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Sunnersta Egnahems Förening (SEF) yttrande om förordande av infrastrukturen i området Norra 

Sunnersta, Bäcklösa, Valsätra och Ulleråker.

1. Södra Staden med Årike-Fyris och Mälaren är en attraktiv del av Uppsala med stora naturvärden. 

Till Sunnersta med omnejd har människor flyttat sedan lång tid tillbaka för att bosätta sig i en lugn 

och stillsam miljö. Stora naturvärden lockar med Årike-Fyris, Lunsen-skogen, Mälarviken Ekoln med 

småbåtshamnar och badplatser, Åsen, Alpint Centrum, Morga–Hage  etc. Närheten att med buss 

eller cykel åka till Uppsala City eller Centralstationen, för att via järnvägen ta sig till bla Stockholm, 

har säkert funnits med i den boendestrategiska planeringen för många familjer. Bilen är också ett 

snabbt och bekvämt transportkomplement på vägarna E4, 255, 55 etc till orter i Uppland med 

omnejd. Flygplatsen Arlanda och dess relativa närhet är likaså viktig infrastruktur.  

Dessa unika fördelar värnar SEF speciellt för invånarna i Sunnersta/Bäcklösa och Uppsala som helhet.

2. Kraftig utbyggnad av bostäder i Södra Staden pressar områdets attraktivitet. 

Sunnerstas pågående förtätning och utbyggnad, SLU/SVAs omdaning, Valsätras och Gottsundas 

nybebyggelse, och Ulleråkers redan stora utbyggnad samt Hammarby kyrkogård/ Rosendal/ 

Ulleråkers-området planeras att byggas ut för att år 2050 öka invånarantalet med ca 50 000 i Södra 

Staden till totalt ca 70 000 i Södra Staden. Bebyggelsen föreslås bli blandad med villor och 

flerfamiljhus i 3-8 våningar. 

SEF vill påminna om att Södra Staden är Uppsalas viktigaste frilufts- och rekreationsområde.  

Området ligger också i en gynnsam växtzon på gammal åkermark, där frukt- och trädgårdsodling har  

gamla traditioner. Detta bör enligt SEF vägas in i bebyggelseplanerna för Södra Staden så att nya  

höghus placeras i anslutning till redan befintlig höghusbebyggelse norröver. SEF anser att på Uppsala  

Akademiförvaltningsområde, strax norr om Sunnersta, på båda sidor om DH, bör ny bebyggelse vara 

högst 2 våningar. Viktigt är också att avståndet mellan bebyggelse och vägar är minst 30m.

1

Sunnersta Egnahemsförening

www.sunnersta.nu



SEF-yttrande av Uppsala Kommuns (UK) byggplaner för Södra Staden i en Global Värld

3.Flerfiliga stom-vägar i Södra Höghusstaden krävs för att möta den framtida byggplanen. 

Den redan påbörjade förtätningen av Södra Staden har ökat trafikintensiteten på Dag Hammarskölds 

väg och Kungsängsleden med köbildning vid rusningstrafik. SEF anser därför att Kungsängsleden 

måste byggas om till flerfilig väg med avfarter och rondeller för att kunna ta emot den ökade trafiken 

från Södra Staden. Störande och hindrande busshållplatser bör elimineras från körfälten och fällas in  

som bussfickor, separata cykelbanor bör byggas till. SEF anser att trafiktätheten genom Sunnersta 

och Graneberg bör behållas på dagens nivåer.   

4. Årike-Fyris som naturreservat och med en gång- och cykelbro. 

SEF förordar bara en diskret gång och cykelbro över Årike-Fyris i jämnhöjd med Ultuna Allén. Det  

höga naturvärdet som Åriket har måste bevaras, anser SEF. (Se vår skrivelse från 131231 på  

hemsidan)

5.Naturens vägar och stigar som infrastruktur i en tätare Södra Stadsbebyggelse.
 Om det nu finns acceptans för mer bebyggelse i Södra Stadsdelen, så då måste det avsättas 
betydligt mer park och friluftsområden. SEF anser därför att det är lämpligt att spara
“ gamla Genetik Centrums “ området och Bäcklösa som park och friluftsområde. Det bör 
dessutom avsättas mark för breda naturkorridorer mellan Gottsundaskogen och över
åkrarna ner mot Fyrisån. Detta för att djur och människor skall kunna ströva fritt mellan de 
olika naturtyperna.
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