 

Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se  
www.uppsala.se  
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Närmast vattnet är åns kanter förstärkta. På östra sidan ligger Tullgarnsparken och där 
dominerar sälg, björk och al. I sluttningen ner mot ån finns ett område som markerats som 
värdeelement där vegetationen är glesare och utgörs av gräs, klöver, femfingerört och 
sommargyllen. Värdeelement är två askar och en grupp med sälg. Ytterligare värdeelement 
norr om östra brofästet i form av ett par grova lindar, varav en står i allé längs Östra Ågatan 
tillsammans med ett antal yngre lönnar. 

På västra sidan finns värdeelement i fol.( i av en grov lind och fem grova lönnar som bedöms 
bli berörda av bron och/eller dess anslutande vägar. 

I Fyrisån förekommer fisken asp. Aspen har en mycket begränsad utbredning i Sverige. Den 
är rödlistad och bedöms idag som nära hotad. Det har under längre tid genomförts åtgärder för 
att förbättra förutsättningarna för asp. Vandringshinder är ett allvarligt hot mot aspen då den 
stängs ute från viktiga områden med lekbottnar. Andra hot är fisketryck, klimat och förstörda 
lekbottnar. Kunskapen om asp har ökat kraftigt under de senaste åren till följd av arbete med 
fiskvandringsvägar i Fyrisån, ett arbete som pågått sedan början av 2000-talet. 

Flera arter av stormussla förekommer både i Mälaren nedströms läget för Tullgarnsbron och i 
Fyrisån uppströms Uppsala. Bottenfaunaprovtagning har utförts vid broläget samt uppströms 
och nedströms detsamma. Vid inventeringen hittades exemplar av flat dammussla vid två 
olika lokaler, en uppströms och en nedströms bron. Musslorna förekom endast i ett exemplar 
vid respektive lokal. Flat dammussla är rödlistad som nära hotad. Den är sällsynt och känslig 
mot närsalter och föroreningar. Vid själva broläget var botten däremot artfattig. 

Enligt uppgift förekommer signalkräfta i Fyrisån på grund av olaglig utplacering. Vid de 
årliga fiskundersökningar som genomförs av Upplandsstiftelsen har några enstaka individer 
påträffats i Fyrisån genom Uppsalas mer centrala delar. Förekomst av flodkräfta har inte 
kunnat bekräftas via tidigare genomförda undersökningar. 

Utter har observerats i närområdet. Utter rör sig normalt utmed vattendrag. När det saknas 
landpassage under broar går den ibland upp över vägbanan istället för att simma, vilket ökar 
risken för påkörning. 

Påverkan på förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv 
Bedömningen är att Tullgarnsbron förstärker förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv. 
Anläggandet av gång- och cykelbanor under bron medför ökad framkomlighet på ömse sidor 
av Fyrisån och placeringen av gång- och cykelbanor och kajer under bron kommer att 
medföra ökade möjligheter till vattenkontakt. Förutsättningarna för att höja områdets värde 
för friluftslivet samt tillgängligheten mellan bostäder och grönområden förbättras därmed. 

Bryggorna längs ån kommer i viss mån få ett mindre ostört läge. Samtidigt avlastas andra 
delar av årummet när Islandsbron avlastas från trafik, däribland Stadsträdgården. Bron förses 
med bullerskydd för att minska ljudnivåerna i Södra Åstråket. Bullerskyddet ska vara 
transparent och monteras på broräcket. Bullerskyddet ska ha minst samma höjd som broräcket 
och det ska vara tätt i nederkant. 

2 (5) 
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Ökade möjligheter till rekreation, friluftsliv och rörelse bedöms också förbättra människors 
hälsa. Attraktiva gångytor och mötesplatser i direkt anslutning till bostäder bedöms medföra 
att fler människor kommer ut och rör på sig, vilket i sin tur bedöms ge positiva konsekvenser 
för människors hälsa. 

Gång- och cykelvägarna under bron kommer att vara översvämmade vid höga vattenflöden. 
Möjlighet finns då att ta sig fram via de gång- och cykelvägar som korsar den nya gatan i 
plan. Det betyder att rörelsestråken och möjligheten till rekreation finns oavsett vattennivå, 
men att upplevelsen förändras beroende på vilket stråk man rör sig i. De högsta flödena 
förekommer dock inte ofta. I normalfallet kommer det att finnas passagemöjlighet både över 
gatan och under Tullgarnsbron. 

Hänsyn till strandskyddets syften 
Den allmänna platsen för gata samt gång- och cykelpassage under bron säkerställs genom 
bestämmelser på plankartan i detaljplanen för Tullgarnsbron, vilket långsiktigt säkerställer 
allmänhetens tillgång till strandområdet. 

När bron är färdigbyggd kommer fri passage för fisk och andra organismer att finnas både i 
djupdelen av Fyrisån samt längs åns båda stränder. En del av åfåran kommer att vara 
ianspråktagen för brostöd, men den negativa konsekvensen bedöms som lokal och liten. Bron 
och anslutande gång- och cykelvägar på respektive sida av Fyrisån ska även utformas så att 
utter kan fortsätta att använda dessa för passage på land under bron. 

Stränderna längs Fyrisån är spontade på denna plats och saknar därmed den successiva 
övergången mellan land och vatten. Dessutom saknas det vegetationsbälte som kan vara 
viktigt för fiskyngel. Spontema medför också svårigheter för exempelvis utter att ta sig från 
vattnet upp på land. 

Tullgarnsbron placeras i ett område som inte har några höga kända naturvärden, vilket betyder 
att betydelsefulla livsmiljöer inte tas i anspråk. Fyrisån som ekosystem bedöms inte påverkas 
nämnvärt och viktiga processer som fiskvandring värnas. Livskraftiga bestånd och genetisk 
variation säkerställs via fortsatt passagemöjlighet för arter. 

Totalt kommer cirka 60 träd att planteras inom projektet för Tullgarnsbron. Träden kommer 
att medföra att ett grönt stråk från bron och upp mot Sjukhusvägen skapas. Genom 
planteringen kopplas alléstrukturerna längs ån samman med skogspartiet vid åsen och träd 
längs Sjukhusvägen. 

En besiktning är gjord för att bedöma förutsättningen att flytta träd. Besiktningen visade att 
goda förutsättningar finns att flytta sju av träden i allen längs Fyrisån. Ytterligare tre träd i 
samma område kan ha förutsättningar att klara en flytt. Dessa träd planeras att flyttas söderut 
längs gång- och cykelvägen för att förlänga allen längs Fyrisån. Således bedöms att ett 
genomförande av detaljplanen för Tullgarnsbron bevarar goda livsvillkor för växt- och 
djurlivet. 

3 (5) 

Page 11 of 14



2̀11314` r  ...e' » 
N 

2 

E3OLAN11 ER 
, 

Är' 

4 entlito ,ä) .. N . .0.• " . , Am.,;,...... 5, tzuhiGs6NciEr.,  ,44. 

‘4 ' 

„ 
enbron 

Kungsängsbron 

p.,  

grqe14.7. 

Kompletterande motivering till upphävande av strandskydd 
Enligt Uppsala kommuns utredningar finns inte några andra genomförbara alternativa lägen 
för en ny bro där syftet att avlasta Islandsbron och omfördela trafiken i innerstaden kan 
uppnås. För att ge en påtaglig avlastning av trafik vid Islandsbron behövs en ny bro för 
motorfordon mellan Islandsbron och Kungsängsleden. Ju längre bort från Islandsbron en ny 
bro anläggs desto mindre blir effekten på Islandsbron. 

Tre huvudsakliga alternativ har utretts. Studentbron var namnet på en förbindelse över 
Fyrisån mellan Strandbodgatan och Studenternas IP. Förslaget förkastades eftersom det 
ansågs medföra en ökad nord-sydlig barriäreffekt mellan centrala Uppsala och Kungsängen 
samtidigt som det inte bedömdes lösa problematiken vid Islandsbron. Denna förbindelse 
mynnade i gång- och cykelbron Hamnspången som invigdes i oktober 2012. 

Ett annat alternativ var en breddning av Kungsängsbron. Fyra olika alternativ för breddning 
av Kungsängsleden har utretts. Effekten av alternativen med breddning av Kungsängsleden 
blir enligt prognosberäkningarna marginell när det gäller trafikavlastning av Islandsbron. 
Förslaget att bredda Kungsängsleden till fyra körfält kräver alltför stora investeringar i 
förhållande till den begränsade effekten vid Islandsbron. Avsevärda intrång i närområdet är 
nödvändiga och översvämningsrisken leder också till att tillfartsbanken måste konstrueras på 
ett annat sätt än den befintliga för att inte skadas vid en eventuell översvämning. 

Studerade broalternativ som sammanställdes i trafikutredningen "Ny bro söder om 
Islandsbron" som Uppsala kommun tog fram 2008 inför planläggningen. Glunten-
bron var ett tidigt arbetsnamn för Tullgarnsbron. 

Trafikmängdsberäkningama som genomfördes innan planuppdraget i juni 2009 visade att ett 
optimalt läge för en ny bro över Fyrisån ligger i Kungsängsesplanadens förlängning, det vill 
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säga Tullgarnsbron. En ny förbindelse i detta läge länkar samman Kungsängsesplanaden med 
Ulleråkersvägen och Sjukhusvägen. Det är en naturlig kopplingspunkt där redan befintliga 
vägar kopplas samman vilket är fördelaktigt och medför att omgivande vägnät kan behålla sin 
dragning. Läggs bron mer norrut hamnar den i Studenternas IP och mer söderut minskas 
effekten av avlastning av trafik och kopplar inte heller till några befintliga vägar. Att endast 
bredda Kungsängsleden utan att bygga Tullgarnsbron bedöms inte räcka till som lösning på 
de problem som syftet med Tullgarnsbron förväntas lösa. 

Ylv adell 
Ordörnde, plan- och byggnadsnämnden 

Kompletterande bilaga 1: Karta över område där strandskyddet föreslås upphävas. 
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