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och har nedanstående synpunkter att anföra. 

Äldrenämnden har att beakta seniorperspektivet i olika plan- och byggfrågor. I denna typ av 
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Samråd om förslag till fördjupad översiktsplan för trafikförbindelse 
över Fyrisån i höjd med Ultuna/Sunnersta 

Kommunstyrelsen beslutade den 9 oktober 2011 att sända förslaget till fördjupad 
översiktsplan på samråd. Alla som bor och verkar i Uppsala kommun inbjuds att lämna 
synpunkter. 

I gällande översiktsplan (ÖP2010) för Uppsala kommun finns en förbindelse över ån 
schablonmässigt markerad med en pil. Syftet med förslaget till fördjupad översiktsplan är att 
tydligare bestämma läget för en eller två broar över Fyrisån vid Ultuna/Sunnersta för att knyta 
samman södra Uppsala. Staden kan på sikt byggas ut längs stråket runt Dag Hammarskjölds 
väg och i Sävja-Bergsbmnna. Det ökar behovet av ytterligare förbindelser över ån. Om en ny 
tågstation byggs söder om Bergsbrunna (osäkert när) blir det ännu viktigare att knyta samman 
de södra stadsdelarna. 

I området finns höga natur- och kulturmiljövärden. Det är av riksintresse för kulturmiljö-
vården, är utpekat för naturreservatsbildning i översiktsplanen och finns även med som en 
möjlig del i en kommande världsarvsansökan för platser som bidragit till uppkomsten av den 
systematiska biologin (i detta fall Linnés två exkursionsvandringar på östra respektive västra 
sidan ån). 

Inriktningen för planförslaget har varit att finna sträckningar som ger bättre tillgänglighet 
mellan stadens delar och som går att förverkliga på ett sätt som är förenligt med riksintresset, 
naturreservatsbildning och kommande världsarvsansökan. I förslaget redovisar kommunen två 
alternativa sträckningar med tillhörande förslag på vilka fordon, utöver gående, som kan 
trafikera broarna. Sammantaget beskrivs fem varianter. Kommunstyrelsen har inte tagit 
ställning för något alternativ inför samrådet. 

Utredningsarbetet innefattar såväl tekniska utredningar, en systemanalys av olika 
trafikeringsupplägg, ekonomiska bedömningar, terrängstudier, landskaps- och 
kulturmiljöanalys med mera. Detta för att ge ett brett underlag för val av reservatskomdor(er). 

Notera att den fördjupade översilctsplanen handlar om att markera en eller flera sträclcningar 
i geografin, En tydlig sträclcning i översilctsplanen underlättar senare detaljplanering om 
kommunen i framtiden bestämmer sig för att bygga förbindelsen. Arbetet med 
världsarvsansökan underlättas också om sträclaiingen för eventuellt kommande bro/väg finns 
beslcriven i underlaget. 
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Planhandlingar. En sammanfattning av planförslaget bifogas. På kommunens webbplats 
www.uppsala.se/oversiktsplan finns de fullständiga planhandlingarna och ett antal 
underlagsrapporter. Tryckta exemplar av planförslaget kan beställas från komnmninformation 
konmiuninformation@uppsala.se, tel 018-727 1810. : " ': '  

Informationsmöten. Välkommen den 14 november i Sävjaskolan och den 5 december i 
Sunnerstaskolan, kl 19-21 för att få en presentation av planförslaget och komma till tals med 
kommunens politiker och tjänstemän. Mer information kommer att finnas på kommunens 
webbplats inför mötena.  

Bjud in oss! Om er förening/organisation vill ha en egen föredragning/samtal ställer 
kommunens tjänstemän gärna upp i mån av tid.  

Synpunkter ska vara kommunledningskontoret tillhanda senast den 3 januari 2014. 
Adress: "Översiktsplan 2010", Kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala. 
E-post: oversilctsplan(a),uppsala.se 

Samrådstiden varar till den 3 januari 2013. Planförslaget bearbetas därefter utifrån inkomna 
synpunkter och ytterligare utredningar. Det kan ställas ut för granskning våren 2014, varefter 
kommunfullmäktige får planförslaget för antagande. 

Välkommen med era synpunkter! 

Göran Carlén 
Projektledare, telefon 018-727 13 10 
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Syfte och bakgrund 

Syftet med denna fördjupade 
översiktsplan är att lokalisera reservat för 
trafikförbindelse över Fyrisån. 
Inriktningen hav varit att finna 
sträckningar som både ger en förbättrad 
tillgänglighet i staden och går att 
förverkliga på ett sätt som är förenligt 
med riksintresset, pågående 
reservatbildning och kommande 
världsarvsansökan. 

Uppsalas utveckling pekar mot att 
kommunen till år 2030 växer från 
nuvarande cirka 200 000 invånare till ca 
250 000, eller fler. Till år 2050 kan det 
handla om närmare 350 000 invånare. En 
viktig del i den utvecklingen är att 
sammanlänka Uppsalas sydvästra och 
sydöstra stadsdelar med en ny 
trafikförbindelse över Fyrisån i höjd med 
Ultuna. I kommunens översiktsplan 
(ÖP2010) fmns demia trafikförbindelse 
endast redovisad som en 
schablonmarkering. 

Syftet med trafikförbindelsen är att 
sammanlänka stadsdelarna 
Gottsunda/Sunnersta/Ultuna på den 

Figur 2 Utredningsområdet markeras med röd streckad linje och de alternativa 
sträckningarna med röda korridorer. 
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Figur 1 Karta över Uppsala med 
utredningsområdet 
markerat I rött. 

västra sidan om Fyrisån med Sävja och 
Bergsbrunna på den östra. I kombination 
med en framtida vägutbyggnad och 
tågstation i Bergsbrunna har en sådan 
förbindelse förutsättningar att ge ökad 
tillgänglighet både lokalt och regionalt. 



Inriktningen i ÖP2010 är också att större 
utbyggnader ska kunna ske både i 
sydväst och sydöst vilket ytterligare ökar 
betydelsen av bättre förbindelser. Vidare 
kan på detta sätt resecentrum avlastas 
genom att en del av anslutningstrafiken 
istället går till en ny station vid 
Bergsbrunna. Med biltrafik i detta läge 
kan även Kungsängsleden avlastas. 

Slutligen ger en förbindelse lokala 

kopplingar for friluftslivet över ån. Idag 
finns kopplingar över Fyrisån endast vid 
Kungsängsbron, ca 3 km norr om 
utredningsområdet och vid Flottsund, ca 
3 lan söder om utredningsområdet. 

För att närmare belysa nyttor och 
konsekvenser med en trafikförbindelse 
har sju underlagsutredningar tagits fram. 

Figur 3 Ortofoto över området. Sydvästra stadsdelarna (Gottsunda/Sunnersta/Uituna) 
och sydöstra stadsdelarna (Sävja/Nåntuna/Bergsbrunna) är markerade med 
bubblor. De 6 alternativa trafikupplägg mellan dessa utvecklingsområden 
illustreras med orangea pilar. 

Utredningsområdet 

Utredningsområdet ligger ca 6 lan från 
Uppsala centrum. Inom och i anslutning 
till utredningsområdet finns samlad 
bebyggelse, främst i Ultuna väster om 
Fyrisån och i Nånruna öster om ån. 

Området ligger inom riksintresse för 
kulturmiljövården Uppsala stad (K:C 40 
A9), inom område med 
landskapsbildsskydd samt ingår i område 
med bevarandevärt odlingslandskap. 
Områdena på ömse sidor av Fyrisån är 
även utpekade som särskilt 
bevarandevärda gröna områden i 
kommunens översiktsplan. 

Uppsala kommun arbetar för att göra 
Årike-Fyris till naturreservat. Syftet med 
reservatet är att bevara och utveckla det 
kulturpräglade landskapet, ett större 
sammanhängande tätortsnära 
friluftsområde samt bevara och 
tydliggöra de kulturhistoriska värdena i 
området. Det pågår även ett arbete med 
att göra kulturarvet efter Carl von Linnés 
vetenskapliga arbete, The Rise of 
Syslematic Biolog)', till ett världsarv, det 
ligger just nu på UNESCO:s tentativa 
lista. Inom och i anslutning till 
utredningsområdet finns Linnéstigar och 
linneanska växtpopulationer som kan bli 
en del av världsarvsansökan. 
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Figur 4 Beräkningsbara samhällsekonomiska effekter Scenario Styr, nuvärde mkr 
(exklusive investeringskostnader), nettonytta i mkr visas ovanför staplarna 

Systemanalys med olika 
trafikupplägg 

Som ett underlag till planarbetet har sex 
alternativa trafikupplägg för förbindelser 
för hela eller delar av sträckan Dag 
Hammarskjölds väg söder om Ultuna -
väg 255 - Bergsbmnna - E4 har jämförts 
genom modellberäkning med 
prognosåret 2030. I analyserna har 
antagits att 2000 bostäder tillkommer i 
Dag Hammarskjöldsshåket (söder om 
Ulleråker och Rosendalsfältet) och 5000 
bostäder i Sävja/Nåntuna/Bergsbrunna. 
Vidare antas en tågstation ha tillkommit 
vid Bergsbrunna. 
Alternativ 1 - Gång- och cykelbro 
Alternativ 2 - Buss, gång- och cykelbro 
Alternativ 3 - Spårtaxi, gång- och 
cykelbio 
Alternativ 4 - Buss/spårväg, gång- och 
cykelbro över Fyrisån samt koppling till 
E4 
Alternativ 5 - Bro för alla trafikslag 
(gång, cykel, kollektivtrafik och bil) över 
Fyrisån med koppling till E4 

Alternativ 6 - Bro för alla trafikslag 
(gång, cykel, kollektivtrafik och bil) över 
Fyrisån utan koppling till E4 

Analyserna visar att en tågstation i 
Bergsbrunna tillsammans med en 
kollektivtrafikförbindelse över ån kan ge 
ordentlig skjuts åt bostadsbyggandet, 
främst flerbostadshus i sydöst. Det kan 
också bidra med avlastning av gatunätet 
runt resecentrum i stadskärnan genom att 
tågresenärer såväl från sydöst som från 
sydväst kan gå ombord vid Bergsbrunna 
station. Samtidigt konstateras att den 
samhällsekonomiska kalkylen inte riktigt 
går ihop för enbart kollektivtrafik- och 
GC-förbindelse. 

Med även biltrafik över ån här i söder 
kan Kungsängsleden avlastas så att 
breddning av den undviks eller skjuts 
upp samtidigt som ny tillgänglighet 
skapas i biltrafiksystemet. 
Samhällsekonomiskt ger det ett gott 
utbyte. 

En koppling till E4 från Bergsbrunna 
station ger kortare transportvägar och ger 
förutsättningar for etablering av ett 
verksamhetsområde för 
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transportberoende verksamheter vid 
Bergsbrunna. Tillsammans med enbart 
kollektivtrafik- och GC-förbindelse över 
ån ger det en god samhällsekonomisk 
effekt. Om biltrafik möjliggörs hela 
vägen från Dag Hammarskjö lds väg ökar 
emellertid bilanvändningen på ett 
oönskat sätt och det bl ir ett svagt utbyte i 
samhällsekonomiska termer. 

Att enbart anlägga en cykelbro ger stor 
nytta för en liten insats och fungerar för 
t.ex. lokal arbetspendling mellan 
Sävja/Nåntuna och Ultuna och för 
friluftslivet. Tidsavståndet med cykel blir 
dock förhållandevis stort mellan sydöst 
och sydväst så Bergsbrunna station blir 
närmast betydelselös fö r de sydvästra 
stadsdelarna. 

Vad gäller arbetsplatser är bedömningen 
att verksamheter av 
"industriområdeskaraktär" kan vara 
aktuellt nära en ny station i Bergsbrunna, 
i alternativ 4 och 5 med direkt 
vägkoppling t i l l E4. Någon marknad för 
nybyggnation av kontor bedöms däremot 
inte tillskapas i något av alternativen. 

Samtliga alternativ skulle kunna 
finansieras med hjälp av de ökade 

skatteintäkterna som kan erhållas genom 
tillväxten av nya invånare i de södra 
stadsdelarna. En cykelbro kostar minst 
och ger i praktiken minst antal nya 
invånare. På motsvarande sätt kan man 
säga att övriga alternativ med mer 
omfattande investeringar sannolikt också 
ger en högre efterfrågan på bostäder och 
lokaler, vilket bäddar för högre tillväxt i 
de södra stadsdelarna. 

Slutligen, med en fortsatt utbyggnad av 
staden efter 2030 kommer 
avlastningsbehoven av gatunätet runt 
resecentrum att accentueras. Ska 
utbyggnader också fortsättningsvis kunna 
ske i stadens södra delar, såväl väster 
som öster om Fyrisån så behövs 
åtminstone en GC- och 
kollektivtrafikförbindelse över Fyrisån i 
det aktuella läget. Sannolikt kräver den 
långsiktiga stadsutvecklingen även 
förstärkning i vägtransportsystemet över 
ån i stadens södra delar. En sådan kan 
skapas genom breddning av 
Kungsängsleden, men också genom att 
leda biltrafik över ån i det här aktuella 
läget. 1 så fal l skapas även förbättrad 
tillgänglighet vilket en breddning av 
Kungsängsleden inte gör. 

alt 1 alt 2 alt 3 alt 4 alt 5 alt 6 

Summa beräkningsbara nyttor 194,6 16,0 52,0 923,9 267,3 348,1 

Investeringskostnad 25,0 101,0 281,0 266,0 371,0 205,0 

Nettonuvärde 169,5 -84,5 -229,5 657,7 -103,7 143,1 

Nettonuvärdeskvot 6,7 -0,8 -0,8 2,5 -0,3 0,7 

Ej beräkningsbara nyttor 

Intrång och barriär 0 0 (-) (-) - -

Avlastning mot resecentrum 0 + + + + + 

Avlastning Kungsängsleden 0 0 0 0 + + 

Figur 5 Kalkylsammanstäl lning Scenario Styr, nuvärde mkr prisnivå 2010 
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Planförslaget och lokala 
konsekvenser 

I samrådsskedet presenteras ett 
planförslag som innefattar två olika 
sträckningar över Fyrisån, ett nordligt 
eller sydligt läge, se Figur 1. För vaije 
sträckning finns två alternativa trafikslag. 
Alla alternativ har förutsatt en 
öppningsbar bro med segelfri höjd på 3,9 
meter. 

1A - Nordligt läge med endast gång- och 
cykeltrafik 
IB — Nordligt läge med gång, cykel och 
spårtaxi. 
2A - Sydligt läge med gång, cykel och 
buss 
2B - Sydligt läge med gång, cykel, buss 
och biltrafik. 

En kombination av två broar med 1A och 
2B är också tänkbar. Det innebär bland 
annat att cyklister kan få en gen väg t i l l 
och från SLU:s centrala delar och att 
fr i luftsl ivet kan få en passage med 
mindre påverkan från motorfrafiken. 
Ett antal alternativa linjedragningar med 
olika trafikslag har utretts och studerats i 
en lokaliseringsstudie. Efter hand ti l lkom 
nya förslag medan andra avfördes. Läs 
mer om dem på under rubriken 
"Planförslag". 

Vägens utformning påverkas på den 
västra sidan om ån av om 
frafikförbindelsen passerar genom Ultuna 
eller förläggs p å åkermarken söder om 
Ultunas bebyggelse. På den östra sidan 
om ån kommer frafikförbindelsen gå 
genom jordbruks- och skogsmark oavsett 
alternativ. Det kommer att krävas 
förstärkningsåtgärder vid grundläggning 
eftersom marken är sättningsbenägen, 

dock olika mycket beroende på 
trafikslag. 

En förbindelse över Fyrisån motverkar 
den befintliga barriär som ån är i dag och 
möjliggör på så vis kopplingar mellan de 
västra och östra bostads- och 
verksamhetsområdena samt för 
rekreation på båda sidor av ån. Den nya 
förbindelsen medför dock även nya 
barriärer, olika stora beroende på 
alternativ. Enligt trafikprognosema 
kommer en ny förbindelse med 
biandtrafik att ha 13 000 - 25 000 fordon 
per dygn, vilket medför påtagliga 
barriäreffekter. 

Fyrisån och dess närliggande områden 
har stor betydelse för rekreation. En ny 
broförbindelse ökar tillgängligheten t i l l 
det blivande naturreservatet. Samtliga 
alternativ medför dock även negativ 
påverkan eftersom en ny väg och bro 
leds rakt igenom. 

En ny bro över Fyrisån skulle även 
utgöra ett nytt inslag i den 
kulturhistoriska miljön, vilket inte 
samspelar med den historiska strukturen 
och bebyggelseutvecklingen i 
landskapet. Även det planerade 
världsarvet påverkas, framförallt 
Linnéstigen som löper på den västra 
sidan om Fyrisån. 

Oavsett sträckning kommer 
trafilcförbindelsen över Fyrisån att utgöra 
en kraft ig markör i landskapet runt 
Fyrisån och bryta de långa siktlinj er som 
den öppna marken kring vattendraget 
möjliggör i dagsläget. Bron kan dock b l i 
ett nytt landskapselement och utgöra en 
ny port in mot Uppsala för de som färdas 
på ån. Gestaltningen av bion och 
placeringen blir avgörande för intrycket. 
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Figur 6 Montage med alternativ 1A sett från Ultuna 

Figur 7 Montage med alternativ 2 sett från östra sidan av Fyrisån med det öppna 
landskapet 
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Synpunkter på förslaget lämnas senast den 3 januari 2014. 

E-post: oversiktsplan@uppsala.se 

Postadress: Översiktsplan, Kommunledningskontoret 
753 75 Uppsala 

Informationsmöten: 

Välkommen den 14 november i Sävjaskolan och den 5 december 
i Sunnerstaskolan, kl 19-21 för att få en presentation av 
planförslaget och komma till tals med kommunens politiker och 
tjänstemän. 

Mer information kommer att finnas på kommunens webbplats 
inför mötena. 

Fullständigt planförslag med miljökonsekvensbeskrivning fh 
www.uppsala.se/oversiktsplan 
Där finns också alla underlagsutredningar. 

et går även att beställa tryckta handlingar på 
Kommuninformation, tel: 018-727 18 10 

FRÅGOR: 

E-post: goran.carlen@uppsala.se 

mm tpsala 
• K O M M U N 

Kommunledningskontoret 
www.uppsala.se 


