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1. ”VISA VATTNET” 

Uppsala är tämligen fattigt på synligt vatten samti-
digt som de flesta människor skattar vattenkontakt 
högt. Det vatten som finns bör därför lyftas fram 
och göras mer tillgängligt. Promenaden nedan be-
skriver hur ett stråk kan utvecklas längs med och 
länka samman Uppsalas stränder och vattendrag – 
Librobäcken, Hågaån, Mälarstranden och Fyrisån.

1a. Librobäckens ravin

Några sociotopvärden och höga naturvärden. Hy-
drologiskt och geologiskt intressant bäck med aktiv 
ravinbildning, av vetenskapligt intresse. Bäckravi-
nen utgör ett tilltalande inslag i landskapet. Stråket 
har potential att bli ett viktigt rekreationsstråk för 
de nordvästra stadsdelarna om en stig anläggs längs 
ravinens krön. Ingår i Stabbykilen.

1b. Hågadalen från Kvarnbo till Vårdsätraviken

Många sociotopvärden och höga respektive mycket 
höga naturvärden. Viktigt rekreationsområde för 
Uppsala. En tillgänglig stig längs med Hågaån från 
Kvarnbo till mynningen i Vårdsätraviken skulle ge 
ytterligare möjlighet till fina naturupplevelser och 
vattenkontakt. 

1c. Mälarstråket

Längs stråket finns områden med många sociotop-
värden och höga respektive mycket höga naturvär-
den på delen från Skarholmen till Flottsund. En ny 
stig längs strandkanten från Hågaåns mynning i 
Vårdsätraviken till Lyssnaängen skulle ge ytterligare 
möjlighet till fina naturupplevelser och vattenkon-
takt. Även den befintliga delen har stor potential att 
utvecklas till någonting ännu bättre. Vattenkontak-
ten och växlingen mellan natur och villabebyggelse 
ger promenadstråket höga upplevelsevärden. Längs 
stråket finns möjlighet till bad, fiske, båtliv och 
skridskoåkning. Kontakten med öppet vatten är 
mycket värdefull i det annars sjöfattiga Uppsala. 

Kartan visar några särskilt utvalda stråk med stor utvecklingspotential

PLANKARTA 3
GRÖNA OCH BLÅ STRÅK

1d. Årikestråket

Många sociotopvärden och höga naturvärden längs 
hela stråket. Ingår i Årikeskilen. Viktigt rekrea-
tionsstråk för hela Uppsala som kommer att bli 
mera centralt genom framtida stadsutveckling i de 
södra stadsdelarna. Vattenkontakten,  naturupple-
velsen, möjligheten till båtliv och fiske samt de fina 
utblickarna ger stråket höga upplevelsevärden. Stor 
potential för utveckling av rekreativa värden. 

1e., Årummet

Många sociotopvärden. Viktigt rekreationsstråk 
för hela Uppsala. Vattenkontakten, stadslivet, den 
omväxlande miljön, konsten och arkitekturen ger 
stråket höga upplevelsevärden.

1f. Ulvastråket

Fyrisån med omgivningar är av oskattbart värde 
med sin omväxlande natur och möjlighet till rika 
upplevelser. Ån och dess ravin har mycket högt 
naturvärde samt har stor betydelse som paddel-
led. Miljön runt Ulva har både stora kulturella och 
vetenskapliga värden och är ett viktigt utflyktsmål 
för Uppsalaborna. En cykel- och vandringsled längs 
ån från Klastorp till Storvad via Ulva skulle bli ett 
mycket värdefullt tillskott till uppsalabornas rekrea-
tion och friluftsliv.

Årummet
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2 500 meter

skala 1:60 000

0

2 500 meter

skala 1:30 000

0
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NÄRNATUR, 
LANDSKAPSPARKER 
OCH STRÅK

kommunal planlagd mark, 
högt värderad

annan mark,
högt värderad

naturreservat/natura 2000

föreslaget naturreservat

viktigt stråk

föreslaget stråk

föreslaget stråk
- ej fastlagt

stadsväven

kommungräns

planlagd park och naturmark 
som kommunen äger
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2. GULA STIGEN

Från Uppsala centrum och ner till Ekoln finns 
ett nästan sammanhängande stråk med  park, 
skog och jordbruksmarker. Mitt i detta stråk går 
Gula stigen, en ca 10 km lång vandringsled som 
sträcker sig från Stadsträdgården, via Kronparken, 
Gottsundagipen och Vårdsätra skog till Skar-
holmen vid Ekoln. Naturmarkerna i stråket har 
många sociotopvärden och högt eller mycket högt 
naturvärde. Ingår i Gula stigen-kilen. Viktigt och 
välanvänt rekreationsstråk för hela Uppsala. Flera 
skolor använder stråket för naturstudier. Viss upp-
rustning och komplettering behövs. Om stigen eller 
delar av den rustades upp skulle stråket bli tillgäng-
ligt för ännu fler människor. Det är viktigt att be-
vara stråkets unika karaktär som naturstråk.

3. STADSRANDSSTRÅKET

Längs med den östra stadsranden finns det möjlig-
het att utveckla ett motions- och promenadstråk 
från Gamla Uppsala till Slavsta. Längs delar av 
sträckan finns det redan gång- och cykelvägar men 
bitarna behöver bindas samman för att bli ett sam-
manhängande ca 7 km långt rekreationsstråk för de 
Östra stadsdelarna. Stadsrandsstråket kopplas sam-
man med stråken till Vedyxaskogen och Råby park.

4. GAMLA ENKÖPINGSBANAN

Populärt rekreationsstråk för jogging, promena-
der, cykling, ridning och skidåkning på den gamla 
banvallen mellan Hällbygatan och Örtorpet nära 
Balingsta. Passagen över Luthagsleden bör trafik-
säkras.

Gula stigen Lunsen

5. ÅSSTRÅKET 

Populärt stråk för jogging, promenader, cykling 
och skidåkning från Galgbacken till Uppsala hö-
gar.  Längs stråket finns många sociotopvärden och 
områden med höga natur- och kulturvärden. Ingår 
i Gamla Uppsala-kilen. Den södra delen från Galg-
backen till Lötenkullen har potential att utvecklas.

6. LUNSENSTRÅKET

Längs stråket finns många sociotopvärden och om-
råden med höga naturvärden. Ansluter i norr till 
Årikeskilen. Stråket är i sina olika delar är populärt 
och flitigt använt men är idag inte en helhet i och 
med att vissa länkar fattas. Här finns potential att 
utveckla ett omväxlande stråk längs två vattendrag 
och genom fina skogsmarker.

7. HAMMARSKOGSSTRÅKET

Populärt rekreationsstråk för jogging, promenader, 
cykling, ridning och skidåkning genom skogs- och 
odlingslandskap med möjlighet till rika naturupple-
velser. Stråket sträcker sig från parkeringen vid Hå-
gahögen med potential att utvecklas ända till Ham-
marskogs herrgård även sommartid. Längs stråket 
finns områden med många sociotopvärden och med 
högt respektive mycket höga naturvärden. Ingår i 
Hågakilen och Hågadalskilen. 
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Hammarskog
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