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Samrådsyttrande detaljplan gång- och 
cykelväg, Ulva  

Förslag till beslut 
Kulturnämnden beslutar 

1. att till plan- och byggnadsnämnden avge upprättat samrådsyttrande avseende 
detaljplan för gång- och cykelväg Ulva. 

Ärendet 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en gång- och cykelväg mellan Ulva och Klastorp. 
Gång- och cykelvägen ska fungera som rekreationsstråk och förbättra 
pendlingsmöjligheterna med cykel mellan Uppsala och Broby, Bälinge och Björklinge. 
Kulturförvaltningen ser positivt på möjligheten till ett rekreationsstråk och 
pendlingsmöjligheter med cykel på sträckan Librobäck-Ulva. Tillgängligheten till 
kulturlandskapet och kulturmiljön vid Ulva kvarn ökar med planens genomförande och 
påverkan på kulturlandskapet bedöms som liten. Kulturförvaltningen har således inget 
att invända mot planförslaget. 

Beredning 

Ärendet är berett av kulturförvaltningen med hjälp av Anna Röst, konsult kulturarv. 

Föredragning 

Kulturnämnden har möjlighet att lämna synpunkter på detaljplan för gång och 
cykelväg mellan Librobäck och Ulva i samrådsskede 10 december 2021 – 4 februari 
2023. Detaljplanen syftar till att möjliggöra en gång- och cykelväg mellan Ulva och 
Klastorp. Gång- och cykelvägen ska fungera som rekreationsstråk och förbättra 
pendlingsmöjligheterna med cykel mellan Uppsala och Broby, Bälinge och Björklinge. 
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Kulturarv i planområdet och dess närhet 
Planområdets södra gräns är belägen ca 4 km norr om centrala Uppsala. Området 
sträcker sig sedan norrut och svänger av åt nordöst genom jordbruksmark och 
ålandskap med Fyrisån och Jumkilsån, fram till Ulva med sin värdefulla kvarnmiljö. 
Planområdet berör det kommunalt utpekade kulturmiljöområdet Uppsalaslätten och 
Jumkilsåns dalgång. Inga kända fornlämningar berörs av planförslaget. 

Kulturarv i planförslaget 
Gång- och cykelvägen kommer att ha en viss påverkan på landskapsbilden i området. 
Vägbanan i sig har en låg nivå, nära den befintliga markytan, och det är framför allt 
bänkar, skyltar och andra anläggningar som kommer att synliggöra den nya 
strukturen. Påverkan på landskapsbilden kan därför bedömas som liten. Med en liten 
påverkansgrad skapas en ökad tillgänglighet till kulturlandskapet och dess höga 
upplevelsevärden. Gång- och cykelvägen kan därför bedömas som positiv för 
kulturarvet både i området som genomkorsas och de målpunkter vägen leder till.  

Planen medför rivning av två äldre ekonomibyggnader intill vägen på fastigheten 
Rörby 2:1. Rivningen är negativ för vägsträckningens kulturmiljö, då deras närhet till 
vägen minner om den radbystruktur som karakteriserar slättlandskapet i området. 
Byggnaderna är dock framför allt miljöskapande, och det kulturhistoriska värdet kan 
inte bedömas som så högt att det är av särskilt vikt visavi det allmänna intresset i den 
nya gång- och cykelvägen. 

Kulturförvaltningens bedömning 
Kulturförvaltningen ser positivt på möjligheten till ett rekreationsstråk och 
pendlingsmöjligheter med cykel på sträckan Librobäck-Ulva. Tillgängligheten till 
kulturlandskapet och kulturmiljön vid Ulva kvarn ökar med planens genomförande och 
påverkan på kulturlandskapet bedöms som liten. Kulturförvaltningen har således inget 
att invända mot planförslaget. 

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt i detta ärende. 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse 2022-01-11 

Bilaga 1, Samrådsyttrande – Detaljplan för gång- och cykelväg Ulva 

Planhandlingar finns att hämta på: 

https://bygg.uppsala.se/samhallsbyggnad-utveckling/detaljplanering/detaljplaner-
oppna-for-synpunkter/ 

 

Kulturförvaltningen 

 

Sten Bernhardsson  
Förvaltningsdirektör  
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Samrådsyttrande detaljplan för gång- och 
cykelväg Ulva 
Kulturnämnden har tagit del av rubricerade planförslag och avger följande yttrande. 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en gång- och cykelväg mellan Ulva och Klastorp. 
Gång- och cykelvägen ska fungera som rekreationsstråk och förbättra 
pendlingsmöjligheterna med cykel mellan Uppsala och Broby, Bälinge och Björklinge.  

Kulturnämnden ser positivt på möjligheten till ett rekreationsstråk och 
pendlingsmöjligheter med cykel på sträckan Librobäck-Ulva.  

Tillgängligheten till kulturlandskapet och kulturmiljön vid Ulva kvarn ökar med 
planens genomförande och påverkan på kulturlandskapet bedöms som liten.  

Kulturnämnden har således inget att invända mot planförslaget. 

 
 
Kulturnämnden 

 

 

 

Linda Eskilsson  Jasmina Adabaniyan 
Ordförande   Nämndsekreterare 
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Plan- och byggnadsnämnden 
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