
 

Yttrande över detaljplan för kvarteret 
Södra Kalkstenen, del av Norby 31:74 
(Blodstensskogen) 
Bakgrund och problembeskrivning 
Städer växer överallt vilket innebär att trycket på byggbar mark ökar, särskilt nära stadskärnan. Allt 

eftersom lättillgängliga lägen tar slut så ökar intresset för att bygga i lokala grönområden. En 

konsekvens av det är att den urbana grönskan minskar i små och stora steg, det här har negativa 

effekter på miljön, klimatet, hälsan och trivseln i städerna (Kowarik, 2018). 

Ofta är det så att ett enskilt byggprojekt inte har så stora negativa konsekvenser men sammantaget 

ger alla förtätningar upphov till en övergripande trend som får stora konsekvenser för invånarna i 

närområdet och staden som helhet. Alla drabbas negativt av förtätningarna men särskilt hårt drabbas 

barn, handikappade och äldre som har svårt att ta sig till de allt mer avlägsna grönområdena. Ett 

barns aktivitetsradie brukar anges till ungefär 200 meter från hemmet (Statistiska centralbyrån, 

2015). 

Flera vetenskapliga studier har funnit positiva effekter av att ha närliggande parker och 

grönområden, speciellt för barn. Flera av hälsofördelarna ökar allt eftersom barnen blir vuxna. 

Närhet till natur- och grönområden är en bidragande faktor till att människor lättare aktiverar sig och 

kommer ut i naturen, det har stora effekter på folkhälsan. 

Människor vill ha och behöver någonstans att bo, men i vår ambition att möta det behovet får vi inte 

glömma bort de gröna ytornas betydelse för både folkhälsan och samhällsekonomin. Det handlar 

alltså inte bara om invånarnas trivsel och välbefinnande. I ett helhetsperspektiv är det mycket 

viktigare än så. 

Synpunkter på avverkningar och bebyggelse i Blodsstensskogen 

Spridningskorridor 
Vi anser inte att det höga naturvärdet i Blodsstensskogen har tagits i fullständig åtanke i 

detaljplanen. Vi anser att skogens funktion som spridningskorridor mellan reservaten i området är 

underskattad i detaljplanen. Även om andra alternativ finns inom räckhåll innebär en avverkning i 

Blodstensskogen betydande påverkan jämfört med nuvarande funktion. Vi anser också att skogens 

ihopkopplande funktion mellan reservaten för människor riskerar att gå om intet eller förhindras om 

en avverkning och förtätning genomförs. Närheten till det viktiga och populära Hågadalen-Nåsten 

inbjuder till försiktighet inför denna och kommande avverkningar i området, även om man tagit 

hänsyn till att anpassa nockhöjder efter terrängen och trädtopparna. 

Vi anser också att skogar som Blodstensskogen har andra funktioner utöver de som nämns i förslaget 

till detaljplan. Bland annat fungerar marker bevuxna med skog i urban miljö som vindskydd, 

temperaturreglerare, luft- och vattenrenare. Sammantaget leder detta till minskade energikostnader 

i byggnader, bättre hälsa hos befolkningen och ökad naturlig motståndskraft för samhället (resiliens) 

(Coder, 1996). 



 

Skogens rekreationella värden 
Blodstensskogen är en flitigt utnyttjad stadsintegrerad skog som är placerad i anslutning till tre olika 

förskolor och en skola, följaktligen har den höga sociala och pedagogiska värden. Skogar av den här 

typen blir allt mer sällsynt och de få exemplar som finns kvar ökar därför i värde. Allt eftersom 

Uppsala växer avverkas det mer och mer i marginalerna på grönområdena inom stadens gränser. I 

kombination med övriga förtätningar och byggprojekt i området kring Blodsstensskogen, och Uppsala 

i sin helhet, finns risk för att det inleds ett ”moment 22” där det som gör Uppsala till en trevlig plats 

att bosätta sig går om intet för att det ska skapas nya tomter för bebyggelse. Stadsnära skogar har 

redan idag höga sociala och naturliga värden som är värda att bevara, vi tror att dessa värden 

kommer att öka än mer i framtiden i takt med att klimatet förändras och allt mer människor kommer 

att behöva samsas om de få grönområdena som lämnas kvar i städerna.  

Dagvatten 
Vi tycker att det görs generaliseringar rörande rollen för dagvattenhantering som områden likt 

Blodstensskogen utgör i förslaget till detaljplan. Stadsnära grönområden och speciellt träd har en 

ofta underskattad funktion som första inslag i ett system med ”blå-gröninfrastruktur”. Områdena och 

träden tjänar till att magasinera, rena, avleda och transpirera bort stora mängder yt- och dagvatten. 

Att planera för vattenflöden i den byggda miljön genom att satsa på ekosystembaserade tekniska 

åtgärder sammanlänkade med naturliga grönområden är ofta kostnadseffektivt i ett 

helhetsperspektiv i jämförelse med att satsa på gamla tekniska lösningar baserade på avledning 

(Berland et al., 2017). Den korta avrinningstiden till utloppet och recipienten Hågaån gör att 

bebyggelse i området kan påverka recipienten negativt och hänsyn till detta bör tas i betänkande och 

utredas mer i detalj. 

Miljökonsekvensbeskrivning 
Givet det ovanstående, samt den omfattande planerade exploateringen av flera andra skogspartier i 

Eriksberg (enligt planprogrammet för Eriksberg och Ekebydalen), så finns det en risk att 

exploateringen av Blodstensskogen (sammantaget med övrig exploatering i Eriksberg) leder till 

kumulativa negativa effekter. Därför borde en miljökonsekvensbedömning göras för att det ska gå att 

fullt ut bedöma konsekvenserna för den biologiska mångfalden av den föreslagna bebyggelsen. Det 

har inte gjorts. 

Syntes och alternativbeskrivning  
Förr växte bostadsområden upp längs med spårbunden trafik vilket skapade naturligakilar av natur 

mellan bostadsområdena. Nu förtätas dessa områden och de gröna kilarna byggs igen i takt med att 

stadskärnan expanderar. För att fördela efterfrågan på byggbar mark och främja grönområden i 

stadens allt mer växande kärna bör i stället glesa förorter bebyggas och knytas samman med 

spårbunden trafik. Urban grönska måste skyddas i detaljplanerna genom inrättandet av 

naturreservat. Uppsala Naturskyddsförening rekommenderar en alternativ utformning som innebär 

en övergång till mer hållbara och långsiktiga alternativ. Så bryts den nuvarande normen med allt 

kraftigare förtätning och expansion av gåytor på bekostnad av allt mer sällsynt urban grönska i 

stadskärnan. 
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