
Kulturpark

Landskapspark

Kulturskog

Naturskog

Spår/stomlinje

Alt spår/stomlinje

Bef. gc-vägar

Bef. gc-stråk

Nya gc-vägar

Nya vägar

Angöring båtlinje

�nrum, spänning 
våtmark fastmark

sammanlänkande 
multifunktion: tydlig-
görande av åsen, 
aktiviteter och sam-
ling

fritid, båtar 
& sportytor

vardagsrummet

kultur - & fritid/sport

 port till Natura 2000 , 
mot Ekoln & Fyrisån

odlingslotter/
exprimentodlingar SLU

frilufts/natur kulturskog, pelarsal

åsskog, 
frilufts/natur/utsikt

rekreation & 
meditation

Natura 2000  &
 hävd

Öppet dagvattenstråk, 
hävd/bete/experiment SLU

åsskog, 
frilufts/natur/utsikt

Kungsängsliljor

Linnéstig

Fåglar

spänger
/natur

arboretum

EVENEMANG

SPORT

PARK

STADSPARKEN

PORT

PORT

HAMN

ROSENDAL

STADSSKOGEN

“NATURUM”

KRONPARKEN

EKODUKTHÅGADALEN

GOTTSUNDAGIPEN

Å-RIKE FYRIS

Vy över slätten,  
staden, Övre 
Föret och 
Nåntuna

Bryn och 
bebyggelse 
synbara från 
Gottsunda allé

Domkyrkotornen

Tydlig dalgång 
mellan 
Natura 2000

Skorsten vid 
SVA

Näringsliv/forskning

Kultur/skola

Kommersiell 
service/restauranger

Idrott/sport/evenemang

Vård/omsorg

/andlighet

1

2

3

4

5

67

8
9

10

Bostadstäthet 4
tex Industristaden
Bostadstäthet 3
tex Uppsala centrum
Bostadstäthet 2
tex Luthagen
Bostadstäthet 1
tex Kåbo

1

2

3&4

4&7

4

5

5

6

7

7

7

7

8

1
SKYDDAD ÖPPEN DALGÅNG
skyddad, tyst dalgång
öppna ytor behövs som möte-
splats, naturlig lågpunkt för 
dagvatten blir en kvalitet 
tillsammans med parkrummet 
Mikroklimat sämre för bostäder

2
SOCIODUKT
Topogra�ska gynnsamma 
förutsättningar
starkt samband mellan Rosen-
dals gård, historisk väg, 
Ullleråker parkrum samt minsta 
barriär i åsen mot Vindbron

3
PROCESSIONVÄG
Viktig historisk processionsväg
Behåll och förstärk karaktären

4
HISTORISK IDENTITET
viktig historiska vägar att 
behålla och bygga vidare på

5
ÖPPNA MELLANRUM
Sekvenser längs Dag H
Öppna landskapsrum för kop-
plingar i öst/västlig riktning
Dagvatten en tillgång 
Viktiga för spontana mötesplat-
ser, liksom planerade större 
aktiviteter. Gemensamma kontak-
tytor mellan områden

6
BRO ÖVER FYRISÅN-
Förstärker entrén och 
integreras i stadsstruk-
turen. Förstärker 
axialiteten mellan 
Gottsunda, Ultuna, 
Nåntuna

7
GRÖNA KOPPLINGAR
Förstärker och kopplar 
ihop landskapets natur-
liga riktning och grön-
struktur som utvecklar 
rekreativa värden

8.
HAMNEN
Båtbryggor, båtpendelhållplats och 
möjlighet att komma fram till 
vattenkanten, kanske �ka eller äta 
god mat med utsikt över vattnet, 
mäta, paddla...
MEN grejen är väl den, att det blir en 
kontaktyta med människor från 
Ultuna, Sunnersta och Gottsunda - 
för detta blir det mest lättillgängliga 
stället för vattenkontakt.
Och man kan komma vidare med 
båt.

9.
MÖTESPLATS ULTUNA
Bas att bygga vidare på; arbet-
splatser, utbildningar vid en 
framtida stomlinje
kompletteras med bostäder 
och service

10.
MÖTESPLATS VINGMUTTERN
Plats för rekreation på yta som 
knyter ihop evenamangsytorna 
i norr med promenad- och  
joggingspåren i söder (åsen och 
strandkanten). Här mynnar 
också passagen över Kungsäng-
sleden via Kronparken och
Rosendal till Stadsskogen. Man 
kan även ta sig vidare över ån 
till Kungsängsliljorna.

11.
ÖVERDÄCKNING AV KUNGSÄNG-
SLEDEN
Viktig för att knyta ihop Ulleråker 
(och i förlängningen även 
Ultuna) med "staden" och även 
Kronparken-Stadsskogen.

12.
EXCERSISPLAN
Viktig knutpunkt och 
mötesplats

13.
STRANDLINJE
Sammanhängande åtkomlig 
strandlinje längs vilken man 
passerar olika typer av rum och 
aktiviteter.

14.
KRONÅSEN OCH GEIJERSDALEN
Östsluttning som påminner om 
åsens närvaro, den är
hur som helst inte lämplig att 
bebygga, men den kunde
gallras och tillgänglighetsgöras 
ur trygghetsaspekt. Även viktig 
för dagvattenhanteringen.

15.
ÅN
Överlag ån, utvecklingen av 
årummet, utnyttjande av vattnet 
för transport och rekreation, 
hållplatser.

16.
FÖRLÄNGNINGAR AV STADSSKO-
GEN
Mot Hågadalen i väster och mot 
Rosendal och dess socioduktstart.
Viktiga länkar att utveckla för att 
förstärka en sammanhållen grön-
struktur.

9

10

11

12

13

14

15

16

16

17.
VINDBRON
Viktig gc -länk mot öster: 
rekreation, arbetspendling mm

17

18.
ÅSEN
Stark nord-sydlig grönstruktur- och 
landskapsriktning, natur/rekreation. 
Vyer/utsiktspunkter

18

STOMLINJE
Dragning av stomlinje anpassas 
efter topogra� samt mesta 
möjliga kundunderlag och 
viktiga noder samt funktioner


