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Sändlista 

 

Avstängt vägavsnitt Almas allé Ultuna, undantag för 
genomfart 

Beslut 

Universitetsdirektören beslutar 
 
att tjänstefordon märkta med SLU:s och Akademiska hus logotyper, samt arbets- 
och nyttofordon, har generellt tillstånd att passera genom förbudszonen på Almas 
allé. 

att beslutet gäller från och med beslutsdatum och fram till dess beslutet upphävs 
eller ändras. 

Ärendet 

Det har under en längre tid framförts klagomål på att bilar kört för fort på Almas 
allé samt att mycket av trafiken egentligen inte ska till Ulls hus utan till andra 
verksamheter på Ultuna öster om restaurang Logen. Frågan var uppe för diskussion 
i infrastrukturrådet för campus Ultuna 2021-02-15, man ansåg att trafikflödet på 
Almas allé är ett stort problem och beslöt att frågan skulle utredas vidare och lyftas 
till infrastukturgruppen. Ärendet behandlats av infrastrukturgruppen 2021 § 711 
som konstaterade att en skyltad avstängning för genomfartstrafik leder till minskad 
genomfartstrafik och förbättrar miljön för restauranggäster vid Logen. ISG biföll 
förslaget och Fastighetsavdelningen fick i uppdrag ombesörja att skyltar för 
genomfartsförbud sätts upp vilket nu är gjort. 

Förbudet mot genomfartstrafik gäller enbart motorfordon och innebär att Almas 
allé blir en säkrare plats där all trafik rör sig på de gåendes och cyklandes villkor. 
Samtidigt måste vissa typer av transporter kunna ske förbi förbudsområdet. Av den 
anledningen är tjänstefordon märkta med SLU:s och Akademiska hus logotyper, 
samt arbets- och nyttofordon undantagna från genomfartsförbudet genom detta 
beslut. Speciella tillstånd för dessa fordon kommer inte utfärdas.  
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Beslut i detta ärende har fattats av universitetsdirektör Martin Melkersson efter 
föredragning av projektchef Johan Lindersson. I beredningen av ärendet har även 
Utemiljö- koordinator John Lööf Green deltagit.  

 

Martin Melkersson 

  

  

Johan Lindersson 
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