
Svar från Moderaterna 

 

Grönområden 

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara 

Uppsalas parker och grönområden? 

Vi utvecklar befintliga parker och iordningsställer hela tiden nya. Höganäsparken, 

Frodeparken är några exempel. Dessutom har vi rustat många fantastiska lekplatser. Vi 

kommer att fortsätta utveckla befintliga och nya parker och lekparker. Varje Uppsalabo ska 

ha max 300 meter till ett grönområde.   

2. Vad anser ni är en lämplig omfattning av det kommunala 

naturreservatet Årike Fyris? 

Kvaliteten och den biologiska mångfalden är viktigare än den fysiska omfattningen.  

3. Hur bör Uppsala agerar för att Linnéstigarna ska förklaras som ett 

världsarv? 

En ansökan om världsarv måste föregås av ett arbete för att definiera dess eventuella 

omfattning. Ett sådant arbete pågår och hänger ihop med utvecklingen av Uppsalas centrala 

delar, Ulleråkersområdet och DH-stråket. 

4. Hur ser ni på att bygga broar över Fyrisån vid Ultuna? 

Uppsala behöver fler bostäder och många nya bostäder planeras i Ulleråker samt längt DH-

stråket. Nya förbindelser kan behövas för att möjliggöra bostadsbyggande. Nya förbindelser 

över Fyris står inte i strid med en ansökan om världsarv.   

 
Cykling 

5. Vad vill ni göra? Beskriv vilka åtgärder ni vill vidta och i vilken 

omfattning det ska ske. (t.ex. pengar, km, servicenivåer) 

Alla ovan fysiska och attitydpåverkande åtgärder pågår.  

6. Kommer ni att ge cyklarna utrymme på bilarnas bekostnad för att 

främja cyklandet? (Där det idag är svårt att få plats med cykelbana) 

Ja och så sker på fler platser i centrala staden. Svartbäcksgatan, Råbyleden och 

Dragarbrunnsgatan är några exempel.  



 
 
Minskat bilberoende 
 

7. Vad kommer ni att göra för att minska bilberoendet? 

Vi förtätar staden och satsar på kollektivtrafiken. Med en bättre och bekvämare 

kollektivtrafik kommer fler att välja tåget eller bussen. Vi har redan idag landets största 

utbud av kollektivtrafik. Resandet har ökat med 25 procent sedan 2006. Vi vill satsa på fler 

stomlinjer och skapa fler gångytor i innerstaden.  

Kollektivtrafik - buss 
  

8. Även om detta är en landstingsfråga, vad vill ni göra för att fler ska åka 

buss? Särskilt de som nu åker bil.  

Vi har landets största utbud av kollektivtrafik. Resandet har ökat med 25 procent sedan 

2006. Vi förtätar staden och satsar på kollektivtrafiken. Vi vill öka antalet stomlinjer. Med en 

bättre och bekvämare kollektivtrafik kommer fler att välja tåget eller bussen.   

9. Vad vill ni göra under mandatperioden för att återinföra spårvagnar? 

Vi har initierat en utredning om framtida spårtrafik som blir färdig i höst. Vi planerar och 

bygger Uppsala stråkmässigt för att underlätta planering och framkomlighet för kollektivt 

åkande – nu och i framtiden.  

 

10. Vilket år vill ni återinföra spårvagnstrafik i Uppsala? 

Så snart en ansvarsfull finansiering finns.  

 

Byggnader 
 

11. Vad vill ni göra för att minska energiförbrukningen i kommunala 

fastigheter, Uppsalahems bostäder och i det övriga fastighetsbeståndet? 

Historiskt stora investeringar genomförs. Bland annat i pedagogiska lokaler. Vi förtätar 

staden och har bland annat bygglovsbefriat solceller.  



12. Vilka styrmedel vill ni använda för att minska energiförbrukningen i 

nybyggda hus? 

Vi ställer krav genom markanvisningar vid nybyggnation. Energiförbrukningen i nybyggda 

hus kommer också att minska genom den tekniska utvecklingen på området. Viktigt att ställa 

krav men också viktigt att se till så att nybyggnation blir av.  

Koldioxidmålet för 2020 - en minskning med 40%, d.v.s. med 3 ton 
per invånare 

 

13. Vad vill ni göra för att uppnå denna minskning av koldioxidutsläppet 

under mandatperioden? 

Ett nytt kraftvärmeverk planeras och är påbörjat. Ett stort och viktigt steg för minskade 

utsläpp.  

14. Vad vill ni göra under närmaste mandatperiod för att förbereda inför 

den ytterligare minskning som behöver ske 2020-2050?  

Hur ser ni på: Uttag för elbilar, solpaneler för värme och elproduktion på kommunala 

byggnader som till exempel Fyrishov, ökad produktion av biogas? Övriga åtgärder. 

Alla ovan exempel ser vi positivt på och det arbetas med. Vi har dessutom beslutat om 

kommunövergripande och omfattande miljö- och klimatprogram som ska leda Uppsala mot 

klimatneutralitet.  

 

Långsiktigt hållbara och ambitiösa beslut 
 

15. Hur vill ni gå tillväga för att i högre grad fatta ambitiösa och 

blocköverskridande beslut i miljö och naturfrågor? 

På samma sätt som vi idag arbetar på. Genom offensiva beslut och en bra medborgardialog. 

En bra samverkan med företag, föreningar och enskilda var det som gav Uppsala 

utmärkelsen Årets klimatstad av Världsnaturfonden nyligen. Vår politik gör skillnad. I 

Uppsala har vi en mycket bred majoritet när det gäller beslut som rör miljö- och 

klimatfrågor.  


