
Planering och förberedelser i fokus 
Projektet är ännu i ett tidigt skede. Kom-
munstyrelsen tog i april 2016 beslut om ett 
planprogram. Nu fokuserar projektet på 
övergripande planering för Ulleråker vad 
gäller exempelvis skolor och förskolor. 
Parallellt pågår detaljplanearbete för Vat-
tentornsparken och centrala Ulleråker. Dia-
log förs med byggföretag och andra som är 
intresserade av att etablera sig i Ulleråker. 
Vi planerar och förbereder också för an-
läggning av ny infrastruktur (vatten, el, av-
lopp). Det gäller även för gator, parker och 
torg och pågår i södra delarna av Ulleråker, 
bland annat genom rivningar.

Ekarna ska räddas
I det förberedande arbetet vidtar vi åtgär-
der i Hospitalsparken för att rädda ekar 
som hotas av kvävning. Det gör vi genom 
att röja bort sly och öppna upp området 
kring ekarna. 

Skolor och förskolor prioriteras 
Vi planerar för kommunala verksamheter 
i Ulleråker, exempelvis inom skola, vård, 
omsorg, fritid och kultur. Skolor från 
förskoleklass till årskurs 9 prioriteras och 
kommunens ambition är att en ny skola 
ska stå färdig i början av 2020-talet. 

Ulleråker – ett av Sveriges största 
stadsutvecklingsprojekt
Uppsala kommun fortsätter att planera för utvecklingen av stadsdelen Ulleråker. 
För att du ska veta vad som händer i projektet får du det här nyhetsbrevet. 

NYHETSBREV OM ULLERÅKER JANUARI 2017 

Centrala Ulleråker: Norra kvarteret

Modern kommunikation underlättar 
vardagen. I entréerna finns interaktiva 
skärmar med reseplanerare och via en 

smart app kan de boende t ex boka 
verktyg, cykel eller bil.

VÄLKOMMEN TILL DET KOLLABORATIVA KVARTERET

MOBILITETENERGI GEMENSKAP LIVSÄVENTYRET

Kollaboration. Ett krångligt ord för 
en enkel princip. Det handlar om 
att samarbeta och dela med sig. I 
utvecklingen av nya Ulleråker bildar 
Riksbyggen och Midroc en nytänkande 
och långsiktig kollaboration. Vi ska 
dela allt med varandra: tankar, idéer 
och erfarenhet. Och vi ska uppmuntra 
människorna i vårt kvarter att göra 
samma sak. Dela verktyg. Dela cykel. 
Dela odlingslotter. Dela förråd. Dela 
takterrass. Dela ansvar för miljön – och 
för framtiden.

VI GÖR DET ENKELT ATT LEVA 
KLIMATSMART
Att skapa ett hållbart kvarter handlar 
till stor del om att lyckas förändra 
människors invanda beteenden. 
Många har en ambition om att leva 
lite mer hållbart, men sen kommer 
vardagen emellan. I stunden kan det 
kännas lättare att slänga glasflaskan 
direkt i hushållssoporna och köra bil till 
jobbet, istället för att cykla. Vårt kvarter 
ska göra hållbarhet till något enkelt 
och självklart. Exempelvis prioriteras 
tillgänglighet till återvinningsrum och 
cykelparkering framför bilparkering. 
De boende får tillgång till en app där 
de direkt i mobilen eller på skärmar i 
entréerna kan boka verktyg, cykel eller 
bil, planera samåkning eller tipsa om 
nya fynd i magasinet.

SKA VI BYTA GREJER MED VARANN?
I den kända barnvisan sjunger Hasse 
Alfredsson om glädjen i att byta grejer. 
”En leksaksbil mot en rostig skruv. En 
cykelpump mot en morakniv. En basfiol 
mot en yllefilt...” Det är vår melodi! I 
kvarteret erbjuder vi ett gemensamt 
magasin där de boende lämnar, byter, 
renoverar och återanvänder saker. 
Här kan man till exempel lämna in sin 

gamla soffa som man inte längre vill 
ha, men som grannen tycker är rena 
rama fyndet. Det kanske låter litet, men 
med hjälp av många små saker kan vi 
tillsammans skapa en mer hållbar värld.

KVARTERETS GRÖNA TRÅD
Den cirkulära tanken går som en 
grön tråd genom kvarteret. Här ska 
allting återvinnas. Vi tar tillvara på 
solenergi och sparar på regnvatten 
för att bevattna gårdens odlingar. 
Utemöbler kan byggas av virket från 
Ulleråkers tallar. På nedervåningen i 
det gemensamma torghuset skapar 
vi lokaler för gemensamma möten. 
Delar av lokalerna inreds med så gott 
som bara återvunnet material – det blir 
kvarterets nav och ett skyltfönster för 
hållbarhet.

MED HÄNSYN TILL VATTNET
I vårt kvarter tar vi tillvara på varenda 
droppe av dagvattnet. Det tas upp 
i gröna takterrasser där det fördröjs 
i odlingsbäddar och planteringar 
och sedan leds ner till renande och 
fördröjande dammar i gårdsrummet. 
Grunda rännor längs gårdens 
gångvägar synliggör dagvattnet och 
fungerar också som lekmiljö när det 
regnar. Vid gårdens gemensamma 
odlingar på taken finns regntunnor 
med kran som samlar upp regnvatten 
som kan återanvändas till bevattning. 
Nya tekniska lösningar prövas för att 
återanvända dagvattnet till gårdens 
planteringar så långt som möjligt. De 
boende i kvarteret informeras på olika 
sätt om vattnets betydelse i stadsdelen 
och hur man själv kan tänka för att visa 
hänsyn. (Läs mer om våra hållbara 
tankar om vatten på sista sidan i 
presentationen.)

Vy mot kvarteret, sett från torget. Ett socialt och ekologiskt hållbart kvarter där människor från olika generationer och bakgrund kan växa, trivas och utvecklas – år ut och år in.

Husens volymer skapar en progressiv trappning från 4 våningar till ett landmärke på upp till 12 våningar i det sydöstra hörnet mot det centrala torget.
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SITUATIONSPLAN MED BOTTENVÅNING, SKALA 1:500/A1

SITUATIONSPLAN MED TAKPLAN, SKALA 1:500/A1

KOLLABORATIVET

Ett boende som främjar ett grönt liv i grannsamverkan 
och som inbjuder till aktivitet, samvaro och avkoppling. 

KONCEPT

bo och leva i gemenskap

en gård med en serie gemensamma gröna platser för 
samvaro, både lummiga och gröna och öppna soliga, rum i 
rummet. platser för både samvaro och vila

en platsbyggd schysst långsoffa återkommer längs hela 
gårdsrummets gångar och platser, soffan rymmer sittplater 
för många, wifi, odlingslådor, plats för redskap och ger gården 
identitet. Ett samlande socialt element.

flexibelt boende, man delar allt, återvinner allt

odlar mat tillsammans

lummig grönska på tak och gård

vatten tas om hand och återanvänds  

ÖVERGRIPANDE UTFORMNING

Gården utformas med en serie samlande gröna rum för 
samvaro, avkoppling och vila. Rummen består av omväxlande 
öppna gräsytor och lummiga platser omgivna av planteringar 
som rymmer en rad olika biotoper. Vattendammar och öppna 
dagvattenrännor tar hand om gårdens dagvatten och ger 
gården karaktär. Ett nätverk av gångvägar övergår till spänger 
av trä i vattennära lägen. Gårdens sammanhängande stråk 
och platser får ett modernt organiskt formspråk som fungerar 
sammanhållande.   Lägenheterna i bottenvåningarna får 
lummigt avgränsade privata uteplatser som tillför hela gården 
grönska och liv.

På en del av bostadsgården planeras en tillfällig förskolegård 
på ca 500 kvm. Förskolegården integreras med bostadsgården 
och utformas med samma formspråk och material. Gården 
har ett flertal gröna takterrasser på olika nivåer. Takterrasserna 
rymmer solsängar, grillplats, kikare för fågelskådning, 
planteringar och växthus. 

CYKELN I FRÄMSTA RUMMET
integrerade mobilitetslösningar i vardagen
Det ska vara lätt att bo i kvarteret utan bil och kvarteret 
är planerat för att det ska vara enkelt att välja cykel eller 
kollektivtrafik. Kvarteret har gott om cykelparkeringar, för både 
vanliga cyklar och lådcyklar. 65 utvändiga cykelplatser och 
250 platser i förråd i källarplan. Samtliga cykelställ planeras 
för ramlås. Generösa och välplanerade cykelrum i källarplan 
ger möjlighet för säker inlåsning och plats för rengöring och 
lagning av cyklar och i varje brf finns utlåningscyklar för gäster 
samt lådcykel att boka. Plats för laddning av el-cykel erbjuds i 
minst 20% av platserna.

ODLING FÖR GEMENSKAP OCH MATPRODUKTION
växthus på taken som har flest soltimmar
gemensamma platser där man kan hyra en eller flera 
odlingsplatser, förråd med plats för redskap, vatten, kompost
möjlighet att välja till 
flexibel storlek uteplatser

MATERIAL OCH UTRUSTNING

All utrustning får en sammanhängande kulör som ger 
gården identitet. Gångstråk, entrézoner och platser får 
en markbeläggning av naturmaterial som stenmjöl och 
granithällar. De privata uteplatserna får ett golv av trä som 
också återkommer i form av träspänger kring gårdens 
vattendammar. 
Utrustningen som sittbänkar, soffor och möbelgrupper föreslås 
i huvudsak vara av stål och trä. Trä återkommer också i skärmar 
mellan uteplatser samt i en sittmur av trä som återkommer 
på flera platser och somfungerar både som avgränsning och 
informell sittplats.
Soffan, gårdens sociala samlande element? rymmer massor 
av sittplatser, Wi fi, högtalare, odlingslådor och plats för 
redskap. Återkommer i alla gårdens rum och det centrala 
gångstråket.

 
VÄXTER FÖR NYTTA OCH NJUTNING
Gården har goda växtförutsättningar eftersom den inte 
ligger på något bjälklag. Enstaka befinliga träd bevaras 
och kompletteras med nya träd av varierande storlek och 
art. Planteringar med marktäckande skuggtåliga växter 
och solitära buskar skapar tillsammans med klippta häckar 
gårdens stomme. I första hand används inhemskt växtmaterial 
med inspiration från den natur som finns på platsen idag.  
Gården planeras för att rymma flera olika biotoper och med 
växtmaterial som främjarbiologisk mångfald. Luftiga små 
rönnar och körsbärsträd ger gården blomning och höstfärg. 
Marktäckande buskar kompletteras med blommande perenner 
och perenna gräs. Vid vattensamlingarna planteras lummiga 
vattenälskande växter som ormbunkar och iris. På gården finns 
också en stor andel ätliga växter, som blåbär, smultron, fläder 
och vinbär.

INSPIRATIONSBILDER UTEMILJÖ

FÅGELSKÅDA

Takterrasserna förses med torktåliga växter som 
perenna gräs och blommande växter som fjärilar 
och humlor tycker om. Jorddjupet planeras också för 
solitärbuskar och mindre träd.

FINSTÄMD BELYSNING 
Stor vikt läggs vid gårdens ljussättning.  Gården får en 
trygg och trivsam belysning som lyfter fram gården 
kvällstid.  Gemensamma uteplatser får glittrande tak av 
linspänd belysning som bjuder in till samvaro och ger 
en festlig karaktär. Pollarbelysning  som ger indirekt ljus 
placeras i planteringsytor återkommande på gården. Träd 
förses med försiktigt upljus som lyfter fram stammarna 
och ger gården en finstämd karaktär. 

GRÖNA INBJUDANDE TAKTERRASSER
Taken utnyttjas maximalt för samvaro och kvarteret har 
fler takterrasser på olika nivåer. Takterrasserna rymmer 
gott om gemensamma sittplatser, växthus för odling, 
grill, solsängar, pingisbord och kikare för fågelskådning. 
Terrasserna beläggs med golv av trä som ger ett mjukt 
och varmt intryck och förses med generösa planteringar 

FÖRSKOLEGÅRD OCH LEK
tilllfällig förskola
närnatur nyttjas som resurs
4 avd, 15-20 kvm/barn, 1500 kvm 
plan som redovisar placering tillfällig förekolsgård?

ANGÖRING OCH TRAFIK
All angöring sker från kvarterets omgivande gator och 
gården blir helt bilfri. 
leveranser mat förskola
uppställningsplatser för brand
brandvägar
parkering i intilliggande parkeringshus

DAGVATTENSYSTEM SOM BERIKAR GÅRDSMILJÖN
Öppna dagvattenrännor längs gårdens gångvägar 
synliggör dagvattnet och fungerar som lekmiljö när 
det regnar. Vid gårdens gemensamma odlingar finns 
regntunnor med kran som samlar upp regnvatten som 
kan återanvändas till kvarterets odling. De boende 
informeras på olika sätt om vattnets betydelse i 
stadsdelen och hur man själv kan tänka för att visa 
hänsyn.
Kvarteret ligger i gränsen mellan zon 1 och zon 3. Zon 3 
längs gata i öster blir tät.

GRÖNYTEFAKTOR
Gården planera utifrån ett ekologiskt hållbart perspektiv 
med artrikedom, goda pollineringsmöjligheter, odling, 
omhändertagande och återanvändande av dagvatten. 
Gården planeras med flerskiktade planteringar som ger 
varierat växtmaterial och biologisk mångfald. På gårdens 
sparade träd finns fågelholkar som erbjuder boplats för 
fåglar. Se beräkningstabell för grönytefaktor gul, grön 
och blå.
Grönytefaktor uppnås: Grön - 0,7, gul - 0,6, blå - 0,5
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Vattenkvalitet högt på agendan 
Vattenfrågor står högt på agendan i Uppsa-
la kommun. Just nu tar vi fram en strategi 
för Uppsalaåsen och Vattholmaåsarna. 
Det görs för att säkra kvaliteten på stadens 
grundvatten utifrån ett helhetsperspektiv, 
samtidigt som Uppsala ska fortsätta växa. 
Dricksvattnet som tas från Uppsalaåsen ska 
inte påverkas negativt av att Uppsala växer 
och att vi bygger i Ulleråker. Därför för-
djupar vi kunskapen om hur vi lämpligast 
använder marken på Uppsalaåsarna och i 
Ulleråker tillsammans med vattenexperter 
och myndigheter.

Markanvisningstävling färdig för
centrumdelen
Nu är utvärderingen av tävlingsförslagen 
för det norra och det sydvästra kvarteret i 
centrala Ulleråker färdig och de vinnande 
förslagen är utsedda.

Kommunstyrelsens mark- och exploate-
ringsutskott fattade den 12 december beslut 
om att anvisa mark till Midroc Property 
Development AB och Riksbyggen ekono-
misk förening i det norra kvarteret samt 
till Hökerum Bygg AB och Sveafastigheter 
Bostad AB i det sydvästra kvarteret. Mar-
kanvisningsavtal ska tecknas mellan kom-
munen och respektive byggherre.
Mer information om de vinnande förslagen 
finns på: www.bygg.uppsala.se/ulleraker

Bilparkeringar samlas på ett fåtal ställen
Bilparkeringar på Uppsala kommuns mark 
i Ulleråker ska samlas i större mobilitets-
anläggningar. Detta är ett första steg i att 
förverkliga Ulleråkers mobilitetsstrategi, 
och det bidrar samtidigt till att skydda 
åsen som vattentäkt. Målsättningen är att 
gång-, cykeI- och kollektivtrafik blir för-
stahandsvalet för de som bor och verkar 
i Ulleråker. De stora parkeringarna vid 
kyrkogården och vid Kronparksgården är 
först ut.

Pågående detaljplaner för Vattentorns-
parken och centrala Ulleråker 
Projektet har tidigare genomfört tre med-
borgardialoger, två om detaljplanen för 
centrala Ulleråker och en om detaljplanen 
för Vattentornsparken. Dialogtillfällena 
har varit välbesökta och vi har fått in 
många värdefulla synpunkter, idéer och 
förslag inför planeringen av områdena. 
Detaljplanearbetet ges nu mer tid på grund 
av fördjupningarna i vattenfrågan. Möjlig 
första byggstart beräknas till årsskiftet 
2018/2019. Dokumentation av medborgar-

De gula fälten visar kvartersstrukturen och den 
röda linjen illustrerar Kunskapsspåret, den nya kol-
lektivtrafikens ungefärliga sträckning, samt möjliga 
hållplatslägen. Illustration från planprogrammet för 
Ulleråker, antaget av kommunstyrelsen i april 2016. 



dialogerna finns på projektets hemsida: 
www.bygg.uppsala.se/ulleraker.

I de delar av Vattentornsparken som ska 
bli en ny park med utevistelse kommer 
Uppsala Vatten och Avfall AB i år att gräva 
ner ledningar. De planerar också för en 
pumpstation som bland annat ska förse 
Rosendal med vatten.

Boende för nyanlända
I februari flyttar de första sexton nyanlän-
da personerna in i ett boende i Kronpar-
ken. Personerna som ska bo där omfattas 
av anvisningslagen och tillhör den kvot 
personer med uppehållstillstånd i Sverige 

som är anvisade till Uppsala. På boendet 
kommer totalt 64 personer att bo i enkel-
rum med delat kök och allrum. Troligtvis 
har alla flyttat in i april.  

Alla boende har ett eget kontrakt som är 
knutet till etableringstiden på två år. För 
de som har tillfälligt uppehållstillstånd 
är etableringstiden oftast tretton månader. 
Arbetsmarknadsförvaltningen har ett 
ambulerande team som kan åka till 
boendet om det skulle uppstå problem. 
Det kommer även finnas personal på 
plats som dagligen ser till att det är lugn 
och ro och även kontrollerar brandsäker-
heten vid boendet. 

Delta i expertråd kring Ulleråkers 
utveckling
Kommunen vill skapa expertråd för med-
borgare, föreningar, företagare och andra 
Uppsalaaktörer som är intresserade av att 
engagera sig i Ulleråkers utveckling. Dessa 
expertråd kommer att arbeta till sammans 
med kommunens projektgrupp.

Är du intresserad av att delta i att skapa 
det framtida Ulleråker är du välkommen 
med en intresseanmälan via projektets 
hemsida: www.bygg.uppsala.se/ulleraker.  
Vi återkommer till de som anmäler sig med 
mer information.

Illustration från planprogrammet med de två första 
detaljplanerna i Ulleråker, Vattentornsparken och 
Centrala Ulleråker.

Nästa dialog 31 januari
31 januari mellan klockan 17.00 och 
20.00 hålls nästa medborgardialog 
kring den fördjupade översiktsplanen 
för Södra Staden i Lundellska skolan. 
Representanter från Ulleråkerprojektet 
kommer då också att finnas på plats.



Webben samlingsplats för information
På webbplatsen 
www.bygg.uppsala.se/ulleraker samlar vi 
all information om stadsutvecklingsprojek-
tet Ulleråker. Där kan du till exempel ta del 
av planprogram och tidigare nyhetsbrev.

Registrera dig för nyhetsbrev
I nyhetsbrevet som skickas ut löpande 
kan du ta del av de senaste nyheterna om 
Ulleråkersprojektet. Registrera din e-post-
adress på www.bygg.uppsala.se/ulleraker 
för att få brevet skickat till dig.

Kontakt
Om du har frågor som rör stadsutvecklings-
projektet Ulleråker kan du mejla till: 
ulleraker@uppsala.se


