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Skönare, grönare och vackrare campus
SLU Ultuna kommer under närmaste halvdussinet år 
genomgå ett tillbyggnads- och nybyggnadsprogram som 
är det mest omfattande sedan universitetets senaste 
stora utbyggnad på 1970-talet. I tre stora projekt är 
planläggningen redan igång; det så kallade VH-projek-
tet som omfattar veterinärmedicin och husdjursveten-
skap samt djursjukhus, ett nytt Biocentrum och det så 
kallade MVM-huset med inriktning på mark, vatten 
och miljö. Dessa projekt innebär att verksamheterna får 
attraktiva och ändamålsenliga lokaler i nya lägen inom 
campusområdet. Ytterligare verksamheter kommer 
så småningom att erbjudas motsvarande möjligheter, 
nämligen universitetsadministration och institutionerna 
Stad och Land samt Ekonomi.

I entusiasmen över detta är det viktigt att ta tillvara 
den stora vinst som ligger i att kunna sammanfoga 
projekten i en fruktbar helhet och på så sätt förse SLU 
med ett förbättrat campus. Rektors vision för arbetet 
är ”ett skönare, grönare och vackrare campus”. I detta 
kan vi läsa in önskan om en intressant, levande miljö 
med möjligheter till såväl möten som rekreation, ett 
campus byggt på en ekologisk grundsyn och ett campus 
som reflekterar den forskning och utbildning som SLU 
bedriver. Ett sådant campus stimulerar såväl intellektu-
ella samtal som vistelse och samvaro i välformade rum, 

både ute och inne. Ett sådant campus erbjuder ro och 
vila likväl som en rik väv av aktiviteter och händelser. 
Ett sådant campus attraherar nya studenter, skapar en 
god arbetsmiljö för lärare, forskare och andra anställda 
och är en stark konkurrensfaktor för universitetet och 
dess verksamhet i ett nationellt och internationellt 
perspektiv. 

Campusbegreppet härstammar från de romerska 
härlägren men har under de senaste hundra åren 
kommit att knytas till läromiljöer. De brittiska univer-
sitetens campusmiljöer utvecklades vidare i det nya 
landet Amerika till sammanhållna helheter där univer-
sitetets innehåll av vistelse, studier och samtal kombi-
nerades med den fysiska form som platser, byggnader, 
gator, vägar och park kan ge. En intellektuell miljö 
befordrades. En attraktiv arbetsmiljö tillskapades. En 
studiesocial samvaro fick ett välfunnet sammanhang.
Så blir helheten mer än summan av delarna. 

Rafaels fresk Skolan i Aten (1509—1511) visar Platon 
med sin elev Aristoteles i intensivt samtal gående i en 
skuggande loggia. Målningen har ibland använts för att 
visa att akademiska samtal befordras av en öppen miljö 
och inte alltid i en katedersituation. Torsten Häger-
strand har i sin tur beskrivit Lundagård i Lund, den 
park som förbinder bland annat Universitetsbyggnaden 

Förord

Skolan i Aten, fresk i Vatikanen, ett av Rafaels mest bety-
dande verk beställt av den konstintresserade och krigiske 
påven Julius II. Avbildar en klassisk akademisk miljö med 
grekiska filosofer och framstående tänkare, omgivna av 
elever. I bildens mitt vandrar Platon och Aristoteles, av allt 
att döma inbegripna i ett vittert samtal.

med Akademiska Föreningen och Palaestra; en kreativ 
miljö för idéutbyte och tankar vilken betydde mycket 
för Hägerstrand som student såväl som professor.

De stora förändringar som SLU Ultuna kommer att 
genomgå erbjuder alltså enastående möjligheter för 
ett nytt, samlat campus att växa fram. Samtidigt finns 
många beständiga kvaliteter i det befintliga Ultuna 
att ta vara på och förädla. Det är denna balans mellan 
gammalt och nytt som föreliggande samrådsdokument 
försöker finna. Ledord i arbetet har varit att åstad-
komma ett tätare, mer levande campus med möjligheter 
till samverkan och dialog över ämnesgränserna. Samti-
digt ska nyckelbegrepp vilka utgör SLU:s ämnesmässiga 
själ, som ekologisk medvetenhet, långsiktig uthållighet 
och klokt resursutnyttjande, vara tydligt avläsbara i det 
kommande campus. 

Visionen för Campus Ultuna handlar om hur en sådan 
miljö ska kunna utvecklas. Många goda krafter har 
deltagit i arbetet; förvaltare, fastighetsägare, verksam-
hetsansvariga, arkitekter, trafikplanerare, landskaps-
arkitekter och studenter. Arbetet initierades med en 
välbesökt workshop i februari där vissa grundvärden 
slogs fast och har sedan utvecklats under vårvintern i 
flera olika konstellationer.

Thorbjörn Andersson
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SLU:s byggnadsbestånd är idag utspritt över ett stort område mellan Fyrisån i öster och skogspartierna i Bäcklösa i väster. Ultuna präglas av det öppna odlingslandskapet. Flygbild från början av 2000-talet. 

N
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Bakgrund

Den omfattande omdaning och förnyelse av Campus 
Ultuna som förestår har sin grund i den genom-
gripande omorganisation av fakulteter, institutioner 
och universitetsadministration som SLU genomfört 
under den senaste femårsperioden och som syftar till 
vetenskaplig förnyelse inom strategiskt viktiga områden 
och att skapa förutsättningar för starka forskningsmil-
jöer. Universitets nuvarande byggnader ligger glest och 
splittrat i ett extensivt jordbrukslandskap och är i stor 
utsträckning omoderna och inte längre ändamålsenliga 
för en utvecklad verksamhet. En total genomgång av 
lokalbeståndet på Ultuna har därför blivit nödvändig.

Genom en rad successiva inriktningsbeslut har univer-
sitetet stakat ut huvuddragen för ett nytt och mer 
koncentrerat campus där närstående institutioner 
placeras tillsammans för att möjliggöra samverkan inom 
forskning och utbildning inom de berörda verksamhets-
områdena och där gemensamma lokaler för utbildning 
och service kan utnyttjas mer effektivt. Närheten i 
förhållande till nuvarande Undervisningshuset med 
stora aulan och det centrala biblioteket har därvid 
varit en viktig förutsättning. Byggprojekten Biocen-
trum, MVM och UDS/VH som nu pågår, bildar till-
sammans med det nyligen genomförda Ekologiklustret 
stommen i detta nya campus. 

Visionsgruppen har uppfattat att uppdraget är att med 
utgångspunkt från de inriktningsbeslut som fattats för 
de pågående projekten anlägga ett helhetsperspektiv 
på det nya universitetsområdet med syftet att få ett 
välfungerande och karaktärsfullt campus där samtidigt 
kulturlandskapets värden tas tillvara. Det har också 
ingått i gruppens uppdrag att studera alternativa pla-
ceringar för de av universitetets verksamheter som sitter 
i splittrade och perifera lokaler och ännu inte fått sin 
lokalfråga löst. Det gäller främst universitetetsadminis-
trationen och institutionen för Stad och Land och insti-
tutionen för Ekonomi.

Uppsala kommun har för närvarande ingen detaljplan 
för Ultuna. Tillsammans med SLU och Akademiska 
Hus har kommunen under flera år arbetat med plan-
läggningen och under hösten 2007 presenterades ett 
förslag till detaljplan för centrala delen av Ultuna, det 
område som nu är aktuellt för universitetets campus. 
Den vision som gruppen här redovisar ligger i linje med 
detaljplaneförslagets intentioner och kan ses som en 
illustration till planen. Detaljplaneförslaget kommer 
i bearbetat skick att ställas ut under sommaren 2008 
för antagande i augusti-september. I nästa fas kommer 
detaljplaner att utarbetas för områdena som omger den 
centrala delen vilka SLU successivt kommer att lämna.
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Det gamla stallet i Ultuna, senare ombyggt till kårhus. Vällingklockan på Ultuna herrgård. Ull och Alma, skulpturer av Allan Runefelt placerade framför herrgården.Gamla lantbruksskolan från 1912.
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Det historiska arvet

Ultuna är en mycket gammal boplats, väl placerad 
invid de stora fjärdar som täckte Uppsalaslätten fram 
till vikingatiden. Där mynnade de strategiskt viktiga 
segelfarlederna Fyrisleden och Långhundraleden. Vid 
arkeologiska utgrävningar har man funnit gravfält 
och andra rester från bronsåldern fram till kristen tid. 
Under vikingatiden fanns här en väl skyddad hamn 
mellan herrgårdsudden och Tyskbacken, med insegling 
genom en arkipelag med Alholmen, Kaninholmen, 
Brandholmen och Liljekonvaljeholmen. Under medelti-
den var Ultuna en av de stora byarna i Uppsalatrakten. 
En kungsgård byggdes av Olof Rudbeck d.ä. år 1676, 
en timrad byggnad i ett plan. Den brann 1733 och en 
sonson till Rudbeck byggde senare under 1700-talet en 
ny enplansbyggnad på den gamla grunden och som efter 
påbyggnad med en våning under 1800-talet blev den 
nuvarande herrgården.

Ultuna har under lång tid varit ett viktigt centrum för 
jordbruksverksamhet. Ett lantbruksinstitut inrättades 
1848. Hela verksamheten inrymdes till en början i herr-
gården med sina flyglar och i förvaltarvillan (C4:115). 
Under andra hälften av 1800-talet tillkom den stora 
ladugården med kompletterande ekonomibyggnader. 
1861-1872 byggdes ett hus med lärosalar och bostä-
der för studenterna i den högre kursen vid institutet, 

”Kåken” (C4:13), senare ombyggt till institutionsloka-
ler. För den lägre kursen byggdes en motsvarande bygg-
nad, ”Syltan” (C4:10), senare kallad ”Gamla Syltan”.

I det låglänta området mot ån och i sluttningen upp 
mot åsen byggdes successivt olika institutionslokaler 
och tjänstebostäder. År 1932 bildades lantbrukshög-
skolan och i samma veva byggdes stora institutions-
byggnaden, ”Depris” (C4:12). Ängsmarken öster om 
herrgården vallades in 1935 för att hindra de tidigare 
talrika översvämningarna och tillskapa ny betesmark i 
området väster om herrgården. Öster om herrgårdsud-
den anordnades en idrottsplats, ”Syltavallen”.

För undervisningen i genetik, som till att börja med 
drevs gemensamt med Uppsala universitet, byggdes på 
slutet av 1930-talet institutionslokaler i Bäcklösa, väster 
om Dag Hammarskjölds väg, och en genetisk trädgård 
planterades som ett led i undervisning och forskning. 
Då tillkom den kända björkallén utmed Dag Hammar-
skjölds väg, med norrlandsbjörk i norr, skånebjörk i 
söder och däremellan björkar från olika breddgrader. 
Allén planterades om omkring 1980.

Under 50- och 60-talet expanderade högskolan västerut 
med nya byggnader i anslutning till Ulls väg. Efter 

beslut om utlokalisering av Veterinärhögskolan och 
delar av Skogshögskolan till Ultuna kom 70-talets 
kraftfulla byggsatsning med Husdjusvetenskapligt 
centrum HVC, biblioteket, undervisningshuset och 
Kliniskt Centrum KC.
 
I samband med den nu aktuella utbyggnadsfasen 
kommer SLU successivt att lämna de äldre byggna-
derna i den östra delen. En del av bostadshusen på 
åskanten är redan utflyttade. Lokalerna i det äldre 
beståndet är i stor utsträckning omoderna och oratio-
nella för SLU:s verksamhet som kräver mer samlade 
lokallösningar. Koncentrationen av verksamheten 
kring Ulls väg innebär att läget vid Arrheniusplan kan 
kännas något perifert. För SLU:s ledning som nu finns 
i herrgården och universitetsadministrationen som är 
splittrad på många olika lokaler ska olika alternativa 
placeringar i centralt läge prövas. Allt tyder på att 
Akademiska Hus måste söka andra intressenter för att 
nyttja byggnadsbeståndet i framtiden. 

Även om SLU lämnar byggnaderna i den östra delen 
finns ett starkt intresse att även i fortsättningen kunna 
disponera parklandskapet utmed ån för olika aktivi-
teter som sammanhänger med SLU:s verksamhet. De 
traditioner som är förknippade med utbildningen på 

Ultuna är i stor utsträckning relaterade till årummet 
liksom många av studenternas sociala aktiviteter. Vid 
ett seminarium som hölls i februari var det många SLU-
företrädare som ville slå vakt om det historiska arvet 
och bibehålla en närvaro i den östra delen. Det är dock 
uppenbart att ett ändrat nyttjande av framförallt den 
tyngre bebyggelsen kring Arrheniusplan och en even-
tuell kompletterande exploatering kan komma i konflikt 
med SLU:s önskemål att kunna disponera marken mot 
ån.  
 
Parklandskapet och byggnaderna utmed ån utgör en 
kulturmiljö som har stora värden. Det är också ett 
populärt rekreationsområde för invånarna i Uppsala. 
Det är angeläget att hitta en lösning för det äldre bygg-
nadsbeståndet som inte inskränker tillgängligheten. En 
idé som bör prövas är att i första hand utnyttja stora 
institutionsbyggnaden för studentbostäder och forskar-
bostäder. På så sätt borde åtkomsten till markområdet 
kunna tryggas. För byggnadsbeståndet i övrigt får 
lämpliga lösningar sökas från fall till fall. För områdets 
norra del i sluttningen mot åsen har Akademiska Hus 
föreslagit ombyggnad av befintliga hus till bostäder och 
viss komplettering med nya bostadshus. 
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Campus huvudstruktur & kvadranterna

Den befintliga Ulls väg bildar en nord/sydlig axel som 
skär rakt igenom området och bildar en viktig länk för 
trafiken till den centrala delen. Det innebär att campus 
får en inifrånmatad trafikförsörjning där gång-, cykel- 
och biltrafik delvis måste samsas på gemensamma ytor. 
Gruppen har övervägt radikala omläggningar av trafi-
ken men funnit att detta leder till alltför stora ingrepp i 
den befintliga miljön. Vi föreslår i stället åtgärder för att 
begränsa biltrafiken på Ulls väg, sänka hastigheten och 
utforma vägrummet med planteringar och ytbelägg-
ningar på ett sådant sätt att vägen blir ett sammanhål-
lande element och inte en gräns som skiljer olika delar 
av campus från varandra.

Mitt i området korsar Ulls väg Undervisningsplan. 
Korsningen bildar en av campus naturliga centrum-
punkter – en annan sådan centrumpunkt är platsen 
framför entrén till Undervisningshuset med den stor-
slagna utsikten över det öppna landskapsrummet mot 
söder. I samband med de parallella skisserna för UDS/
VH-projektet framkom från flera håll ett förslag att för-
länga Undervisningsplan västerut för att skapa en axel 
tvärs Ulls väg, en ”corso”, med syftet att binda samman 
den östra och västra delen av campus. Bland nordameri-
kanska universitet finns förebilder med sådana centrala, 
sammanhållande grönstråk eller öppna platser som i 
många sammanhang framstår som en symbol för själva 
campusbegreppet. Ulls väg och Corson skapar fyra 
kvadranter som organiserar bebyggelsen och trafiken 
på ett enkelt och överskådligt sätt. Koncentrationen till 
ett begränsat område ger förutsättningar för ett mer 
levande och dynamiskt campus. Inifrånmatningen leder 
till att bebyggelse-kvarteren får goda kontakter med det 
omgivande odlings- och parklandskapet.

Nordvästra kvadranten
Här finns det tidigare ombyggda och moderniserade 
klustret för Ekologi med utbildningslokaler, labora-
torier, planteringshallar och växthus. Mitt i kvarteret 
ligger en nyligen iordningställd friskvårdsanläggning 
(Friskis&Svettis) som nyttjas av universitetets studen-
ter, personal och av allmänheten. Närmast Ulls väg 
och den blivande Corson ligger en enklare hallbyggnad 
som nu används tillfälligt. Den kan i framtiden rivas för 
att ge plats åt en ny byggnad för ändamål för vilka det 
centrala läget är betydelsefullt.
 
Väster om friskvårdsanläggningen behöver mark tas i 
anspråk för en kompletterande bilparkering. I den nord-
västra delen mot Veterinärvägen behöver ytterligare en 
fördröjningsdamm för dagvattnet anordnas. Dammen 
kan alternativt placeras norr om Veterinärvägen. 

Sydvästra kvadranten 
Den för bebyggelse tillgängliga marken upptas i allt 
väsentligt av UDS/VH-projektet. Jordbruksmarken 
mot Dag Hammarskjölds väg kommer att nyttjas 
för rastgårdar och beteshagar. I områdets södra del 
kommer en fördröjningsdamm för dagvattenhante-
ringen att behöva anordnas. 
 
UDS/VH-projektet förutsätter rivning av den befint-
liga laboratoriebyggnaden (C4:72) utmed Ulls väg som 
i dag används av institutionen för Skoglig mykologi och 
patologi. Delar av institutionen för Stad och Land finns 
nu i före detta Mikrobiologibyggnaden (C4:68) men 
kommer inom en överskådlig framtid att flytta till nya, 
samlade lokaler. Inget är bestämt om vad den befintliga 
byggnaden ska nyttjas till. En mindre del av byggna-
dens flygel måste rivas för att ge plats åt en ny gång- och 
cykelbana utmed Ulls väg. 

Nordöstra kvadranten 
Kvarteret kommer att domineras av nybyggnaderna för 
Biocentrum och MVM. I kvadrantens östra del finns en 
kunskapsträdgård som ligger fint placerad mellan den 
bebyygda delen och den skogsklädda åsen. Under rubri-
ken Det gröna Ultuna finns ett förslag till utveckling 
och komplettering av trädgården till ett större område, 
till en kunskapspark som också kan ge en naturlig 
avgränsning mot villaområdet vid Herman Flodkvists 
väg. Den fria delen av torget framför MVM mot Ulls 
väg kan utnyttjas för att illustrera och levandegöra de 
berörda institutionernas verksamhet. Det framtida 
utnyttjandet av den nuvarande markvetenskapsbygg-
naden (C4:186) när byggnaden tomställs i samband 
med inflyttningen är en öppen fråga.

Sydöstra kvadranten 
Utnyttjandet av HVC-byggnaden är inte bestämt när 
nuvarande verksamhet flyttar till nya lokaler. De delar 
mot Ulls väg som har använts för djurhållning är svåra 
att sanera och måste troligen därför rivas. Den västra 
delen av HVC kan då byggas till och anläggningen 
kan få en mer samlad avslutning mot Ulls väg än för 
närvarande. Tre tillbyggnadslägen kan urskiljas - nord, 
mitt och syd - för att passa varierande behov. Tillbygg-
nader upp till tre våningar bör vara möjliga. Entréer 
kan orienteras mot Ulls väg och Undervisningsplan/
Corson. HVC:s östra tvåvåningslänga ger en effektfull 
avgränsning mot det stora och öppna landskapsrum-
met mot öster/söder och är viktig att behålla intakt. En 
länk med inomhusförbindelse mellan Undervisnings-
huset och östra delen av HVC har skisserats. Trappan 
från Undervisningsplan ned mot grässluttningen med 
kårhuset och Syltan skulle samtidigt kunna få en gene-
rösare utformning än i dag för att förbättra kontakterna 

med Campusparken, det glest bebyggda området ner 
mot Fyrisån som många förknippar med ”platsens själ” 
och som därigenom är en viktig del av universitetets 
samlade område.

Campus huvudstruktur med fyra kvadranter 
och Campusparken. 

NV NÖ

SV SÖ
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Columbia University, New York. University of Illinois, Urbana.University of Mexico, Mexico City.

Campusreferenser

Lundagård, Lund.

Campus Ultuna
(Utsnitten motsvarar cirka 1x1km.)
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Campus karaktär och gestaltning

Det finns många exempel på universitetsområden där 
en starkt sammanhållen karaktär och egen identitet 
har eftersträvats genom att byggnaderna har utformats 
med ensartade fasadmaterial och ibland även gemen-
samma uppbyggnadsprinciper. Resultatet av en sådan 
strävan blir ofta bra; den egna karaktären blir ett slags 
varumärke eller kännetecken som kan skapa en känsla 
av tillhörighet. Men det är lika vanligt med universitets-
områden där de olika byggnaderna får sin egen indivi-
duella karaktär med utgångspunkt från verksamheten, 
från rådande arkitekturstil eller från personliga bevekel-
segrunder hos ledande befattningshavare eller arkitek-
ter som är inblandade i ett byggnadsärende. Resultatet i 
sådana fall kan också bli bra, med en spännande bland-
ning av olika karaktärer.

I Ultunas fall har utbyggnaden skett under lång tid 
och det nuvarande byggnadsbeståndet i det centrala 
området är heterogent. Gruppvis finns vissa försök till 
sammanhållning av färgsättningen: det vita Ultuna 
kring Arrheniusplan, det gula Ultuna som består av ett 
något spritt bestånd av 50-talsbyggnader och det röda 
med HVC, undervisningshuset/biblioteket som ankny-
ter till den stora ladugårdsanläggningen. Sammantaget 
blir ändå intrycket splittrat, alla tänkbara fasadmaterial 
förekommer, tegel med olika färg, trä, plåt, puts och 
betong. 

Inför den omfattande utbyggnad som nu är aktuell 
uppstår frågan om samordning av gestaltningen av de 

Det vita, gula och röda Ultuna, illustrationer från ’boken Ultunas arkitektur’ av Jonas Oscarsson.

nya byggnaderna. Tillsammans med de berörda arkitek-
terna har vi prövat olika idéer för en sådan samordning, 
men några konkreta förslag har hittills inte framkom-
mit. Vi bedömer att det befintliga beståndet är alltför 
heterogent, och förutsättningarna när det gäller de nya 
byggnadernas innehåll och relation till omgivningen 
alltför olika för att en långtgående samordning av fasad-
material och uttryck ska ge ett verkningsfullt resultat 
eller ens vara möjlig. Vi föreslår istället att andra vägar 
söks för att åstadkomma en bra sammanhållning av 
campus: en kraftfull gestaltning av Ulls väg och Corson 
såsom gröna huvudstråk, enhetlig skyltning, parke-
ringsplatser, markbeläggningar och medvetet valda 
signaturväxter. Det hindrar inte att det kan finnas goda 

skäl att söka möjligheter till gemensam utformning av 
olika detaljer som kan leda till att de aktuella projek-
ten kan få vissa gemensamma karaktärsdrag. Ett väl 
upplagt program för konstnärlig utsmyckning kan också 
medverka till att skapa en egen identitet.

Utvändig belysning spelar en stor roll för upplevelsen 
av campus under den mörka tiden. Ett genomtänkt och 
samordnat belysningsprogram bör därför utarbetas. 
Viktiga aspekter är ljusfördelningen mellan gång- och 
cykelbanor respektive körytor för biltrafik, belysning för 
att skapa stämning och atmosfär, säkerhetsfrågor samt 
gestaltning.
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Allén är ett tydligt landskapselement.  Vy över Kunskapsträdgården. Dammen med flacka grässlänter runt om för vistelse.   

Nya ångbåtsbryggan.

Vy från Herrgårdsparken.

Grönstruktur på Campus Ultuna

De öppna fälten erbjuder plats för olika aktiviteter.   

Veterinärvägen

U
lls väg

Ultunaallén

Centrala campus/Corson

Odlingslandskap

Kronåsen

Kunskapspark

Å
rum

m
et

Campuspark

Grönstrukturkarta som visar de 
landskapliga sammanhang som 
omger Ultuna samt campus 
ingående delar. Kvartersmarken 
(vitt i kartan) kommer också att 
vara en övervägande grön miljö. 
Ultunalléns, Veterinärvägens 
och Ulls vägs trädplanteringar 
utgör karakteristiska och 
identitetsskapande element i 
landskapet.

Fågelbacken
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Det gröna Ultuna

Ultuna ligger i dag i ett öppet jordbrukslandskap där 
bebyggelsegrupper, åkermark och hagar inramas av 
skogspartier. Från Dag Hammarskjölds väg annonseras 
det nuvarande byggnadsbeståndet ganska anspråkslöst. 
Byggnadshöjderna är låga och vegetationen domine-
rar. Uppsalaåsens mörka kontur avtecknar sig tydligt 
i fonden. De båda infarterna till området tvärs över 
fälten från Dag Hammarskjölds väg markeras med 
alléer som delar upp och tydliggör landskapet. Den 
lantliga karaktären ger en naturlig bakgrund för univer-
sitetets verksamhet och har kvaliteter som är ovanliga 
bland andra universitets- och högskoleområden.

Den koncentration och utbyggnad inom det centrala 
området som nu förestår för med sig att byggnads-
volymerna blir högre och tätare och därmed mer 
påtagliga element i landskapet. Odlingsytorna naggas 
i kanten och det öppna landskapet blir något trängre. 
Det är då viktigt att de fria ytorna behandlas och 
utnyttjas mera medvetet för att den gröna karaktären på 
campus inte ska gå förlorad. 

De öppna fälten som omger campus används främst för 
försöksodling eller betesmarker och utgör därmed en 
viktig resurs i universitetets verksamhet. Kommunens 
översiktsplan och detaljplaneprogram utgår från att i 
varje fall områdena utmed Dag Hammarskjölds väg 
och vissa kilar in mot åsen och årummet ska lämnas 
fria och framgent brukas aktivt för att hållas öppna och 
hävdade. 

Ultunas östra del mot ån har karaktär av en stor land-
skapspark med långa utblickar. Inramningen mot 
norr och väster av undervisningshuset/biblioteket och 
HVC är effektfull. I landskapsrummet ligger den stora 
ladugårdsanläggningen med sina flyglar och de äldre 
institutionsbyggnaderna fritt utplacerade som solitärer, 
hus i park. Landskapsparken har inslag av medvetet 
gestaltade partier med uppvuxna trädbestånd. I det 
låglänta området mot ån ligger en stjärnformad träd-
plantering med rester av en liten damm i mittpunkten. 
Norr om stjärnan finns speciella vegetationsbestånd 
från den tid då landskapsarkitektutbildningen bedrevs 
i det området. I sluttningen söder om herrgården finns 
stora askar, som är planterade av Rudbeck som en allé 
runt udden. På den plana, invallade delen utmed ån 
finns också anläggningar för bland annat spontanidrott, 
fotboll och tennis.

Det här området nyttjas i dag som universitetets 
campuspark för studenternas sociala aktiviteter, för 
idrottsutövning och undervisning utomhus. Det måste 
betraktas som en av universitetsområdets största 
tillgångar. Värdet med campusparken blir i framti-
den ännu mer poängterat genom att det intensivare 
utnyttjandet av den centrala delen kring Ulls väg där 
lämnar mindre av fria ytor. Det är därför viktigt att en 
förändrad användning av byggnader som SLU lämnar 
i den östra delen inte hindrar att campusparken även i 
fortsättningen kan hållas tillgänglig. Parken har även 

stort intresse som allmänt rekreationsområde i kommu-
nen. En ekonomisk form för markskötseln som svarar 
mot de olika intressena bör sökas.

Med den utformning vi föreslår kan Ulls väg och 
Corson bli gröna huvudstråk där biltrafiken upplevs 
som underordnad. Gestaltningsprinciper för de gröna 
huvudstråken har redovisats ovan. Förgårdsmarken 
som ansluter till de olika anläggningarnas entréer kan 
formas fritt med utgångspunkt från de förutsättningar 
som gäller i varje särskilt fall, för att skapa goda uteplat-
ser och inbjudande entréområden. 

I nordöstra kvadranten finns i dag en kunskapsträdgård 
som är till för att på ett pedagogiskt sätt informera om 
SLU:s verksamhet, i första hand inom NL-fakultetens 
område. I trädgården ska berörda institutioner kunna 
åskådliggöra sin verksamhet på ett sätt som passar både 
studenter och externa besökare. För allmänheten öppna 
visningar med olika tema ordnas veckovis på lunchtid. I 
direkt anslutning till kunskapsträdgården ligger Ullbo 
Woodland Garden som är en avskild plats för växter 
som trivs i skuggig och fuktig miljö. Byggnaden Ullbo 
är en före detta professorsvilla som numera används för 
representationsändamål. 

Företrädare för institutionen för Stad och Land som 
utbildar landskapsarkitekter, har anmält behov av 
att etablera en studiepark för att som ett led i utbild-

ningen kunna demonstrera ett brett sortiment av 
växter i naturlig miljö. Kunskapsträdgården och Ullbo 
Woodland garden och andra delar av Ultuna används 
i dag för detta ändamål, men sortimentet är alltför 
begränsat. Olika markbeläggningar, murar och andra 
inredningsdetaljer som förekommer i parksammanhang 
behöver också kunna visas och ytor behövs för praktiska 
moment i utbildningen och för experimentella studier. 
Parken blir därigenom en levande miljö som förändras 
från år till år.

Vi föreslår mot bakgrund av det som anförs ovan att 
en kunskapspark inrättas som innefattar nuvarande 
kunskapsträdgården och Ullbo Woodland Garden och 
som fyller behovet av studiepark för landskapsarkitek-
terna. För att få ett större sammanhängande område 
bör kunskapsparken disponera den fria marken söder 
om villaområdet vid Herman Flodkvists väg och väster 
om studentbostäderna samt den nuvarande parkerings-
platsen väster om kunskapsträdgården. I sin norra del 
skulle parken eventuellt kunna expandera västerut på 
andra sidan om Ulls väg. Anslutande mark i den södra 
delen mot blivande MVM kan kanske också användas 
för detta ändamål.



VISION FÖR CAMPUS ULTUNA  14

Kårhus, Birgittatorpet & Spexvillan

Läge för för framtida nybyggnation

Friskis & Svettis & Gymnastiksal

Tennisbana

Roddaktiviteter

Gräsplan för fotboll, löpning, m.m.

Gräsfält för spontanidrott

Samlingsplats / torg

Gräsmatta för samvaro & spel

Gölen - kämparlektradition

Service idag: bibliotek, restauranger, butik

Dagens huvudstråk inom campus

Framtida stråk inom Campus

Framtida service: restaurang, butik, etc

Brygga

Studentbostäder

Amfiteater

Orienteringskarta & löpslingor

N

Studentaktiviteter och service på campus
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Studentliv på campus

Det finns två studentkårer på Ultuna, Veterinärme-
dicinska Föreningen, VMF, och Ultuna Studentkår, 
ULS. Veterinärstudenterna är organiserade i VMF och 
studenterna inom NL-fakulteten och husdjursagrono-
merna inom VH-fakulteten hör till ULS. VMF har 
sitt kårhus  i anslutning till nuvarande KC på Norra 
Gärdet. ULS håller till i en flygel till nuvarande huvud-
restaurangen, ”Syltan”. En minoritet av studenterna bor 
i anslutning till campus, i studentbostäderna vid Gälbo. 

Viktiga anläggningar för studenternas liv och uppehälle 
på campus är restauranger och matställen. De alternativ 
som finns är Syltan och ”Gallan” norr om KC. Thai-
kiosken vid Undervisningsplan erbjuder mat för 
vavhämtning och utnyttjas av många. Restaurangerna 
hyrs in av studentkårerna för olika återkommande 
baler, större middagar och andra arrangemang. En 
annan populär byggnad är motionshallen, inrymd i det 

gamla häst- och oxstallet som används av studenter och 
personal för inomhusidrott. Utomhusanläggningar för 
idrott i campusparken är tennisbanor och en fotbolls-
plan med löparbana. ULS håller också kanoter som kan 
hyras för paddling i Fyrisån. Många studenter utnyttjar 
också Friskis & Svettis.

Många av ULS-studenternas sociala aktiviteter är av 
tradition knutna till campusparken. Där förekom-
mer en lång rad fantasifulla och skämtsamma upptåg 
såsom ”dop” för småttingarna (de nya förstaårsstuden-
terna) i Fyrisån och andra spektakel, kanotpaddling i 
”Kåkfjärden” (den stora dammen väst om Arrhenius-
plan som anlades 1994 för att ge en vision av den gamla 
vikingahamnen), dragkamp tvärs över ”Gölen” (den lilla 
dammen i stjärnans mitt), kälkåkning på Kronåsvägen i 
åssluttningen, Irländsk julafton runt Gölen. Vart fjärde 
år hålls i Campusparken en skandinavisk landskamp 

Installationer gjorda av studenter.

med inbjudna lag från motsvarande studentkårer i 
Norge, Finland och Danmark. Veterinärstudenterna 
har inte på samma sätt traditioner som är knutna till 
campusparken. VMF:s kårhus som ligger i en helt 
annan del av Ultuna utgör idag centrum för de sociala 
aktiviteterna.

En viktig aspekt på campus är studiemiljön. Arbetet 
bedrivs alltmer i grupp och tillgången på grupparbets-
rum och mötesplatser blir avgörande för att campus ska 
fungera väl för studenterna, liksom att det finns gott 
om välutrustade studieplatser på eller i anslutning till 
biblioteket. Säkra cykelbanor och bra utomhusbelys-
ning prioriteras också av studenterna.

Den förestående koncentrationen till det centrala 
området kommer att påverka studenterna på campus. 
De olika studentgrupperna med olika studieinriktning 

kommer närmare varandra och kontakterna mellan de 
båda studentkårerna kan bli mer intensiva. VMF:s
kårhus kommer att ligga sämre till i förhållande till de 
platser där veterinärstudenterna normalt kommer att 
vistas under sin utbildning. Samma sak gäller restau-
rangen Gallan som av allt att döma kommer att förlora 
en del av sina kunder bland studenter och SLU-perso-
nal. Studenter och personal torde komma att efterfråga 
ett restaurangalternativ till Syltan i centralt läge och 
kanske ett separat café. En välbelägen närbutik bör 
också övervägas, som ersättning för den nuvarande 
Ultunabutiken som kommer att ligga avsides i det nya 
campus. För VMF är möjligheten till en bra och ekono-
miskt överkomlig förvaring av studenternas hundar en 
viktig fråga. Frågan om restauranger och andra mat-
ställen, caféer, butik och VMF:s kårhus bör utredas.



VISION FÖR CAMPUS ULTUNA  16

Ledningsstråk förläggs under de hårdgjorda ytorna för att 
skapa både god åtkomst till ledningarna och bra växtbeting-
elser för träden.  

Ulls väg, planskiss. Dubbla trädrader och häckar på var sin 
sida om körbanan ger en grön gatumiljö som både är karak-
tärsskapande och ger Campus Ultuna en tydlig identitet.   

Norra porten annonserar Campus Ultuna på ett tydligt 
sätt med hjälp av en cirkulationsplats omgärdad av klippta 
häckar och en förändrad gatusektion och karaktär.  

häck gång- och cykelbana   trädplantering                    körbana                    trädplantering   gång-och cykelbana häck
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Ulls väg är ett av de båda huvudstråken på campus. 
Korsningen med Veterinärvägen bildar en nordlig entré 
till universitetsområdet och korsningen med Allévägen 
en motsvarande sydlig. Dessa båda entrélägen bör på 
lämpligt sätt markeras, genom planteringar, förträng-
ning av körbanan eller på annat sätt, så att den som 
passerar blir uppmärksammad på att man nu kommer 
in på universitetets område. Den befintliga treradiga 
lönnallén är i dåligt skick och har bedömts sakna 
förutsättningar att utvecklas på ett normalt sätt. Vårt 
förslag till utformning av vägsektionen bygger därför på 

Ulls väg - gestaltningsprinciper

Ulls väg, vy mot söder med Biocentrum till vänster i bild. 

att allén ersätts med nya träd, som planteras vid sidan 
av körbanan och erforderliga ledningsgravar. Körbanans 
bredd begränsas till 6,5 m för att inte locka till höga 
hastigheter. På ömse sidor om körbanan finns generösa 
planteringsytor med dubbla trädrader och gång- och 
cykelbana (GC-bana). Vägrummet avslutas med en tät 
häck, vars höjd kan variera beroende på vilka omgiv-
ningar som möter. Utformningen av vägen syftar till en 
parklik karaktär snarare än en traditionell gatumiljö 
och kommer att bidra till intrycket av en sammanhäng-
ande helhetsmiljö inom campus.

Vägen ges en jämnbred sektion i hela sin sträckning 
med obrutna trädrader. I sin centrala del, vid mötet 
med Corson, byts markbeläggningen på körbana och 
GC-bana till betongsten utan kantstöd för att markera 
övergångstället och att gångtrafiken här har prioritet. 

Biocentrums västra fasad ansluter tätt till Ulls väg. 
Den häck som avslutar vägrummet får där förmedla 
övergången från gaturum till byggnad. En nybyggnad 
på andra sidan av Ulls väg skulle kunna placeras på 
motsvarande sätt för att ge en visuell förträngning som 
ytterligare markerar en mittpunkt på campus.
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Entréplats

Entréplats

Campustorg

Corso (ital.), eg. rännarbana, ofta namnet på 
promenadgatan, ”ströget”, i italienska städer, 
där i karnevalstiden festtåget drar fram

Ulls väg

Corson

Biocentrum

Illustrationsplanskiss Corson                      
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Corson - gestaltningsprinciper

Corson utgör det andra huvudstråket på campus. För 
biltrafikens behov förses Corson med en enkelriktad 
körslinga med kantstensparkering med parkeringsplat-
ser för rörelsehindrade i anslutning till entréerna. För 
att ge hög tillgänglighet bör de centralt belägna parke-
ringsplatserna i anslutning till Corson vara avgifts-
belagda. Härigenom begränsas också söktrafiken 
(bilister som letar efter den parkeringsplats som ligger 
bekvämast till). 

De nuvarande trädraderna utmed parkeringen på 
undervisningsplan, Corsons östra del, lider av samma 
problem som den befintliga allén på Ulls väg och bör 

ersättas. Corsons mittdel, mellan de enkelriktade 
körfälten, bör utformas med gräs- och planteringsytor. 
Nya trädrader enligt den föreslagna sektionen bör göras 
obrutna i Corsons hela utsträckning. I den västli-
gaste delen  kan utformningen påverkas av att marken 
i anslutning till UDS/VH-projektets norra fasad 
behöver användas för rastgårdar och paddockar. Det 
innebär att Corsons form och avslutning i den västra 
delen behöver utredas. Genomförandet av denna del av 
Corson förutsätter för övrigt att två befintliga byggna-
der, före detta panncentralen (C4:174) och servicehuset 
(C4:211) måste rivas. Det är för närvarande oklart när 
detta kan ske.

Utredningsskiss över centrala Campus med Ulls väg, Corson, VH samt Biocentrum. 

Entréplatsen som ligger framför Undervisningshusets 
entré och som sträcker sig upp mot gamla lantbruks-
skolans sydvända fasad måste behandlas med särskild 
uppmärksamhet. Dess betydelse kommer ytterligare 
att understrykas av den amfiteater som är planerad i 
sluttningen söder om Undervisningshuset. Entréplat-
sen framför Undervisningshuset gränsar till en 
öppen del av Corson, ett campustorg, och norr därom 
entréplatsen vid Biocentrum och gamla lantbrukssko-
lan. Campustorget bildar en av centrumpunkterna på 
campus och bör utformas med beaktande av sambandet 
med de båda angränsande entréplatserna.

I Corsons fond mot öster ligger stora logen. Den 
anläggning för central försörjning med värme och kyla 
som Akademiska Hus planerar ska placeras i logens 
östra del. Anläggningen blir tekniskt avancerad och kan 
bli intressant för demonstration av modern energitek-
nik. Solvärme genom solfångare och kyla via grundvatt-
net i Uppsalaåsen kommer att utnyttjas. En visnings-
lokal är inplanerad i anläggningen. Logens västra del 
skulle kunna nyttjas för publik verksamhet som passar 
in i detta centrala läge, till exempel lokaler i anslutning 
till den närliggande undervisningsparken.
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Ny målpunktBefintlig målpunktPortmarkering för Campus Ultuna Portmarkering till Centrala Campus

Målpunkter och portar Gång- och cykelvägar 

Huvudgatunät och busshållplatserHuvudgata Ultunaallén. Målpunkter: Kårhuset och restaurang Syltan.
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Trafik

Trafikmätning
Våren 2007 gjordes en trafikmätning i centrala Ultuna 
med följande resultat:

 mätpunkt fordonsrörelser/vardagsdygn
 Ulls väg  1 800
 Veterinärvägen  4 500
 Ultunaallén  2 000

De uppmätta värdena på antalet fordonsrörelser 
är förhållandevis låga. Motsvarande värde för Dag 
Hammarskjölds väg är enligt tidigare mätningar 8 500.

Planeringsförutsättningar 2010-2020
Antaget markutnyttjade för SLU inom campus är cirka 
125 000 m2 bruttoarea (BTA) ovan mark för nybyggna-
der och befintliga byggnader som behålls. Fördelningen 
på de tre kvarter som ingår i den centrala delen är:

• Sydvästra kvadranten  40 000 m2 BTA
• Nordvästra kvadranten  20 000 m2 BTA
• Nordöstra kvadranten  35 000 m2 BTA
• Sydöstra kvadranten   30 000 m2 BTA

Antalet anställda inom SLU:s verksamhet på Ultuna är 
1 900 personer och antalet studenter på Ultuna är cirka
3 500 personer.

Inom sydvästra kvadranten placeras en nybyggnad för 
Universitetsdjursjukhuset och lokaler för Veterinär-
medicin och Husdjursvetenskap. Entrén till djursjukhu-
set nås från Ultunaallén. Antalet besökare med patien-
ter bedöms bli 5 000 per år med stordjur (hästar) och 
18 000 per år med smådjur. Besöken med stordjur har 
en viss koncentration till sommarhalvåret.

Friskvårdsanläggningen (Friskis&Svettis) inom 
nordvästra kvadranten har cirkaa 1 200 besökare per 
vardagsdygn med viss koncentration kvällstid. Många 
av besökarna färdas med bil.

Kunskapsträdgården inom nordöstra kvadranten är 
öppen för allmänheten och har välbesökta visningar. 
Undervisningshuset i sydöstra kvadranten används 
ibland för konferenser med många externa deltagare. 
Per år förekommer 4-5 större konferenser med 400-500 
deltagare. Hälften av deltagarna bedöms komma med 
egen bil.

I kommunens översiktsplan nämns en tvärförbindelse 
genom Ultuna för kollektivtrafik i öst-västlig riktning 
över Fyrisån mot Nåntuna och Bergsbrunna. Vägen 
och dess sträckning är inte fastlagd. En sådan tvärför-
bindelse kan drastiskt försämra möjligheterna att nyttja 
universitetsområdet om den placeras på ett ogynnsamt 
sätt och öppnas för allmän trafik.

Biltrafik
Universitetsområdet nås med bil från Dag Hammar-
skjölds väg antingen via Veterinärvägen från norr eller 
via Ultunaallén från söder. För korsningen mellan 
Dag Hammarskjölds väg och Veterinärvägen planeras 
i framtiden en rondell i likhet med den som nyligen 
byggts vid Ultunaallén. Trafiken till norra Ultuna 
(Norra Gärdet) och södra Ultuna (Ultuna Park) belas-
tar Veterinärvägen och Ultunaallén men förutsätts i 
huvudsak inte beröra Ulls väg som bör uppfattas som 
en intern gata. Enligt detaljplaneförslaget ska Ulls väg 
ligga på kvartersmark och alltså inte vara en kommunal 
gata.

De viktigaste målpunkterna för trafik till och från 
universitetsområdet är parkeringsplatser, entréer och 
lastintag/motsvarande för varutransporter. Trafik 
mellan målpunkter inom campus förutsätts främst ske 
till fots eller med cykel med hänsyn till att avstånden 
blir korta. Tillfarterna till parkeringsplatserna är place-
rade så att biltrafiken tidigt leds bort från eller inte alls 
berör Ulls väg. Vi räknar därför med att biltrafiken på 
den centrala delen av Ulls väg ska bli mycket begränsad.

Högsta tillåtna hastighet på Ulls väg bör vara 30 km/
tim på hela sträckan inom campus. Korsningarna med 
Veterinärvägen och Ultunaallén bör enligt kommunens 
gatukontor utformas som cirkulationsplatser.
 
Gång- och cykeltrafik
Vi har valt att såsom idag låta gång- och cykeltrafiken 
samsas på i huvudsak gemensamma kör-/gångytor. På 
de båda huvudstråken Ulls väg och Corson placeras 
GC-banor på båda sidor. Cykeltrafiken förutsätts i 
praktiken bli dubbelriktad på gång- och cykelbanorna. 
Övergångsställen på Ulls väg utformas med belägg-
ningar så att det blir tydligt att det är gångtrafiken som 
prioriteras. Öviga GC-stråk anknyts till de naturliga 
målpunkterna och till det befintliga GC-vägnätet.

Kollektivtrafik
Ulls väg trafikeras för närvarande med 6 busslinjer med 
sammanlagt 14-15 bussar per timme i varje riktning 
under högtrafiktid och 10 under lågtrafiktid.

För att medverka till att hålla nere hastigheten på Ulls 
väg bör hållplatserna placeras vid vägbanans kantsten 
utan fickor och ligga före övergångsställe/korsning, 
förskjutna så att inte hela körbanan blockeras av 
bussarna. Lämpliga lägen för hållplatser på Ulls väg är 
vid Ekologi/Markvetenskap och i anslutning till Corson 
samt på Ultunaallén vid entrén till djursjukhuset och 
vid Arrheniusplan.

Den föreslagna utformningen av Ulls väg ger utrymme 
för en eventuell framtida spårbunden kollektivtrafik.
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Parkering

Idag finns cirka 2 100 bilparkeringsplatser inom hela 
Ultuna. Därav disponerar SLU cirka 1 340 platser. 
Relaterat till SLU:s nuvarande lokalbestånd innebär 
detta knappt 10 platser per 1 000 m2 BTA ovan mark. 
Inga platser är avgiftsbelagda. 

Kommunen har parkeringsnormer för olika lokaltyper 
och geografiska zoner. Riktvärdet för kontor i zon 1 
(innerstaden) är 10 platser per 1 000 m2 och för industri 
i zon 3, som Ultuna ligger i, 11 platser per 1 000 m2. 
Något normtal som är direkt tillämpbart för lokaler för 
högre utbildning och forskning finns inte.

Vi har använt nuvarande tillgång på bilplatser, 10 
bilplatser per 1 000 m2 BTA ovan mark, som norm 

för att beräkna bilplatsbehovet vid utbyggnaden i den 
centrala delen. Det innebär att 1 250 platser behöver 
finnas. I det aktuella området finns i dag knappt 800 
platser. En del av de befintliga parkeringsytorna tas i 
anspråk för nya byggnader och måste ersättas.  
 
Vi har eftersträvat att i huvudsak hålla parkeringsplat-
serna borta från de omedelbara närområdena till de nya 
anläggningarnas huvudentréer och att utnyttja de fria 
ytorna på ett sätt som ger balans mellan grön förgårds-
mark eller park och hårdgjorda bilplatser. Parkering-
arna ska vara lätta att hitta och uppdelade på mindre 
enheter för att inte dominera miljön. En avgiftsbelägg-
ning av de mest centrala och välbelägna platserna bör 
leda till att tillgängligheten ökar.

För att undvika stora, ödsliga ytor bör parkeringarna 
mjukas upp med häckar och träddungar. Som ytskikt 
bör i första hand grus användas eller om detta inte är 
möjligt med hänsyn till risken för att förorena grund-
vattnet, material med grusliknande karaktär. En enhet-
lig utformning av de nya parkeringsplatserna i de olika 
kvarteren bör eftersträvas. Om behovet av parkerings-
platser ökar i framtiden får detta lösas genom parkering 
i flera plan.

För att främja cykeltrafiken bör det finnas välordnade 
cykelplatser i anslutning till entréerna. Platsbehovet kan 
variera beroende på verksamhet. En utgångspunkt kan 
vara 10-15 platser per 1 000m2 ovan mark.

Parkeringsprincip  med dungar av träd, ytor med grus-
karaktär och inslag av gräs (gräsarmering på körytor).    



VISION FÖR CAMPUS ULTUNA  24

Ljusskiss för Centrala Ultuna

N

Corson Corson 

Ulls väg nord 

U
lls väg syd

 

Campustorg 

Gård 

C
entrala U

lls väg 

Park 

Entré syd 

Entré nord 

Passage 

Passage 

Entré 

Entré 

Ulls väg 

Veterinärvägen 

Gård 

Entré 

Entré 

Entré 

Entré 

Entré 



25VISION FÖR CAMPUS ULTUNA  

Belysning

Belysning av gångbana istället för av gata.
 

Corson
 

Gångväg i parkmiljö
 

Exempel på belysningsprincip för torg och platser
 

Principer 
Ljussättningen av Campus Ultuna skall utformas så 
att den stödjer visionens mål. En enhetlig och väl av-
vägd ljusmiljö eftersträvas, där såväl armaturtyper som 
ljuskällor samordnas. Aspekter som rumslighet, trygg-
het, säkerhet, stämning, atmosfär och upplevelser har 
inarbetats i denna skiss. Gång- och cykeltrafikanternas 
ljusmiljö har prioriteras. Energifrågor bör också beaktas 
i en fortsatt ljusplanering. 

Ultunaallén & Veterinärvägen
De två stora entrégatorna till Ultuna har idag en kon-
ventionell vägbelysning på höga stolpar (över 6 m) som 
behålles. Ljusfokus ligger på körbanan, men i och med 
att stolparna är höga sprider sig ljuset även till cykel-
banorna. 

Portar - entré nord & syd
Portarna markeras med ljus, exempelvis belyses 
rondellen och de omgivande häckarna. Övergångs-
ställena markeras särskilt för ökad trafiksäkerhet.   
 
Ulls väg
Ulls väg kan delas in i tre kategorier/zoner: 
- Syd respektive nordzonen (vilka har samma karaktär)
- En central del mellan Biocentrum och HVC-nord 
- Korsningen med Corson. 

För syd- och nordzonerna placeras belysningen vid 
gång- och cykelbanorna istället för vid körbanan. Där-
med flyttas fokus från bilar och bussar, som har ljuset 
med sig på ett naturligt sätt och har således inte samma 
behov av att få sin väg upplyst, till gångare och cyklister. 
Körbanan belyses dock vid gång- och cykelpassager för 
att öka trafiksäkerheten.  

I den centrala delen av Ulls väg ökas ljusintensiteten 
i samband med att gatan ändrar karaktär i höjd med 
HVC-nord och Biocentrum (annan beläggning, häckar 
m.m.). Rörelsebehovet tvärs Ulls väg är större i denna 
zon och en ökad ljusintensitet ger både bättre trafik-
säkerhet och en tydlig markering av att man närmar sig 
Campus centrum.  

I korsningen Ulls väg och Corson rör man sig i många 
riktningar över en torgyta. Det ska vara en väl upplyst 
plats. 

Corson
Corson är en relativt ljusintensiv miljö med ljuset riktat 
mot gångbanorna. En annan armaturtyp än för Ulls 
väg skulle kunna passa för att understödja Corsons 
karaktär. Campustorget mellan aulan och Biocentrum 
har en högre ljusintensitet, lika korsningen Ulls väg och 
Corson.

Park- och stämningsbelysning
Framförallt belyses gångvägarna i parkrummen. Bygg-
nadernas innergårdar kan ha stämnings- och karaktär-
belysning. Enstaka befintliga stora träd eller grupper av 
träd belyses underifrån. Samma underifrånprincip kan 
användas för skärmtak för att åstadkomma rumslighet.   
 
Entrébelysning och fasader
Byggnadernas entrépartier kommer att vara belysta. 
Vissa fasader kan också vara aktuella att belysa, 
speciellt äldre byggnader vilkas fasader bidrar till att 
skapa atmosfär och historisk kontinuitet.      



VISION FÖR CAMPUS ULTUNA  26



27VISION FÖR CAMPUS ULTUNA  

Miljöprofil SLU: miljöprogram i praktisk tillämpning

SLU:s hela verksamhet präglas av en stark miljöinrikt-
ning. Huvuduppgiften är att genom forskning, utbild-
ning och fortlöpande miljöanalys bidra till att skapa 
livskvalitet och tillväxt som baseras på ett långsiktigt 
hållbart utnyttjande av de biologiska naturresurserna. 
Det innebär att SLU har ett starkt intresse av att den 
egna byggda miljön blir utformad på ett sätt som står i 
samklang med verksamhetsinriktningen.

SLU har formulerat sin miljöinriktning i en Miljöpo-
licy och ställt upp krav på miljöhänsyn i byggprojekt. 
Kraven innebär bland annat att:         

• Miljöhänsyn och livscykelkostnad beaktas vid
 val av material och systemlösningar
• Förnybara energikällor så långt som möjligt
 används
• Effektiv energianvändning främjas
• Incitament för att hushålla med energi skapas
• Resursbesparing vid val av och hantering av
 material eftersträvas
• Avfallshanteringen inriktas på återvinning

För varje projekt som initieras görs ett särskilt miljöpro-
gram där specifika krav formuleras med utgångspunkt 
från policy och de särskilda förutsättningar som gäller 
i varje särkilt fall. Som ett led i strävan att åstadkomma 
ett sammanhållet campus har visionsgruppen övervägt 
vilka konkreta, gemensamma uttryck miljöpolicyn 
skulle kunna få vid planeringen och utformningen av 
campus. Resultatet är följande:

Miljö och hälsa
Campus Ultuna kommer att bli ett område där hälsa 
och välbefinnande främjas. En avkopplande, lugn och 
grön miljö eftersträvas i utformning av hus, infrastruk-
tur och park.

Gång- och cykeltrafik
Genom en bra utformning och belysning av GC-banor 
samt välplacerade parkeringsplatser för cyklar kan 
gång- och cykeltrafiken främjas. Vid möten mellan 
olika trafikslag bör utformningen göras så att gång- och 
cykeltrafiken blir prioriterad.

Energiförsörjning 
Det kanske viktigaste miljömålet gäller hushållning 
med energi. Akademiska Hus planerar en central 
anläggning för att leverera värme och kyla till bygg-
naderna inom campus som har stor besparingspoten-
tial. Komfortkyla produceras genom att utnyttja det 
kalla vattnet i åsen och värme genom återvinning från 
processkylanläggningar i de nya byggnaderna, genom 
solfångare och värme från åsvattnet. Anläggningen 
bygger på avancerad teknik och en visningslokal plane-
ras i stora logen, där värmeväxlare och värmepump 
kommer att finnas tillsammans med en central styr-
enhet.

Solceller
För närvarande är produktion av elektricitet i stor skala 
genom solceller inte något ekonomiskt möjligt alter-
nativ. Att bygga experimentanläggningar som ett led i 
utvecklingsarbetet för förnyelsebara energikällor bör 
kunna ligga inom ramen för SLU:s verksamhetsområde 
och ha ett eget symbolvärde.

Fördröjningsdammar för dagvatten 
Belastningen på ledningsnätet för dagvatten och 
kommunens recipienter kan minskas genom att anlägga 
öppna fördröjningsmagasin för infiltration och avdunst-
ning och som kan medverka till att rena vattnet.

Gröna tak 
Beläggning av yttertak med sedumarter och/eller olika 
mossor kan ge en rad positiva effekter, såsom:
• Fördröjning av dagvatten, vilket ger mindre   
 belastning på ledningsnätet vid kraftiga regn.
• Minskad värmeinstrålning sommartid, minskar  
 behovet av klimatkyla.
• Längre livslängd på tätskikt, genom att elimi-  
 nera UV-strålningen mot tätskiktet.
• Vackrare att se på än papptak och plåttak.
• Förbättrar miljön för insekter och fåglar.

Miljövänliga material
Naturmaterial ger mindre miljöpåverkan under hela 
livscykeln.

Dagvatten i Rousham, ritad av William Kent 1730-tal. Gröna tak på biblioteket vid högskolan i Gävle.
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Pågående projekt 

De projekt för vilka projekteringen nu pågår har alla 
förberetts genom omfattande programarbete och 
förstudier där olika lokaliseringsalternativ och alterna-
tiva lösningar med ombyggnad eller nybyggnad prövats. 
Efter beslut i vederbörlig ordning om lokalisering har 
i flera fall uppdrag lämnats till tre eller fyra arkitekter 
parallellt för att få alternativa programskisser som ger 
en bred belysning av hur de nya lokalerna kan anord-
nas. Bedömningsgrupper med företrädare för berörda 
institutioner, studenter och fakultetskansli har då till-
satts för att få en väl förankrad utvärdering av de olika 
förslag som lämnats. Utvärderingen har redovisats i ett 
utlå-tande med förslag om hur arbetet med projektet 
ska gå vidare. Sammanfattningar från aktuella utlåtan-
dena visas här intill.

Den projektering som nu pågår leds av en projektledare 
från SLU lokaler. Projekteringen följs upp successivt 
av en styrgrupp och en lokalgrupp som bevakar att 
lösningarna anpassas för verksamheten. Särskilda grup-
per för speciallokaler kan också förekomma.

VH-projektet
Sammanfattning och rekommendation i bedömnings-
utlåtande över parallella skissuppdrag

Utvärderingsgruppen har som sin främsta utgångs-
punkt för bedömningen tagit det grundläggande syftet 
med projektet, att skapa en miljö för samverkan inom 
forskning och utbildning där kontakterna mellan 
olika discipliner stimulerar kreativitet, utveckling och 
nya tänkesätt och där djursjukhuset med sin kliniska 
verksamhet spelar en viktig roll. Gruppens samstämda 
bedömning är att Förslag Nyrén ger de bästa förutsätt-
ningarna för att skapa en anläggning som motsvarar 
det angivna syftet. Detta förslag har den mest koncen-
trerade formen med bra samband och mestadels korta 
avstånd mellan anläggningens olika delar. Institutions-
byggnadens runda planform tjänar som en symbol för 
samverkan. Den blandade inplacering av institutionerna 
som torde bli ett resultat av de stora koncentrerade 
våningsplanen ligger i linje med föreställningen om 
gränsöverskridande samverkan. En förutsättning för att 
den runda planformen ska ge effektiva lösningar är att 
de programmerade forskningslaboratorierna med fördel 
placeras in i en kombination av slutna, mindre rum och 
öppna laboratorielandskap. Förslaget visar också väl 
genomarbetade planlösningar för de olika delarna av 
anläggningen och svarar upp mot kraven på uppdelning 
i tillträdeszoner. Den gestaltning som antyds med varie-
rade uttryck för olika delar kan bli ett fint tillskott på 
campus. Utvärderingsgruppen rekommenderar att det 
fortsatta arbetet med projektet sker med utgångspunkt 
från Förslag Nyrén. 

Uppsala juni 2007

Biocentrum
Sammanfattning och rekommendation i bedömnings-
utlåtande över parallella skissuppdrag

En viktig utgångspunkt för utvärderingsgruppens 
bedömning är det grundläggande syftet med att bilda 
Biocentrum, att öka samverkan mellan berörda institu-
tioner, initiera gränsöverskridande forskning och främja 
sambandet mellan undervisning och forskning inom 
berörda ämnesområden. Utvärderingsgruppen har med 
den bakgrunden studerat hur förslagen har placerat 
de olika lokalgrupperna i förhållande till varandra och 
prövat olika inplaceringar av den aktuella verksam-
heten. När det gäller att stimulera kontakter mellan 
forskare inom de olika institutionerna och mellan 
studenter och forskare har gruppen funnit att Förslag 
Bjurström&Brodin ger de bästa förutsättningarna för 
ett nytt Biocentrum. Avgörande är förslagets struktur 
i fråga om placeringen av kurslab och undervisningslo-
kaler, forskarlab och kontor/skrivrum. Härtill kommer 
förslagets övertygande placering av entrén till Biocen-
trum och det ovanförliggande lunchrummet för perso-
nal. Förslaget är väl genomstuderat i funktionellt och 
tekniskt avseende. 

Om SLU beslutar att gå vidare med en nybygg-
nad för Biocentrum i centralt läge rekommenderar 
utvärderingsgruppen att AHU och SLU arbetar 
vidare med projektet med utgångspunkt från förslag 
Bjurström&Brodin. Förslaget behöver bearbetas i flera 
avseenden, bland annat utformningen av källarplanet, 
placeringen fytotron och NMR och utbrytning av 
teknikutrymmen till en friliggande försörjningsbygg-
nad. Förslaget behöver också bearbetas med utgångs-
punkt från att en översyn av lokalprogrammet för 
Biocentrum är nödvändig. En sådan översyn kommer 
till exempel att beröra frågan om funktionsuppdelning 
av labarea, etablering av ett instrumentcentrum för tung 
utrustning och samverkan med ett blivande Centrum för 
Mark-Vatten-Miljö, framför allt när det gäller kurslab 
och undervisningslokaler.

Uppsala december 2006
MVM
Sammanfattning och rekommendation i bedömnings-
utlåtande över parallella skissuppdrag

Steg 1
Efter att ha studerat de föreliggande förslagen till 
nybyggnad för MVM har bedömningsgruppen kommit 
fram till att stort avseende måste fästas vid anläggning-
ens placering i kvarteret. Utgångspunkten därvidlag är 
det som anförs i programmet under rubriken Viktiga 
aspekter om huvuddispositionen för kvarteret med 
hänsyn till sambanden med centrala delar på campus. 
Det som talar till förmån för det östra läget är närheten 
till Undervisningsplan och de centrala campusfunktio-
nerna samt att anläggningen får ett fritt läge i relation 
till Biocentrum. De förslag som valt det västra läget 
med entrén mot Ulls väg inger en känsla av att MVM 
orienteras bort från centrum och hamnar bakom april -08

Göran Johansson

SLU Lokaler
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Presentationsmodell av Nyréns. Illustration från Bjurström & Brodin.
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Biocentrum. Läget mot Kunskapsträdgården och den 
skogsklädda åsens släntfot ger också större möjlighe-
ter att utnyttja landskapets kvaliteter när det gäller 
utblickar och byggnadens relation till sin omgivning. 
En viktig förutsättning för gruppens ställningstagande 
är att den västra delen av kvarteret inte i en framtid tas 
i anspråk för exploatering i stor skala. För att bibehålla 
campus karaktär av landskapspark får kvarteret i det 
läget inte belastas med ytterligare bebyggelse i flera 
våningar.

Förslag A1 har skickligt utnyttjat det östra lägets 
möjligheter genom byggnadens långsträckta och 
koncentrerade volym och placeringen av entrén. Försla-
get har emellertid allvarliga brister i andra avseenden, 
främst när det gäller dagsljus och orienterbarhet i de två 
laboratorievåningarna. En annan invändning är att det 
som är en av det östra lägets fördelar, utblickarna mot 
Kunskapsträdgården, alltför mycket störs av fläktrum, 
ventilationsskorstenar och stora takytor. Förslaget 
nödvändiggör därför en omfattande omarbetning, vars 
resultat inte säkert kan förutses. 

Förslag Carlstedt är det som bäst tillgodoser verksam-
hetens funktionella krav på lokalernas disposition, 
samband och utformning. Förslagets enkla kommuni-
kationsstruktur med den centrala ljusgården och dispo-

neringen av laboratorier och kontor är övertygande. Det 
finns detaljer som behöver bearbetas men invändning-
arna gäller främst det valda läget enligt vad som anförs 
ovan. En omplacering till det östra läget är inte möjlig 
utan en omfattande omarbetning.

Gruppens slutsats är att inget förslag utan vidare kan 
läggas till grund för det fortsatta arbetet med projek-
tet och att det krävs en bearbetning av förslag A1 och 
förslag Carlstedt i enlighet med de synpunkter som 
redovisas i detta utlåtande för ett slutligt ställningsta-
gande. 

Bedömningsgruppen rekommenderar alltså att SLU 
och Akademiska beslutar om att erbjuda A1 Arkitekter 
och Carlstedt Arkitekter att i en andra omgång av de 
parallella uppdragen bearbeta sina förslag. För att inte 
förlora tid i onödan bör en sådan bearbetning startas 
redan före semesterperioden.

Uppsala juni 2007

Steg 2
Utvärderingsgruppen har efter moget övervägande 
funnit att Förslag Carlstedt är det som sammantaget 
ger de bästa förutsättningarna för det fortsatta arbetet 
med projektet. 

Vid bedömning av förslagen har utvärderingsgrup-
pens funnit anledning att gå tillbaka till det som är 
det viktigaste syftet med att bilda ett Mark-Vatten-
Miljöcentrum, nämligen att genom samlokalisering 
underlätta samverkan inom forskning och utbildning 
mellan berörda ämnesområden och inspirera till 
gränsöverskridande. Gruppen har funnit att ljusgården 
i Förslag Carlstedt såsom en central kommunikations-

länk kan bli en levande miljö som skapar kontakt och 
samhörighet mellan de olika verksamheterna och som 
inbjuder till spontana möten över gränserna. Förslaget 
bygger också på en enkel uppdelning av kontorsrum och 
laboratorier med vällösta samband. Pausutrymmena 
på bottenvåningen är trevligt lösta och har tillgång till 
goda uteplatser.

Förslaget har som redovisas ovan en del svaga sidor. 
Arean måste minskas för att projektet ska vara genom-
förbart. Gruppen bedömer att detta kan ske utan att 
förslaget förlorar sina goda kvaliteter. Gestaltningen 
kräver en skicklig bearbetning för att få en karaktär 
som passar till platsens förutsättningar och byggnadens 
innehåll. 

Utvärderingsgruppen rekommenderar alltså att AHU 
och SLU arbetar vidare med projektet med utgångs-
punkt från Förslag Carlstedt och därvid tar tillvara de 
synpunkter på fortsatt bearbetning som redovisas ovan.

Uppsala september 2007

Djuretablering Lövsta, bearbetning pågår Planerad inflyttning 2010-11
mars 2008

SLU

Göran Johansson

SLU Lokaler

A
vd

el
ni

ng
en

 fö
r I

N
FR

A
S

TR
U

K
TU

R

Lövsta
Lövstaprojektet, som innebär uppförandet av en stor 
gemensam anläggning för etablering av djur (nöt, svin 
och fjäderfä) för VH-fakulteten placeras vid den äldre 
ursprungliga delen av Funbo-Lövsta. Anläggningen 
beräknas stå klar i etapper med första inflyttning 
år 2010. Byggherre är SLU:s egendomsförvaltning. 
Anläggningen planeras för effektiv drift och forskning 
och ska samverka med de verksamheter som finns på 
Campus Ultuna och även andra delar.

Utredning av alternativ
för framtida lokalisering
I samband med pågående planering och utbyggnad av 
de centrala delarna av campus har en stor del av SLU:s
institutioner/enheter redan placerats i ombyggda 
lokaler eller kommande nybyggnader. Det återstår att 
pröva lokalfrågan för institutioner eller motsvarande 
som sitter i perifera lägen eller som är splittrade på flera 
adresser. I varje särskilt fall krävs utredning och utvär-
dering från olika utgångspunkter för att komma fram 
till lämpliga lösningar.
Följande aspekter bör analyseras:
 • Lokalbehov
• Samband med övriga verksamheter på campus
• Representativt läge
• Inre funktionalitet
• Samordning med andra pågående projekt och   
 anläggningsarbeten för ny infrastruktur
• Kostnader
• Tid för inflyttning
I en separat rapport redovisas lokalprogram och alter-
nativa inplaceringsstudier för universitetsadministra-
tionen och institutionen för Stad och Land, inklusive 
institutionen för Ekonomi (Klustret för Landskap och 
samhälle). 

Lövsta, illustration av Tema arkitekter.MVM, illustration från Carlstedt.
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Denna rapport är framarbetad på uppdrag av SLU:s ledning av en Visionsgrupp för 
Ultuna campus. I gruppen har ingått:

Göran Johansson - (ordf.) arkitekt MSA, byggnadschef SLU
Thorbjörn Andersson - landskapsarkitekt LAR/MSA SWECO/FFNS
Rolf Johansson - arkitekt SAR/MSA, SLU
Tomas Lagerström - landskapsarkitekt LAR/MSA, sakkunnig yttre miljö, SLU
Lisa Persdotter - student, Ultuna studentkår
David Carlsson - fastighetschef, Akademiska Hus
Ralf Wigenius - sakkunnig yttre miljö, Akademiska Hus
Gösta Ericson - (sekr.) arkitekt SAR/MSA, Akademiska Hus

Gruppen har biträtts av landskapsarkitekterna LAR/MSA Lars Ström och  
Jens Modin från Bjerking AB som har utarbetat underlag för ställnings-
taganden, svarat för illustrationerna och redigerat gruppens rapport.  
Arkitekt Mikael Dunge har medverkat med lokalprogram och underlag för alter-
nativa placeringar av universitetets centrala administration och Klustret för Land-
skap och Samhälle. Detta redovisas i en separat PM.
 
Ett seminarium arrangerades av gruppen 2008-02-11 under rubriken Park-
landskap och pedagogisk miljö. Inbjudna var företrädare för SLU och Akademiska 
Hus samt arkitekter och landskazpsarkitekter som är engagerade i aktuella Ultuna-
projekt. Idéer och synpunkter från seminariet har varit till stor nytta i gruppens 
arbete. Frågor om gemensamma gestaltningsprinciper för pågående projekt har 
diskuterats vid möten med berörda arkitekter.

Denna rapport avser att ge underlag för SLU:s totala utvecklingsplan/lokalförsörj-
ningsplan och för den fortsatta planeringen av Campus Ultuna.

Uppdrag till Campusvisionsgruppen:

Att utarbeta en Campusvision, varvid hänsyn skall tas till helheten,

d.v.s. såväl den yttre miljöns utformning som byggnadernas placering och utseende. 

Förslaget bör innehålla ett fåtal alternativa lösningar

(med motiveringar och konsekvensbeskrivning). 

Uppdraget

Göran Johansson

SLU Lokaler
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Vår rapport ska främst ses som ett underlag för SLU:s
utvecklingsplan och plan för lokalförsörjningen för 
verksamheten som helhet men också som ett viktigt 
led i pågående planering av Campus Ultuna och övriga 
delar i närområdet. Det innebär att många av de frågor 
som vi behandlar kommer att övervägas i andra sam-
manhang och bearbetas vidare för ställningstagande. Vi 
berör många komplexa förhållanden där vi pekar på en 
eller flera tänkbara färdriktningar för fortsatt diskus-
sion och vidare utredning, ett steg på vägen i en lång och 
mödosam process för utvecklingen av ett nytt campus. 
Några regelrätta kalkyler och ekonomiska analyser har 
inte varit möjliga att genomföra i detta sammanhang. I 
anslutning till fortsatt projektering av bygg- och anlägg-
ningsprojekten kommer kostnadsberäkningar att göras i 
vanlig ordning. 

Följande är frågor som vi belyser på olika sätt men som 
behöver bearbetas vidare:
• Komplettering av service på Campus (restau-  
 ranger, café. butik).
• Nyttjande av byggnadsbeståndet vid Arrhenius- 
 plan. 
• Kunskapsparken, innehåll och eventuell utök-  
 ning.
• Alternativ för inplacering av universitetsadmi-  
 nistrationen och SOL m fl.

Sammanfattning och fortsatt arbete

Vår rapport tar också upp en del frågor där ställnings-
tagande eller godkännande av föreslagna princip-
lösningar krävs för den fortsatta projekteringen i på-
gående projekt eller för den slutliga utformningen av det 
detaljplaneförslag som ska ställas ut under sommaren 
för antagande i augusti/september. Rapportens förslag i 
frågor av det här slaget har varierande konkretionsnivå. 
Det gäller följande:

Trafik och parkering
• Princip för trafiklösning inom centrala campus,  
 med åtgärder för att begränsa biltrafiken på
 Ulls väg och Corson samt hastighetsbegräns-  
 ning till 30 km/h.
• Parkeringsnorm 10 platser per 1 000m2  BTA   
 ovan mark.
• Principlösning för bilparkering med huvudsak-
 lig dimensionering och lokalisering av parke-
 ringsplatser enligt parkeringsplan, uppdelning
 av stora parkeringsplatser i mindre enheter
 genom häckar och träddungar, avgiftsbelägg-
 ning av de mest centralt belägna platserna.

Karaktär och utformning
• Sammanhållningen av campus åstadkoms
 genom gestaltningen av de gröna huvudstråken
 Ulls väg och Corson samt genom enhetlig
 utformning av utvändig belysning, skyltning
 och andra detaljer.
• Principsektion för Ulls väg med ny fyraradig
 allé, 6,5 m köryta och GC-bana på båda sidor.
• Principsektion för Corson med sammanhållen
 karaktär i hela sin utsträckning så långt detta är
 möjligt med hänsyn till olika funktionskrav,
 trafikföring med enkelriktad slinga och kant-
 stensparkering samt rivning av befintliga bygg-
 nader (C4:174 och C4:211) när ersättningsloka-
 ler finns.
• Entréplatsen framför Undervisningshuset ges
 ny utformning i samband med att en samman-
 bindande länk byggs i souterrängplanet mellan
 nuvarande HVC och Undervisningshuset,
 sambandet med campustorget och entréplatsen
 framför Biocentrum och gamla lantbruksskolan
 beaktas.

Vi betraktar därmed vårt arbete enligt uppdraget som 
avslutat. Med utgångspunkt från gruppens rapport bör 
SLU kunna fatta beslut om inriktning under hösten 
2008.

Den fortsatta behandlingen av frågor som rör den 
fysiska utformningen av olika delar på campus kommer 
att göras inom ramen för respektive projektorganisation 
för de pågående projekten. Det finns emellertid vissa 
övergripande frågor som även i fortsättningen kan be-
höva övervägas i ett gemensamt forum för att samman-
hållningen inte ska gå förlorad. Det ankommer på SLU 
att ta ställning till syfte och form för ett sådant forum.

Genomförandet av de olika delarna i den förestående 
stora omdaningen av Campus Ultuna måste också 
planeras och hållas ihop för att få en rationell utbygg-
nadsordning. Utbyggnaden inom Ultuna måste också 
samordnas med motsvarande för SLU:s andra verksam-
hetsorter genom en utvecklingsplan/lokalförsörjnings-
plan för hela SLU.

Uppsala 12 juni 2008




