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Gatu-och samhällsmiljönämnden 

Utveckling av genetiska trädgården vid Norra Bäcklösa till en 
kommunal stadsdelspark 

Förslag till beslut 
Gatu-och samhällsmiljönämnden föreslås besluta 

att i dialog med Teknik & Service fastslå en skötselbeskrivning för parken och att knyta deras 
parkenhet till uppdraget. 

att inom nämndens investeringsram använda 3.200.000:- under perioden 2016-2017 för en 
nivåhöjning av parkupprustningen.  

Sammanfattning 
Genetiska trädgården, som tillhört SLU, kommer genom Uppsala kommuns ansvar att 
utvecklas till en unik stadsdelspark för såväl uppsalabor som tillresta besökare. Utvecklingen 
av parken kommer att ske genom ett långsiktigt förvaltande och en väl genomtänkt plan för 
utvecklande av den befintliga parkens kvaliteter och dess speciella, i många fall unika arter. 

Ärendet 
I detaljplanen för Norra Bäcklösa planläggs 500 nya bostäder, med byggstart hösten 2015. 
Bebyggelsen kommer att ligga i eller i direkt anslutning till Genetiska trädgården, en tidigare 
undervisnings- och forskningsträdgård med en mångfald av unika arter och höga naturvärden. 
Bland trädgårdens nuvarande kvaliteter märks särskilt de stora ekarna med en ålder på 
uppemot 300 år, fruktträdgården och björkallèerna som ramar in planområdet i norr och öster. 
Eftersom placeringen av den kommande bebyggelsen gör att stora delar av Genetiska 
trädgården går att behålla kommer den att bli en viktig del i att ge området dess framtida 
identitet. Genom att flytta befintliga träd och buskar inom området säkerställs att värdefulla 
arter kan bevaras lokalt. Med rätt anläggnings- och driftinsatser kan Genetiska trädgården 
utvecklas till en unik stadsdelspark av intresse för såväl Uppsalabor som tillresta besökare.  

För att klara ovanstående förhöjda krav jämfört med utveckling av en mer traditionell 
stadsdelspark krävs en investeringsbudget på 3.200.000:- under perioden 2016-2017 utöver 
nuvarande exploateringskalkyl.  
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För att säkerställa kontinuiteten inklusive den långsiktiga kompetens som behövs för att sköta 
denna mycket speciella parkmiljö föreslås att Teknik & Service får uppdraget att sköta 
parken. 
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