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Planen för Bergsbrunnas utveckling bör ändras 
I samband med kommunens presentation av den fördjupade översiktsplanen för de sydöstra 
stadsdelarna och Bergsbrunna är det många som ryggar för konsekvenserna och frågar sig 
om Uppsala behöver ha den starka tillväxt som planen är ett uttryck för. Ska den miljö som 
i dag kännetecknar Sävja, Nåntuna, Vilan och Bergsbrunna verkligen ersättas av en 
högexploaterad innerstadsmiljö med en befolkningsökning på flera hundra procent? Ska 
för hela staden värdefulla natur- och rekreationsmiljöer tas i anspråk för stadsutveckling? 
Föreningen Vårda Uppsala (FVU) accepterar som en utgångspunkt att Uppsala växer 
och att vi av starka skäl måste bygga ett stort antal nya bostäder. Det medför dock 
återkommande och svåra val när denna tillväxt ska realiseras i form av nya stadsdelar. 
FVU verkar för att denna tillväxt ska ske varsamt och med ett bevarande av Uppsalas 
särprägel, där långsiktigt hållbara och goda stads- och landskapsmiljöer eftersträvas. Vi 
presenterar i det följande därför ett motförslag till kommunens plan. 
Enligt vår mening bör den nya staden få en starkare koppling österut mot E4 i stället för 
västerut mot väg 255 och byggas upp kring en sydligare lokaliserad station i närheten av 
det föreslagna verksamhetsområdet. Utbyggnaden bör så långt möjligt ske koncentriskt 
runt stationen och antalet bostäder minskas betydligt. Därmed kan högkvalitativ åkermark 
sparas samtidigt som Årike Fyris värnas genom att den planerade spårvägen utgår. Fokus 
läggs i stället på resande med pendeltåg och buss. Till stöd för vårt förslag vill vi anföra 
följande: 
Sävja utgör, tillsammans med Nåntuna, Vilan och Bergsbrunna, en egen tätort med en 
blandning av flerbostadshus och småhus. Även med en mycket kraftig utbyggnad kommer 
denna del av kommunen att utgöra en egen tätort snarare än en integrerad stadsdel i 
Uppsala. 
Kommunens planförslag redovisar en kraftfull utbyggnad av området, vilket medför en 
skala och form som inte står i överensstämmelse med Uppsalas särart. Omfattningen kan 
behöva minskas ned mot 10–12 000 lägenheter och 6–8 000 arbetsplatser. Den nya staden 
skulle då få en befolkning som motsvarar den i Luthagen tillsammans med Flogsta. 
Det finns ett antal allmänt accepterade värden som bör styra Uppsalas stadsutveckling. När 
det inte går att undvika ingrepp i alla dessa handlar det om att välja en utformning som gör 
minst skada och skapar störst värden. Vi prioriterar Årike Fyris och den värdefulla 
åkermarken och vill i stället nyttja de nordöstra delarna av Lunsen, de delar som i lägst 
grad uppfyller naturreservatets syfte. 
Det utställda planförslagets öst-västliga huvudstruktur bygger på en idé att skapa en 
koppling mellan Gottsunda och den nya staden. Det utgår från ett resandebehov som inte 
finns och som vare sig vårt eller kommunens utbyggnadsförslag kommer att skapa i 
framtiden. Spårvägen kan utgå, vilket för kommunen och regionen medför kraftiga 
besparingar. 
Den nya staden bör utvecklas kring arbetsplatser och service. Stationen, trafikplatsen mot 
E4 samt ett antal arbetsplatser måste finnas på plats samtidigt som de första etapperna av 
bostadsbyggandet sker. Andra stora stadsutvecklingsprojekt i Norden innehåller till 
exempel teknik-kluster, forskningsanläggningar eller universitetscampus, etableringar som 
vore önskvärda även här. 
Den nya staden kan byggas ut med en innerstadskaraktär runt stationen medan de inre 
delarna mot Lunsen bör ges en utformning som utgår från trädgårdsstadens principer. 
Områdena utmed väg 255 lämpar sig inte för stadsbebyggelse och bör därför lämnas 



orörda. De befintliga bostadsområdena i Sävja, Nåntuna, Vilan och Bergsbrunna 
kompletteras endast utifrån lokala förutsättningar och behov. 
Sammanfattningsvis finns det enligt FVU ytterst goda skäl för kommunen att ompröva 
det nu utställda förslaget, att fortsätta dialogen med alla berörda och återkomma med ett 
förslag som, trots det omfattande innehållet, är mer varsamt till befintliga natur- och 
bebyggelsemiljöer. 
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