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Gatu- och samhällsmiljönämnden
Uppsala kommun
cc/ Plan- och byggnadsnämnden Uppsala kommun
Kollektivtrafiknämnden Region Uppsala

Trygghet och trafiksäkerhet vid Nordengatan Ekeby
Gatu- och samhällsmiljönämnden planerar en ombyggnad av Nordengatan Ekeby.
Busshållplatsfickorna ersätts med hållplatser vid en rak trottoarlinje och det nuvarande
hastighetsdämpande guppet med gatuavsmalning tas bort. Istället anläggs en upphöjd
övergång. I projektet ingår även att se över tillgänglighetsfrågor längs sträckan.
Det nuvarande hastighetsdämpande guppet med gatuavsmalning till en fil har tillkommit
efter önskemål från boendeorganisationerna i Ekeby. Guppet har dessutom byggts om och
anpassats till busstrafiken.
Från boendeorganisationerna har vi genom åren till nämnden framfört att den bristande
trafiksäkerheten utmed gatan, de höga hastigheterna och den omfattande
genomfartstrafiken måste åtgärdas. I det förslag nämnden nu presenterar finns inga sådana
åtgärder.
Korsningen Ekebystråket (gång- och cykelväg) – Nordengatan används frekvent, bland annat
av skolbarn på Berga- och Flogstaskolorna och barn som deltar i fritidsaktiviteter på
Disponentvillan och i Ekebybruk. Att där ta bort guppet och gatuavsmalningen och öppna
upp gatan med två filer förbättrar inte tryggheten och säkerheten.
Vid en eventuell byggnation i kv.Hindsgavl (den så kallade coop-tomten) kommer inlastning
till Coop-butiken ske från gatan och kunder hänvisas att parkera utmed gatan. De tänkta
husen ska byggas kant-i-kant med trottoaren. Sammantaget kommer det att försämra
trafiksituationen och tryggheten.
Hållplatser vid en rak trottoarlinje skapar köbildning och farliga trafiksituationer. Köer
uppstår med tomgångskörning som genererar avgaser och skadliga partiklar till närliggande
bostäder och kvartersgårdar. Vid en eventuell byggnation av femvångshus på Nordengatan,
förstärks detta förhållande.
Vid stadsbyggnadsförvaltningens mätning 2016 av trafikvolymen framkom att ca 4 400
fordon passerar Nordengatan per dygn. Till gatan angränsande bostadshus är byggda på
flytgrund på glacial lera. Risken av framtida markvibrationer från trafiken bör
uppmärksammas, liksom bullernivåer i till gatan nu angränsande hus. Angränsande hus är
inte byggda för att motstå höga bullernivåer. Fram till mitten av 90-talet var Nordengatan en
återvändsgata utan genomfartstrafik.

2

Den tunga lastbilstrafiken har genom åren ökat på gatan trots att tung lastbilstrafik inte är
tillåten på Luthagsesplanaden, som är den matargata många använder till Nordengatan.
Vi vill därför att tung lastbilstrafik förbjuds på Nordengatan förutom de med leveranser till
coop-butiken.
Vi upplever att nämndens förslag är anpassat till Upplands Lokaltrafik och Region Uppsalas
önskemål. Stadsbussarnas eventuella problem anser vi beror på en tämligen för snävt
tilltagen hållplatsficka. Det är viktigt att i sammanhanget väga UL:s krav mot boendes
upplevelser av den bristande säkerheten och tryggheten på och utmed Nordengatan.
För ökad trygghet, minskad trafikvolym och hastighetsdämpande åtgärder föreslår vi
följande:
o En längre avsmalning typ den på Ekebyvägen vid Ekebybruk anläggs och ersätter
nuvarande avsmalning. Dylik lösning eller annat alternativ lösning bör även anläggas
på ännu en plats utmed gatan.
o Nuvarande gupp vid Ekebystråkets överfart kan tas bort om en längre gatuavsmalning med en körfil anläggs.
o Skyltningen om 30 km/tim bör göras tydligare t.ex. med ytterligare en skyltning
utmed gatan.
o Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar om förbud mot tung lastbilstrafik liknande
det förbud som finns på Luthagsesplanaden från trafikplats Flogsta.
Vi är angelägna om att vi tillsammans hittar en lösning som för de boende i området ökar
trafiksäkerheten och tryggheten på och utmed gatan.

Uppsala 2020-11-08
Med vänlig hälsning
Ekeby-Flogsta samrådskommitté *
Astrid Mäkitalo
Ordförande
AstridMakitalo@hotmail.com
tel. 527556, 070 216 64 94

Brf. Riksbyggen Uppsalahus 25

Brf. Uppsala Ekeby 1

Åsa Eriksson Nordesjö
Ordförande

Serdar Gürbüz
Ordförande
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Kontaktpersoner:

Ulf Lundström
ulf.lundstrom1@bredband.net
tel. 070 824 88 89

Stefan Blom
cooptomten@gmail.com
tel. 0702 29 19 43

*Ekeby-Flogsta samrådskommitté bildades 1983 och är en samarbetsorganisation mellan
boendeorganisationer i Ekeby och Flogsta, ett modernt byalag anpassat till stadens villkor.

