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YTTRANDE FRÅN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRITTGÅRDEN BETRÄFFANDE 
'KRAFTLEDNINGSSTRÅKET - PLANPROGRAM' 
 
Referenser:       Samrådshandling (Uppsala Stadsbyggnadskontor jan 2008) 
                          Samrådsmöte 11/3 08 (Uppsala Stadsbyggnadskontor,  i Brantingsskolans aula) 
 
Sammanfattning 
 
Bostadsrättsföreningen Brittgården (i fortsättningen benämnd Brf Brittgården)  
- gläds åt att kraftledningen tas bort 
- accepterar i stort sett föreslagen bebyggelse i Kraftledningsstråket, förutsatt att höjden på de nya 
husen anpassas efter befintlig, närmast angränsande bebyggelse på ömse sidor 
- förordar mer grönytor i kraftledningsstråket och att det planeras för mer strövområden i närområdet  
- motsätter oss att Johannesbäcksgatan öppnas för genomfartstrafik framför förskolan vid 
Källparksgatan 
- förordar en ordentlig cykelbana utefter Johannesbäcksgatan 
- kräver signalreglerade anslutningar, alternativt rondeller, där Johannesbäcksgatan resp. den 
förlängda Alrunegatan möter Fyrislundsgatan 
- kräver att Alrunegatans förlängning inte öppnar en ny genomfartsled från Norra Årsta mot centrum. 
- önskar se ett genomtänkt förslag till kollektivtrafiklösning för området med förbindelser i nord-
sydlig riktning.  
- ifrågasätter huruvida trädplantering i Fyrislundsgatans mittremsa är förenligt med god trafiksäkerhet. 
 
 
Angående bebyggelse 
 
Ref. Samrådshandling sid 21, Delområde B 3. "Bebyggelsen föreslås få en höjd på 4-6 våningar. 
Högre bebyggelse kan prövas om ett tilltalande komplement kan göras till de högre skivhusen i 
kvarteret Gradskivan." Brf Brittgården förordar att höjden på den nya bebyggelsen i delområde B3 
blir max fyra våningar och därmed anpassas till närmast angränsande byggnader, det vill säga 
trevåningslängorna utefter Johannesbäcksgatan. Vi motsätter oss å det bestämdaste att den nya 
bebyggelsen över huvud taget skulle få bli över sex våningar och därmed placera de befintliga 
tegellängorna i ett "dike" mellan höghusen. 
 
 
Angående grönområden 
 
Under samrådsmötet nämndes obalansen vad gäller gröna ytor/strövområden mellan Uppsalas östra 
och västra delar där väster disponerar ca 90%, inräknat Hågadalen, etc. Med tanke därpå önskar vi se 
en tydlig vilja att korrigera denna snedfördelning, såväl inom ramen för Kraftledningsstråket som på 
längre sikt. 
 
De presenterade bilderna med preliminärt inlagda "husklossar" ger ett mycket kompakt intryck. 
"Mindre gröna ytor föreslås i nära anslutning till bebyggelsen, dvs på bostadsgårdar och i 
gaturummet" (ref Samrådshandling sid 31). Vi förordar mer grönytor så att det nya området anknyter 
till den luftiga karaktären i omgivande Sala Backe och Årsta.. De bostadsnära grönytorna bör 
stimulera små barns lekar. Därmed avses inte platta gräsmattor och EU-anpassade lekredskap utan 
hellre en liten pulkabacke för de minsta, några buskar att gömma sig bakom och en stenbumling för 
"herre på täppan"-lekar. Äldre barn rör sig över större avstånd från hemmet. 



 

 

Angående biltrafik på Johannesbäcksgatan 
 
Vi i Brf Brittgården ser framför oss en markant ökning av trafikvolymen på Johannesbäcksgatans 
norra del med åtföljande bullerstörningar. Ovanpå den trafikökning som genererats av nyligen byggda 
bostäder vid Salabacksgatan och som oundvikligen kommer att genereras av planerat höghus för 
seniorboende på Sala Backe 1:1 (ref. Samrådshandling sid 39) samt nybyggnationen i område B1+B3 
(ref. Samrådshandlingen sid 18) så kommer det skissade förslaget att medföra en stor mängd 
genomfartstrafik. Öppnas Johannesbäcksgatan för genomfartstrafik framför förskolan (ref. 
Samrådshandling sid 31, "En öppning av gatan är önskvärd ur tillgänglighetssynpunkt ...") så innebär 
detta att den närmaste, minst trafiksignalreglerade och därmed snabbaste och mest naturliga bilvägen 
mot Gränby Centrum blir Johannesbäcksgatan för boende i Sala Backe söder om förskolan.  
 
Fyrislundsgatan har rollen som huvudgata (ref. Samrådshandling sid 29) och den nya bebyggelsen 
utmed Fyrislundsgatan anpassas därefter (ref. Samrådshandling sid 14, Miljöfrågor - Trafikbuller, 
"...måste minst hälften av bostadsrummen i lägenheter, liksom uteplats eller balkong vändas mot tyst 
eller åtminstone ljuddämpad sida. Slutsatsen är att det i området inte bör medges enkelsidiga 
lägenheter orienterade mot den bullriga sidan."). Befintliga äldre fastigheter utefter Johannesbäcks-
gatan är inte på samma sätt är anpassade mot trafikbuller, till exempel finns här såväl enkelsidiga 
lägenheter som balkonger ut mot gatan. Därför kräver Brf Brittgården att man även för befintlig 
bebyggelse värnar om boendemiljön och vidtager kraftfulla åtgärder och alltså inte öppnar för 
genomfartstrafik för att därmed hålla tillbaka trafikökningen på Johannesbäcksgatan och reducera 
trafikbullret!  
 
Vi tycker också att det ur trafiksäkerhetssynpunkt är olämpligt att öppna för genomfartstrafik 
omedelbart framför förskolan. 
 
 
Angående cykeltrafik längs Johannesbäcksgatan 
 
I Samrådshandling nämns mycket om cykelstråk utefter Fyrislundsgatan. Bra! Dock förordar vi i Brf 
Brittgården att man också anlägger ett ordentligt och trafiksäkert cykelstråk utefter Johannesbäcks-
gatan. Cyklister från Sala backar och Kraftledningsstråkets västra sida kommer oundvikligen att 
utnyttja närmaste vägen, det vill säga Johannesbäcksgatan, för att komma till/från Gränby centrum. 
Redan idag, med nuvarande mindre intensiva biltrafik, föredrar cyklisterna att färdas på trottoaren i 
hög fart, bland fotgängare, pensionärer med rollatorer, mödrar med barnvagnar och barn. 
 
 
Angående signalreglerad anslutning till Fyrislundsgatan  
 
Av Samrådshandling sid 30 framgår att "... Gröna gatan, Murargatan och Verkmästargatan ansluts 
direkt till Fyrislundsgatan i fyrvägskorsningar med trafikljus. Alrunegatan ansluts till 
Johannesbäcksgatan via Fyrislundsgatan." Av Samrådshandling sid 21 framgår att "Nuvarande 
anslutning av Johannesbäcksgatan till Fyrislundsgatan bibehålls." Detta tolkar Brf Brittgården som att 
endast anslutningarna vid Gröna gatan, Murargatan och Verkmästargatan är tänkta att förses med 
trafikljus. Då det redan idag är svårt att i rusningstrafik komma ut på Fyrislundsgatan och med tanke 
på den tillkommande trafiken till/från planerade affärscentra i delområdena B1+B3 så  kräver vi att 
anslutningarna vid Johannesbäcksgatan och Alrunegatan får trafikljus.  
 
 
Angående genomfartstrafik med anledning av den förlängda Alrunegatan 
 
Brf Brittgården förstår att "förändringarna av gator och korsningspunkter är väsentliga för att uppnå 
målet om en attraktiv stadsmiljö" (ref. Samrådshandling sid 28) och accepterar att Alrunegatan 
förlängs under förutsättning att förlängningen blir en lokalgata i det bebyggda Kraftledningsstråket. 



 

 

Vi befarar dock att förändringen inbjuder till en ny, bekväm "rakt på"-genomfartsled för bilburna 
boende i Norra Årsta via Alrunegatan-Johannesbäcksgatan-Källparksgatan-Salabacksgatan mot 
centrum och kräver åtgärder för att motverka detta. Vi reagerar eftersom sådan genomfartstrafik skulle 
belasta den äldre bostadsbebyggelsen utefter stråket med ännu mer trafikbuller (se ovan "angående 
biltrafik på Johannesbäcksgatan") och dessutom passera tätt intill två förskolor och ett (planerat) 
seniorboende i området..  
 
 
Angående kollektivtrafik 
 
"Trafikplanen skissar en lösning där två nya stomlinjer passerar området och en kompletteringslinje 
med vändpunkt i Årstra centrum" (ref. Samrådshandling sid 14 samt figur sid 35). Förslaget innebär 
en avsevärd försämring av kollektivtrafiken för boende intill Källparken. Vi finner detta speciellt 
märkligt med tanke på det planerade seniorboendet i Sala Backe 1:1. Åldringar behöver nära till 
busshållplatsen och skall inte behöva stappla till Vaksalagatan eller genom Källparken för att kunna 
åka kommunalt! 
 
Brf Brittgården önskar se ett förslag till kollektivtrafiklösning för området med förbindelser i nord-
sydlig riktning. Boende i Sala Backar, Årsta och även Slavsta har sina naturliga köpcentra i Gränby 
och Boländerna dit man enbart kommer med bil via Fyrislundsgatan. Det är önskvärt med 
kollektivtrafik denna sträcka för att i någon mån minska på biltrafiken! 
 
"Mittremsan i Fyrislundsgatan .... är en framtida resurs om spårbunden kollektivtrafik aktualiseras." 
(ref Samrådshandling sid 30). Vi önskar, för trovärdighetens skull, få detta förtydligat i en något mer 
konkret skiss. Vi kan svårligen föreställa oss hur en fyra meter bred mittremsa skall kunna rymma 
spårbunden trafik, hållplatser för av/påstigande samt hur de resande skall nå dessa hållplatser mitt i ett 
dubbelfiligt trafikstråk där det passerar upp till 20000 fordon per dygn. 
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