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Ang. detaljplan för Rosendalsfältet i Uppsala kommun.  
Dnr: PLA 2012-020172.  Samråd (enkelt förfarande). 
 
Kungsgärdets Egnahems- och Fruktodlarförening jämte Kåbo-Berga Villaförening 
(Närboendeföreningarna) inkommer härmed gemensamt med samrådssynpunkter över rubr. 
Detaljplaneförändring av Rosendalsfältet. 
 
 
Planförslaget avstyrks på grund av allt för begränsat utredningsunderlag givet omfattningen 
av detaljplanens förändringar. Den kraftigt ökade tätheten av tusentals boende, arbetande och 
studerande i området får konsekvenser för den närmaste omgivningen. Vidare innebär den 
föreslagna trafiklösningen med en förlängning av Arne Tiselius gata orimlig påfrestning på 
våra småskaliga bostadsområden och Stadsskogens naturreservat. Konsekvenser som inte nog 
analyserats och övervägts.   
 
 
Att Uppsala är attraktivt och växer är bra. Uppsala kommun fångar upp detta väl med en generell 
ambition att växla upp sin kommunala ledningsförmåga till storstadsförväntningarna och strävar 
efter en välavvägd och kontrollerad tillväxt av staden. I denna förändring är det dock av yttersta vikt 
att inte försaka de Uppsala-kvaliteter som bidrar till attraktionskraften. 
 
 
Ett av Uppsalas attraktivaste särskiljande drag, inte minst gentemot Stockholm, är de centralt 
belägna småhusområden som ligger inbäddade tillsammans med universitetsinstitutioner mellan stad 
och Stadsskogens naturreservat. Närboendeföreningarna bakom detta avslagsyrkande representerar 
just dem som bor i detta unika område. Vi har en plikt att slå vakt om denna uppsalakaraktäristiska 
miljö för kommande generationer uppsalabor. 
 
 
Förlängningen av Arne Tiselius gata bildar genomfartsled genom känsligt område. 
I gällande detaljplan når inte Arne Tiselius gata ända fram till Kåbovägen/Husargatan. Istället 
avslutas den inom Rosendal med en rondell eller motsvarande. Allt i avsikt att försörja de boende 
med fullgoda trafikmöjligheter. Det är en sund och välavvägd lösning som välkomnas av 
Närboendeföreningarna.   
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I den nu föreslagna detaljplanen knyts dock Arne Tiselius gata samman med Kåbovägen. Därmed 
bildas oavsiktligt en genomfartsled väster om Dag Hammarskjölds väg. En Kåboled. Se bilagd skiss.  
 
 
Vi som lever i området har redan märkt en höjd trafikbelastning på Kåbovägen och Krongatan. Med 
GPS-navigering i bilarna har allt fler upptäckt att detta är en snabb smitväg från Luthagsleden ned 
till Dag Hammarskjöld/Husargatan. Med trafiken följer även tyngre trafik. Boende närmast gatorna 
drabbas redan av störande vibrationer och buller. Vidare innebär den ökade genomfartstrafiken ett 
försämrat trafiksäkerhetsläge för hela området. Man vågar inte längre låta barnen själva ta sig till 
och från Stadsskogens alla äventyr.  
 
 
Allt fler föräldrar tvekar även inför att låta barnen ta sig till Bergaskolan själva. Fler skjutsar med 
bil, vilket under rådande omfattning i sig lett till trafikfarlig miljö kring skolan. Ökad belastning på 
Kåbovägen/Krongatan medför daglig olägenhet med fara för liv. Denna problematik är vad vi 
närboende närmast besväras av. 
 
 
Att i detta läge ytterligare belasta Kåbovägen/Krongatan både med Rosendalstrafik och 
genomfartstrafik – på grund av att Arne Tiselius gata bildar rak förbindelse mellan Luthagsleden och 
Vårdsätravägen – framstår som ogenomtänkt eller direkt oklokt. Att belastningen kommer öka 
avsevärt är uppenbart. Någon utredning som bevisar motsatsen erbjuds inte i samband med 
detaljplaneförändringen. Istället beskrivs den ökade trafikbelastningen anekdotiskt: 
 

”Kommunens bedömning är att gatan inte kommer att få större betydelse 
som genomfartsgata mellan Norby/ Kåbo och Vårdsätravägen eftersom 
Dag Hammarskölds väg har större kapacitet och därför är en snabbare 
väg.” 

Ur Planbeskrivning, Detaljplan för Rosendalsfältet, s 53 
 
 

Citatet visar att detaljplaneförändringen för Rosendalsområdet är så forcerat att grundläggande 
samhällsplaneringsdynamik helt förbisetts. 
 
 
Vi närboende lever i symbios med Stadsskogen. Många av oss har flyttat hit för närhet till 
Uppsalas centrala delar och Stadsskogens naturreservat. Stadsskogen är Uppsalas tystaste plats. 
Stadsskogen ger liv, hälsa och en plats där kommande generationer lär sig respektera miljön. 
Stadsskogen knyter också samman alla dem som bor runtom. Skogen förenar.  
 
 
Givet magnituden av förändringarna i detaljplaneförslaget förvånas vi över att inte större hänsyn 
tagits till Stadsskogen. Konsekvenserna bör utredas ingående – och Stadsskogen ska stå skadeslös. 
 
 
Den lustfyllda ivern att förfina Uppsala med ett nytt exemplariskt område med smart trafikplanering, 
variationsrik arkitektur och hänsyn till natur och miljö är en positiv drivkraft som vi närboende 
delar. Vi välkomnar Rosendal fullt ut. Men vi måste vara uppmärksamma på att ivern inte förblindar 
oss att förstöra områden tidigare generationer med samma iver skapat för oss. 
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Med all respekt vädjar vi, mot denna bakgrund, till Uppsala Kommun att på allvar ta hänsyn till våra 
synpunkter och få ett ännu bättre Rosendal på köpet genom dess närhet och goda grannskap till ett 
fortsatt ljuvligt Stadsskogen-Kåbo-Berga-Kungsgärdet. Sammanfattningsvis anser vi: 
 
 

att en fullständig miljökonsekvensbeskrivning jämte utförlig analys av trafikflöden och 
akustisk påverkan på Stadsskogen bör genomföras, 

 
 

att hänsyn planeringen av Rosendal bör vidtas under bevarande av den harmoniska 
småskaliga karaktären i bostadsområden Kåbo-Berga & Kungsgärdet norr om 
Rosendal samt 

 
 

att Uppsala Kommun officiellt bör begrava samtliga planer på en Kåboled en gång för 
alla.  

 
 
 
För de närboende   
2014-10-1x 
 
 
 
 
Rolf Eriksson, ordförande   Nicholas Fawkner, ordförande  
Kungsgärdets Egnahems- & Fruktodlarförening Kåbo-Berga Villaförening  
   
ordf@kungsgardet.com    nick@fawkner.se   
Slöjdgatan 19   Döbelnsgatan 19   
018-50 62 69    018-55 00 13    
070-635 89 68   0735-22 52 75  
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Bilaga – Skiss över berörda områden  

 


