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Postadress: Uppsala kommun, 753 75 Uppsala 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

www.uppsala.se 

Sammanställning av synpunkter 
från medborgarworkshopen om 
Bergsbrunnaområdet  
12 februari 2019.  
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2 Inledning 
I denna rapport redovisar vi resultatet från medborgarworkshopen om 

Bergsbrunnaområdet som genomfördes söndagen den 10 februari 2019.  

Cirka 60 personer deltog på workshopen för att med hjälp av kartor, ortho-foton, 

pennor och papper berätta om sitt Bergsbrunna.  Det fanns stor kunskap och 

erfarenhet i rummet och ett mycket värdefullt bidrag inför den fortsatta 

planeringen. Här har vi sammanställt deltagarnas samlade synpunkter, såväl 

förhoppningar som farhågor för området. 

Med på workshopen var kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling (S) och 

kommunens arkitekt och stadsplanerare.  

3 Förhoppningar 

• Det kan bli mer liv och rörelse samt nära och bättre service (frisör, gym, 

kvarterskrog m.m.), vilket behövs i Sävja. 

• Allt du behöver kommer finnas i din närhet – arbete, service, kultur, 

underhållning, restauranger, sjukvård, träning, badhus etc. 

• En simhall vore en bra mötesplats över generationer och kulturer.  

• Det kommer finnas möjlighet att bo kvar i området under hela livet – både 

som barn och senior.  

• Jättebra med station på hemmaplan i Bergsbrunna. Det är också bra att den 

ligger närmare Bergsbrunna än Knivsta. 

• Infrastruktur, bättre kollektivtrafik och bra pendlingsmöjligheter. Till 

Stockholm och Arlanda med tåg samt till Ultuna/Gottsunda med spårvagn.  

• Fler arbetstillfällen och möjlighet att hitta arbete lokalt.  

• Valfrihet. 

• Bättre tillgänglighet till motorvägen.  

• Äntligen cykelväg till stan.  

• Om man följer plan; anpassar vårt samhälle till modern teknik – mer 

miljövänligt och ekologiskt hållbart.  

• Stigande markvärden för Bergsbrunnaborna om inte stationen halkar för 

långt söderut.  
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4 Farhågor 

• Projektet är för stort och med risk för påverkan av naturskyddsområdet.  

• 21 500 bostäder är väldigt många (mer än 60 % av det som ska byggas i 

hela Uppsala) – För stor andel för denna del av staden. Det blir för trångt 

och får inte plats – alldeles för många ska flytta hit!  

• Bebyggelsen blir för hög och synlig och kommer inte passa in. Framtida 

generationer tvingas bo högt och tätt.  

• Oro för att bebyggelsen kommer att bli som i Rosendal – Industri – 

Fyrislundsgatan. 

• Bygg inte för högt och tätt – likt i Rosendal där det ”känns som att husen 

lutar mot en”.  

• Områden runt Stordammen (unik skogsmiljö) kommer att förstöras då 

skogen tas ned och bebyggelsen hamnar för nära dammen (strandskyddet 

är för svagt med för korta avstånd). Lunsenslitage. Bebyggelsen bör 

absolut inte gå genom Lunsen. Bevara Lunsen! 

• Vill inte att ni bygger bort grönområden och förtätar i vår närhet.  

• Stordammsområdet är utanför naturreservat men är en fantastisk miljö som 

måste bevaras (dammen och hällmarkerna öster därom). Familjer grillar, 

åker skridskor, promenerar i området. Lunsen är mer än ett naturreservat 

och anses vara Sveriges bästa orienteringsskog. 

• Stordammsskolan använder sig av skogen i undervisning i naturstudier och 

i idrott. Spårvägen (enligt förslag) gör det svårare att utnyttja dammen.  

• Oro för att förlora access/kommunikation till Lunsen, bland annat eftersom 

spårvägen kommer att utgöra en barriär.  

• För mycket folk i Lunsen.  

• Torka inte ut Lunsen! 

• Ljudmiljön i Lunsen. 

• Buller från spårvägen begränsar bostadsbebyggelse. 

• Området kring spåret som ska byggas kan bli otryggt om det byggs för tätt. 

• Väsentligt ökad (bygg-)trafik och ljud på Skogsvägen under och efter 

byggnation, samt ökad belastning på Bergsbrunnas vägnät. 

• Värdefull åkermark (ur nationellt perspektiv) går till spillo då den riskerar 

att bebyggas. Det öppna landskapet förstörs. Avskuren jordbruksmark. 
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• Oro för att odlingsmarken ska bli parkeringsplatser. 

• Oro för sammanhängande bebyggelse utan grönområde mellan nuvarande 

och kommande bebyggelse.  

• Kommande invånare kommer ha liten eller ingen möjlighet att själv 

påverka utformningen av sitt boende/området.  

• Service och skolor hänger inte med.  

• Viktiga samhällsfunktioner så som simhall, idrottshall, sjukhus och 

gymnasieskola kräver stor markyta för att byggas på ett bra och 

funktionellt sätt. Det blir för trångt med alla bostäder och dessa funktioner.  

• Tror inte att detta kommer bli av utan stannar vid löften. 

• Infrastrukturen kommer inte räcka till för alla människor. Risk för elbrist 

till spårvägen.  

• Spårvägen är inte ekonomisk och blir en barriär.  

• Oro för att det blir en storstadsmiljö och att vi tappar ”landetkänslan”.  

• Oro för att området blir otryggt samt att det kan bli otryggt runt den nya 

stationen.  

• Skulle Lunsenområdet bebyggas med 22 000 hushåll skulle det bli ett 

ghetto med mycket kriminalitet och ett nytt polishus skulle behöva byggas. 

Risk för ökad brottslighet. 

• Bygg inga nya miljonprojekt! 

• Risk för segregation. 

• Konjunkturförändring ger att vi plötsligt bor i ett nytt tomt skal.    

• Vi hamnar i en genomfartsled från övriga delar av Uppsala, så som 

Sunnersta och Gottsunda. 

• Ökad biltrafik genom Bergsbrunna för att parkera vid den förmodade fina 

parkeringen vid stationen och ta tåget vidare.  

• Väg och buller öster om järnvägen – anslutning E4. 

• Påfart på åkermark känns otryggt. Det finns höjdskillnader och hur 

kommer det då att gå för lastbilar som ska upp på motorvägen? 

• Vart ska nya vägar till stationen gå?  

• Stationen planeras för långt från Bergsbrunna. Det blir också onödigt med 

två nära stationer – Bergsbrunna och Alsike.  

• Bergsbrunna blir en byggarbetsplats i 30 år.  
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• Detta är skendemokrati.  

• Flygbränsletåg genom staden – tätbebyggt.  

• Bebygg inte Johansbo-området.  

• Elförsörjningen blir ett problem då så pass många (för många) bostäder 

planeras. Reningsverk? Dagvatten och avlopp från planområdet. Hur 

tillgodoses VA och el? 

• Markägare har inte tillfrågats.  

• Arbetsområdet. 

• En bro över Fyrisån förstör naturen. 

5 Kommentarer och förslag 

• Sammantaget vore det bättre att istället bygga en helt ny ort längre söderut. 

Alternativt satsa på orter utanför Uppsala eller bygga mindre områden vid 

stationer längs järnvägen.  

• Det vore bättre om spårvägen (eller varför inte linbana?) gick längre norrut 

för att spara Bergsbrunna/Sävja.  

• Det är mycket viktigt med gröna miljöer inom området.  

• Det behövs stadsnära skog och naturupplevelser. Bygg istället på åker och 

söderut.  

• Det bör finnas grönområde mellan Bergsbrunna och nya området. Bevara 

grönområdet kring och mellan Sävjahusen. 

• Bevara Stordammen för friluftsliv! 

• Om man bygger på åkermark öster om järnvägen kan höjdskillnaden 

utgöra en naturlig bullervall mot Lunsen.  

• Odla mat på åkermarken öster om spåret istället för att bygga bostäder. 

• ”Dränera träsket i naturreservatet och bygg där istället för att bygga på 

åkrarna. Bevara halva naturreservatet på sydvästra sidan om Stordammen. 

Inkludera Stordammen i naturreservatet och omdefiniera marken sydöst 

om Stordammen (närmast järnvägen) till att bebyggas. Nota bene: Jag är 

inte enig med ovanstående.” 

• Förslag: utveckla Stordammen till badplats, café, kvarterskrog.  

• Lägg spårvägen söder om Stordammen så att tillgången till skogen för 

Stordammsskolan fortsatt tillgodoses. 
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• Spårvägen bör dras i tunnel under Fyrisån 

• Gräva ned kraftledningarna i Bergsbrunna/Lunsen eller inte? 

• Byt mark med Knivsta så att spårvägen kan flyttas söderut från Sävja.  

• Rör inte Nåntuna lund eller elljusspåret i Vilan.  

• Kom ihåg behovet av öppna förskolor/familjecentraler. Tillräckligt stora 

skolor, förskolor, gymnasieskolor och övrig service ska finnas när 

byggnader är klara. Det finns samtidigt risk för kritik om exempelvis 

förskolor är klara för tidigt och står tomma.  

• Parkeringar för bilar viktigt, likaså vägar så att bilar kan ta sig till och från 

området.  

• Det krävs gator, cykelvägar m.m. för att kunna röra sig säkert i området.  

• Bygg parkeringshus för cyklar! 

• Komplettera med cykelväg från Danelid till Danmark.  

• Polisstation hit! Områdespoliser! 

• Bygg fler hus.  

• Någon samordning med Knivsta är inte gjord (Alsike vill inte ha station).  

• Gott fika på mötet!  

• Fel åldersgrupp på mötet – kommunen borde arbeta för att hitta ett forum 

som når de yngre, barnfamiljerna, de som bygger bo i området nu.  

• Eftersom andra ytor tas i anspråk bör man utveckla grönområden längs 

Sävjaån – alternativa ställen att vandra/cykla/åka skidor.  

• Daneport bör rivas för att istället bygga något trevligare och mer 

välkomnande på den platsen. 

• Denna markanta ökning av bostadsbebyggelse kommer som en stor 

överraskning eftersom man inte pratat om detta tidigare. 

• Det blir en väldig barriär med en spårväg. Det blir också en bullermiljö, 

något som påpekats i förarbeten som gjorts tidigare gällande de här 

områdena.  

• Med dessa spårvägsplaner delas Sävja 2 och 3. Hur blir det med tanke på 

bland annat barn som ska till skolan? Tunnlar är inte bra.  

• Det behöver finnas marginal till stordammen från den planerade 

spårvägen.  
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• Två gång-och cykelbroar bör byggas vid rondellen från väg 255 upp mot 

Sävja (Linnés Resväg). Broarna bör byggas på de två platser vid rondellen 

där det idag finns övergångar.  

• Gällande Lunsen, vad händer om man dränerar där? 

• Det bör finnas restauranger och liknande runt den nya stationen.  

• En ny väg från Sävja gård, längs järnvägen till den nya tänkta stationen. 

Vägen kan avlasta trafiken i Sävja/Bergsbrunna. Det bör inte bli mer trafik 

förbi Uppsävjaskolan.  

• All åkermark är inte helig.  

• Vi behöver bevara och vara rädda om riktig skog.  

• Öppna landskap är viktigt. 

• Odlingsmarken är viktig. Vi behöver ta ansvar för kommande generationer 

och måste kunna odla vår egen mat. Livsmedelsproduktion.  

• Byarna på åkermarken är gammal bebyggelse med kulturellt värde.  

• Bra med grönområden mellan den befintliga och kommande bebyggelsen. 

Det behöver finnas träd och grönska inne i staden, bland annat för att 

sänka temperaturen. Det krävs riktiga grönområden och inte bara någon 

liten park.  

• Bygg istället fler stationer längs järnvägen mot Knivsta där mindre 

samhällen med runt 5000 personer per samhälle kan byggas. Dessa 

stationssamhällen tar bort otrygghetskänslan och avlastar Bergsbrunna (där 

man känner att all bebyggelse inte kommer att få plats).  

• Stationen bör läggas närmare Bergsbrunna än planerat. Där bör det finnas 

parkering för bilar och bussanslutningar istället för spårvagn.  

• I ett tidigare förslag låg stationen strax söder om tegelbruket. Ju längre 

söderut stationen halkar, desto mer åkermark ryker.  

• Stationen bör placeras strax söder om ”Motorbana”.  

• Ungefär 30 % av det som byggs ska vara hyresrätter, det blir 

lägenhetskomplex. Vart ska detta placeras för att vara minst i vägen? Detta 

blir en kritisk fråga då det finns en poäng i att husen placeras öster om 

järnvägen (med tanke på höjdskillnaden), men ju mer bebyggelse som 

placeras där, desto mindre åkermark finns kvar runt stationen.  
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• Flytta en del av den nya staden till skogsområdet på öster sida om 

järnvägen. Om den nya förbindelsen till E4 går till/via det området kan det 

bli naturligt med en ny stadsdel där.  

• De gamla tennisbanorna i Vilan bör rustas upp eller bebyggas.  

 

 

 


