
Kommentarer till Fördjupad översiktsplan för utbyggnad av Uppsala-Sydöstra


Uppsala Kommun har inbjudit till en dialog med medborgarna om en föreslagen utbyggnad av 
bostäder i sydöstra stadsdelarna (Uppsala-Sydöstra). Sedan i början på mars 2020 finns underlag 
om planerna att studera på kommunens hemsida (uppsala.se/sydostra). Planerna omfattar 
nybyggnation av 21500 lägenheter fram till 2050. Dessa skall förläggas huvudsakligen till 3 
områden inom planområdet: 


• I skogsmiljö norr om naturreservatet Lunsen 

• Längs nuvarande väg 255 som omvandlas till stadsgata

• Längs järnvägen öster om skogsområdet, delvis på jordbruksmark


Totalt skall ca 200 ha (2 km2) av mark bebyggas (sid 21 i Föp) med bostader, gator, service, skolor, 
handel etc och rymma minst 21500 lägenheter som i genomsnitt förväntas bebos av 2,2 personer. 
Alltså kommer det bo 47300 individer på dessa 2 km2 mark när området är färdigbyggt 2050. 
Detta motsvarar ca 23650 innevånare/km2. Därtill kommer arbetsplatser i området kunna bidra 
med ytterligare innevånare, oklart hur många.


Som jämförelse kan sägas att ett av världens mest tättbebyggda områden, Manhattan i New York 
City, bebos av 27700 innevånare/km2 (data från 2019; https://en.wikipedia.org/wiki/Manhattan). I 
Uppland är folktätheten i genomsnitt 47 innevånare/km2 (data från 2019; http://
www.regionfakta.com/uppsala-lan/geografi/areal-och-befolkningstathet/). Det är svårt att förstå 
varför vi i Sverige skall komprimera våra bostadsområden till sådana extremer mitt i skogen i 
Uppland!


Hur har det kunnat bli så här?


Såvitt vi kan förstå tar detta sin utgångspunkt i den välmenande ambitionen att bygga ut 
järnvägen till Stockholm med ytterligare ett dubbelspår (4-spår). De flesta som nyttjar tåg 
transport till och från Uppsala vet att maxkapaciteten i spårsystemet nästan är nådd. Det är därför 
få som ifrågasätter ambitionen att bygga ut till 4-spår. 


Uppsala Kommun slöt under hösten 2017 ett avtal med Svenska staten, tillsammans med Knivsta 
Kommun och Uppsala regionen, om ett åtagande där kommunerna ansvarar för nybyggnation av 
bostäder mot att staten bekostar 4-spåret. Knivsta kommun har nyligen beslutat om att försöka 
omförhandla avtalet med målet att sänka åtagandet för Knivsta från 15000 till 7500 lägenheter. De 
som driver frågan hävdar att man har svårt att leva upp till avtalet med staten. 


För Uppsalas del kvarstår ambitionen att bygga 21500 lägenheter i sydöstra delarna av Uppsala.

Omfattningen av detta projekt är så stor att det varit svårt att hitta jämförbara exempel i 
omvärlden (J Wiklander, Sävja Kulturcentrum 200307). Det skulle onekligen kunna vara bra att titta 
på andra exempel och dra slutsatser om hur man skall genomföra ett åtaganden av denna storlek. 
Samtidigt tänker man sig att introducera ny teknologi som ännu inte utvecklats, för att överbrygga 
klimat- och miljömässiga utmaningar. Det känns som en betydande utmaning att genomföra 
uppdraget.


Sociala och ekonomiska aspekter


En viktig aspekt som bara ytligt berörs i underlaget är de sociala aspekterna av nybyggda 
bostadsområden av denna dignitet. I kommunens förslag saknas i allt väsentligt resonemang hur 
man kan undvika misstagen från miljonprogrammen under 60- och 70-talens utveckling av 
liknande slag. Vi vet idag att betydande sociala problem kan uppstå när man skapar områden 
med hög befolkningstäthet. I Gottsunda och Gränby har det under senare år funnits betydande 
problem med kriminalitet och social oro. Inte heller nuvarande Sävja har varit helt förskonat från 
detta. Detta är en av de mera plågsamma läxorna från historien som man lämnar utan 
kommentarer eller förslag till åtgärder. 


Befintligt avtal sträcker sig fram till år 2050. Då skall allt vara klart; lägenheter, 4-spår, stationer 
etc. Det får anses vara en i sammanhanget mycket lång tid att överblicka. Under den senaste 30-
års perioden har samhället genomgått ett antal kriser som haft negativa effekter på 
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samhällsekonomin. Just nu pågår en pandemi med sannolikt mycket stora konsekvenser för både 
privat och gemensam ekonomi. Den verkar kunna generera en ekonomisk härdsmälta vi inte sett 
under efterkrigstiden. Det förefaller inte troligt att vi kan undvika liknande händelser i framtiden. 
Hur kommer planer på utbyggnad som sträcker sig över 30 år att påverkas under sådana 
omständigheter? Kommer kommunala expansionsplaner som är utvecklade i medvind under en 
långvarig högkonjunktur att överleva när ekonomin riskerar att implodera? Hur ser riskanalyserna 
ut för sådana händelser?


Trafiksituationen i framtiden

Det är ganska uppenbart att mängden trafik kommer att öka kraftigt när området byggts klart. Trots 
att planen upprepat säger att biltrafik skall vara underordnad cykel-, gång- och kollektivtrafik, hyser 
man förhoppningen att endast 20 % av nybyggda lägenheter skall bebos av människor med egen 
bil. Dessa fordon skall parkeras i parkeringshus som uppförs i området. Detta motsvarar ändå ett 
nytillskott av minst 4300 fordon som, när de används, i stor utsträckning kommer att röra sig längs 
väg 255, respektive den nya väg som skall byggas längs järnvägen. 
I detta scenario kommer alltså trafiksituationen öka i sådan omfattning att man ser det nödvändigt 
att uppföra huskroppar på ömse sidor av väg 255 för att bidra till att minska buller för näraliggande 
boenden, bl. a. kvarteret Harkranken. Hur tänker man sig att andra olägenheter av ökad trafik som 
partiklar och oönskade luftföroreningar skall hanteras?

I ett annat scenario kan intresset för att bosätta sig i området påverkas av att området inte byggs 
för att kunna äga bil. Detta står i bjärt kontrast till befintlig bebyggelse i området som har tillgång till 
parkeringsplatser i någon form.

Integrering till befintlig bebyggelse

I likhet med den hållbarhetsbedömning som utförts av WSP tycker vi att boende i befintliga 
bostäder drabbas av försämringar av flera slag i förslaget. Mark kommer att tas i anspråk för nya 
bostäder som upplevs som intrång i den skogliga miljö vi sedan länge lärt oss uppskatta. Man får 
den bestämda känslan att nytillkommande hus placerats ut utan större konsekvensanalys och utan 
omsorg om dem som redan bor i området. Några av oss kommer att få nya siktlinjer p.g.a. nya 
huskroppar som bl.a. skall reducera det buller från trafik som inte går att undvika.

I förslaget föreslås att omvandla väg 255 till stadsgata. Den skall bebyggas på ömse sidor, 
mestadels med 5-våningshus eller högre i vissa områden, längs en avsevärd del av den 
nuvarande sträckningen av väg 255. De flesta som bor i vårt område bor här för att man uppskattar 
Sävjas övergripande skogliga karaktär. I kvarteret Harkranken bebos fortfarande 18/46 fastigheter 
(ca 40%) av ägare som bott här sedan husen var nybyggda för 35-36 år sedan. Detta måste 
betraktas som ett mycket lyckat resultat för dem som var med och planerade Sävja. Mycket av den 
omhuldade skogen planeras nu bort till förmån för okänsligt utplacerade bostadshus i avsevärd 
höjd. Detta tycker många är olyckligt och kommer att få irreversibla konsekvenser för områdets 
karaktär.

Kullarna utmed 255:an mellan Nåntuna och Sävja har blivit ett viktigt socialt inslag i miljön för hela 
kommundelen. Så fort det kommer några snöflingor så samlas familjer, barn och unga från alla 
samhällsklasser och åker pulka. Under andra årstider är det många som rastar hundar, fikar och 
flyger drake där. Vi tycker att det är mycket olyckligt att man avser att bebygga hela detta område. 
Det är just i denna situation oerhört viktigt att bevara ett rekreationsområde i tider när segregation 
och utanförskap tyvärr är vanligt förekommande i nyproducerade områden.


I underlaget hävdar man omsorg om Linnés historiska landskap och att hans vetenskapliga 
gärning skall lyftas fram, skyddas och vårdas, och om möjligt utvecklas vidare. Det finns en konflikt 
mellan dessa ambitioner och förslaget. Den består i en brutal kontrast mellan de nordligast 
placerade 5-våningshusen längs nuvarande väg 255, och Linnés Sävja i all sin enkelhet och timida 
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framtoning. Här måste planerna anpassas på ett bättre sätt till de befintliga förutsättningarna och 
den högtidliga ambitionen att respektera och bevara den lokala kulturmiljön.

Finns det inga alternativ till denna elefantiasis?

Grundproblemet är att förslaget är alldeles för omfattande med alltför stora negativa konsekvenser 
för både nuvarande och tillkommande boende. Vi tycker att projektet i sin hittillsvarande form 
måste bantas. Det finns en risk för att den ekonomiska verkligheten kan omöjliggöra 
genomförande av planen. En alternativ lösning kan vara att inte bygga så stort. Detta skulle minska 
belastningen av trafik i området utan att nödvändigtvis göra avkall på ambitionerna att minska 
beroendet av bil.

Bland dem som offentligt engagerat sig i frågan förefaller man tycka att berörda områden är 
utsatta för en överexploatering. Sålunda har ett antal kritiska debattinlägg och insändare i UNT 
ifrågasatt rimligheten i kommunens planer. I ett av dessa (UNT 200408) föreslås ett nytt 
angreppssätt som skulle kunna leda till nya lösningar på de ambitioner kommunen har. Man 
föreslår att Uppsala och Knivsta kommuner skall samarbeta runt möjligheten att exploatera ett 
annat skogsområde på 340 ha mellan Danmarks gärde och Alsike, kallat Dansike. Detta område 
skulle kunna användas för utbyggnad av stora delar av både Uppsalas och Knivstas åtaganden i 
avtalet med staten och kunna reducera åtaganden i andra delar. Förslaget innebär också att man 
inte behöver villkora kommunernas behov av ökat bostadsbyggande med utbyggnaden av en bro 
över Fyrisån för spårvagnstrafik, med de legala, miljömässiga och tekniska utmaningar som 
föreligger. Istället föreslås en ny dragning av spårväg som byggs för att lösa 
kommunikationsproblem från Dansike. Vi tycker att detta förslag förtjänar fördjupad utredning.


Kommunen har tidigare antytt att man skulle vilja påbörja om- och nybyggnation av/vid väg 255 
redan 2023. Vid mötet i Kulturcentrum 20-03-07 sades att man troligen kommer att påbörja dessa 
förändringar i norr (i höjd med kvarteret Harkrankens), respektive i söder av nuvarande väg 255. 
Arbetsgruppen tycker att detta är oklokt då förändringar av nuvarande rekreationsområden 
omedelbart vid byggstart kommer att omintetgöra användning av dessa. Vi föreslår istället att 
utbyggnaden börjar med att genomföra de infrastrukturförändringar som krävs: 


• Boulevard liknade väg genom området norr om Lunsen mellan väg 255 och stationen i 
Bergsbrunna


• Ny station i Bergsbrunna

• Kapacitetsstark tvärförbindelse mellan Bergsbrunna station och södra staden över Fyrisån, 

givet att nödvändiga tillstånd erhålls

• Ny/ombyggnation startar i södra änden av väg 255. Detta skapar bättre förutsättningar för 

nödvändig byggtrafik i alla delar av området och senarelägger negativa effekter planerade 
förändringar i norra delen av väg 255.


Sammanfattning


Vi(1) anser att det nuvarande förslaget om utbyggnad av Uppsala-Sydöstra är oacceptabelt ur ett 
antal perspektiv:

• Omfattning och täthet av ny bebyggelse kommer att förstöra den skogliga karaktären av Sävja 
och riskerar bli ett nytt miljonprogramsområde

• Projektet i sin nuvarande utformning förutsätter att man får tillstånd att bygga en spårvägsbro 
genom Fyris Årike. Detta försätter projektet i betydande risk givet förmodade svårigheter att få 
nödvändiga tillstånd

• Tillgången till rekreationsområden och bevarande av siktlinjer för boende i Sävja är allvarligt 
hotade om planerna genomförs.

• Planerna tar i praktiken klen hänsyn till de historiska och kulturella värden som representeras 
av Linnés Sävja och hans livsgärning.

• Vi tycker det inte är rimligt att byggnation påbörjas i norra änden av väg 255 som med 
nödvändighet kommer att innebära att viktiga rekreationsområden omgående kommer att 
göras oanvändbara
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• Vi föreslår att kommunen utreder förslaget att tillsammans med Knivsta kommun gemensamt 
utveckla området Dansike (UNT 2000408)

(1)Detta dokument har utarbetats av en Arbetsgrupp bestående av 7 representanter för ägare till 
fastigheter belägna inom kvarteret Harkranken, Lapplandsresan, jämna nummer, 75755 Uppsala. 
Totalt består området av 46 fastigheter. Trettionio av fastighetsägarna ställer sig bakom skrivelsen 
vilket motsvarar 84,8 %. (se bifogad fil)
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