
 1

 

 
RÖBOÅSEN, UPPSALA   
 
 
 

 
 
 
Utvecklingsplan upprättad i augusti 2011 
 
 

 



 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3

RÖBOÅSEN  UTVECKLINGSPLAN  AUGUSTI 2011   
Beskrivning 
 

Bakgrund 
 
Uppsalaåsen 
Uppsalaåsen utgör tillsammans med Fyrisån och den bördiga slätten de naturgivna 
förutsättningarna som gett upphov till Uppsala. 
 
Åsen som korsar landskapet i nordsydlig riktning är Sveriges längsta. Längs åsen har man 
under historisk tid färdats och lagt sin bebyggelse. Här finns många kulturvärden av vilka 
Gamla Uppsala fornminnesområde, domkyrkan och slottet är de mest välkända. Åsen är en 
del av själva kärnan i detta vackra natur- och kulturlandskap och är ett ”strukturskapande” 
element som är en av förutsättningarna för den välkända ”Uppsalasiluetten”. 
 
Uppsalaåsen uppträder som ett pärlband av åsryggar och kullar men är i själva verket en 
sammanhängande rullstensås som bitvis överlagras med mäktiga lerlager. Somliga åshöjder 
är örtrika torrängar medan andra är skogsklädda.  
 
Åsen är i sin helhet biologiskt intressant och erbjuder spridningsvägar genom staden för djur 
och växter. Åsen är geologiskt intressant och rikligt vattenförande i hela sin längd och ingår 
till stora delar i Uppsala kommuns vattenskyddsområde. 
 
De kulturhistoriskt intressanta miljöerna och den vackra naturen erbjuder goda möjligheter till 
rekreation. På åsen finns även anläggningar typ elljusspår, skid- och kälkbackar, mindre 
stigar mm. Det är även lätt att med cykel på gång- och cykelvägar längs åsen göra utflykter 
till friområden utanför staden. Man kan på eller i närheten av åsen röra sig från Gamla 
Uppsala till Ekoln. Det ger rika möjligheter till ostörda naturupplevelser och stråken är av 
stort värde för friluftsliv och turism. 
 

 
Översikt – flygfoto                                                  Gles tallskog på Lötenkullen   
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Röboåsen 
Grusbrytning har skett i Röboåsen sedan 1700-talet men i en blygsam omfattning. En mer 
omfattande brytning påbörjades på 1930-talet. Vid Röbo har naturgrus brutits i tre täkter. De 
kallades Norra, Mellersta och Södra Röbogropen. Röbo tegelbruk var Uppsalas äldsta och 
etablerade sig på 1860-talet. Det lades ned 1970. Bruket hämtade sin lera i täkter öster om 
åsen. 
 
Restaureringen av Röboåsen 
Uppsala kommun är markägare till i stort sett hela Röboåsen. Kommunens målsättning med 
åsen efter avslutad verksamhet var att den skulle ingå som en del i det rekreationsstråk som 
leder från staden ut mot Gamla Uppsala. Åsen skulle återställas till någorlunda ursprungliga 
nivåer och skapa förutsättningar för en ny mager åsvegetation. 
 
Efterbehandlingen av Röboåsen bygger delvis på den terminalverksamhet som har bedrivits 
där sedan i början av 1980-talet. Grusterminalen fungerade som en mellandepå för mindre 
grustransporter inom Uppsala tätort. Kombinationen terminal/tippmöjligheter innebar bra 
transportekonomi och kontroll av deponimassorna. Restaureringen delades in i flera etapper. 
 
 

 
 
Etappindelning över restaureringen av Röboåsen 1985 – 2008. 
 
 
Etapp 1. Färdigställdes 1985. Den utgörs av en relativt lång utsträckt åsrygg som är en 
utlöpare från Röbokullen. Transportvägen ligger längs åsryggens västra kant. Endast 
begränsade planteringar av tall har utförts 
 
Etapp 2. Färdigställdes 1997. befintliga nivåer har eftersträvats. Högsta punkten ligger på 
drygt + 41 m och erbjuder fina utsiktsmöjligheter. Här kan man även ägna sig åt 
vinteraktiviteter som tefats- och pulkaåkning. Öppenhet eftersträvas och planteringar har 
därför främst skett längs kanterna. 
 
Etapp 3. Färdigställdes 1999. Restaureringsförslaget innebär en högsta punkt på ca +28 m. 
Tillgängligt åsmaterial räckte endast till intäckning av de högst belägna delarna. Sidorna är 
täckta med lera (alv). 
 
Etapp 4. Färdigställdes 2007.Tillgängligt åsmaterial räckte endast till intäckning av de högst 
belägna delarna. Sidorna är intäckta med lera (alv). Dammen färdigställdes 2008. 
 
Etapp 5. Färdigställdes 2008 i samband med att grusterminalen avvecklades. Tillgängligt 
åsmaterial räckte endast till intäckning av de högst belägna delarna. Sidorna är intäckta med 
lera (alv). 
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Åsrestaurering etapp 1 och 2 
 

 
 
Åsrestaurering etapp 3 
 
 
Övriga åtgärder 
Ekodukten över trafikleden stod färdig i samband med invigningen av Bärbyleden etapp 3 
2008.  
  

 
 
Ekodukten som färdigställdes 2008
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Värden 
 
Naturvärden 
En torrbacksflora växer på åsens högre partier. Inom Röboåsen gäller det främst Löten-
kullens övre del. Kärlväxterna på åsens torrbackar fungerar ofta som värdväxter och nektar- 
och pollenkällor för många olika sällsynta insektsarter. Trädlärka observeras ibland vid 
Röboåsen. 
 

 
 
Karaktärsfulla solitärtallar och igenvuxna enbuskmarker på Röboåsen. 
 
Förutom de öppna partierna innehåller åsen mer eller mindre täta enbuskmarker, halvöppna 
betesmarker samt skogsmiljöer – ofta med inslag av äldre sälgar som är viktiga pollen- och 
nektarkällor för tidiga insekter. 
 
Ett hot mot de ljus- och värmeälskande insektsarterna är igenväxning. Därför bör vissa delar 
av åspartiet trädbestånd glesas ur. De näringsrikare delarna som utgörs av lera (alv) och 
som har ett trist utseende bör slås av i mitten av juni månad.  
 
Kulturhistoriska värden 
Större delen av Uppsalaåsen söder om G:a Uppsala högar ingår i ett gränsbestämt 
fornlämningsområde. Området ingår i riksintresset K30, Gamla Uppsala samt Fyrisån och 
Björklingeåns dalgångar. Inom området invigdes 2055 Tunåsens kyrkreservat. 
 

 
 
Tunåsens kyrkreservat 
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Inom Röboåsen finns följande registrerade fornlämningar och kulturlämningar: 
 
Uppsala  33:1   Fornlämningsliknande bildning (öster om Lötenkullen) 
Uppsala  215:1 Fornlämningsliknande bildning, undersökt och avlägsnad 1969 
Uppsala  236:1 Fossil åker (norr om Lötenkullen) 
Uppsala  283:1  Fångstgrop (?) 
 
Geovetenskapliga värden 
Röboåsen utgör en del av Uppsalaåsen. Denna rullstensås sträcker sig i nordsydlig riktning 
från Södertörn, genom Uppsala och upp till Gävlebukten. Uppsalaåsen används för rening av 
dricksvatten. Ytvatten från Fyrisån pumpas upp i dammar och får sedan infiltrera i åsen. 
 
Värden för friluftslivet 
Området är ett av norra Uppsalas främsta promenadstråk. En gång- och cykelväg kommer 
inifrån staden och leder ut till Gamla Uppsala, Storvadsbadet och vidare mot Storvreta. Man 
kan även följa pilgrimsstigen Eriksleden vilken anlades år 2000 längs de befintliga 
gångstråken mellan Uppsala domkyrka och Gamla Uppsala. Linnés ”Gamla uppsala-
vandring” utmed Tunåsen och över Gamla Uppsala högar kommer att etableras igen inom de 
närmaste åren.  
På Röboåsen finns en belyst motionsslinga. Åsen fungerar som utflykts- och som 
picknickmål. Åsen är stadsnära och erbjuder fantastiska utblickar mot Gamla Uppsala och 
mot staden. Längre norrut på Tunåsen finns informationsskyltar vilka berättar om områdets 
geologi, kulturhistoria, djur och växter. Vandrare, joggare och mountainbikecyklister 
använder sig av de mindre stigarna i terrängen. Vintertid kan man ägna sig åt vinteraktiviteter 
typ tefats- och pulkaåkning. Idrottare kommer från Gränby sportfält, Fyrishov och Idrottens 
Hus. Militärer och brandmän förlägger sin fysiska träning hit. Sammanfattningsvis 
konstateras att många olika brukargrupper använder Röboåsen för sina aktiviteter. 
 
Markägoförhållanden 
Inom Röboåsen ägs all mark förutom två fastigheter av Uppsala kommun. Den ena är Gamla 
Uppsala 21:55 som ägs av Uppsala kyrkliga samfällighet och Gamla Uppsala 1:13 på 
Lötenkullens östsluttning som ägs av Uppsala Universitet. 
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Förslag 
 
Inledning 
Nedanstående sammanställning består av redan pågående eller planerade ”kommunala” 
aktiviter. Dessutom redovisas möjligheter området har och som vi konstaterat efter att vi lärt 
känna det. Arbetet med Röboåsen bör ske i samarbete med kyrkan och Riksantikvarie-
ämbetet. 
 
Övergripande  
 
Mål / karaktär / skötsel 
Röboåsen ingår som en viktig del i rekreationsstråket längs åsen mellan staden och Gamla 
Uppsala. Området är relativt välbesökt men fler uppsalabor bör bli medvetna om rekreations-
området och dess natur- och kulturvärden. 
Åsen utgör ett relativt stort område som har en mycket extensiv skötsel. En differentiering av 
insatserna är nödvändig för att lyfta fram och utnyttja åsens många inneboende kvaliteter. 
Röboåsen är mer inriktad mot anläggningar för rekreation än ex. Tunåsen. Det skulle även 
kunna visa sig i utformning och skötsel. Gångvägarnas och motionsslingans omgivningar kan 
röjas och gallras och upplevas ljusare och tryggare. Vissa mindre partier i strategiska lägen 
skulle kunna få en mer ”parkliknande” karaktär med en något högre skötselnivå. Variationen 
skulle kunna öka genom att ta upp siktlinjer och skapa  rumsligheter – helt enkelt röja och 
gallra fram ett omväxlande rekreationslandskap med ytor för aktiviteter och vistelse samtidigt 
som man behåller natur- och kulturvärdena.   
 
Utrustning  
Röboåsen är ett välbesökt stadsnära rekreationsområde som lockar många besökare. 
Området bör motsvara besökarens önskemål vad gäller utrustning typ sitt- och ätmöjligheter, 
soptunnor, information, regnskydd, torrdass etc. Utrustning bör vad gäller utformning, 
färgsättning och placering samordnas med kommunens övriga friluftsområden. 
 
Skyltning 
Det är mycket som ska inrymmas på åsen. Vandringslederna Linnéstigen och Eriksleden 
samt motionsslingan kräver sin uppmärkning och annan information. Dessutom vill man 
kanske informera om ex. geologin, historiken, tidigare markanvändningar och biologiska 
värden. Man bör ta en helhetsgrepp kring dessa frågor och samordna med andra 
informationsinsatser på ex Tunåsen och vid Gamla Uppsala högar. 
 

 
 
Motionsspåret används flitigt och på åsen finns ett antal fasta orienteringskontroller. 
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Trafik, parkeringar, gång- och cykelvägar 
 

 
 
Vy mot Röboåsen från tunneln vid Lötenkullen och den norra parkeringen nedanför pulkabacken 
 
1.   Infart från väg 600 (trafikljuset) 
Befintlig ljusreglerad infart från väg 600 bevaras tills vidare men utformas så att uppställning 
av fordon ej blir möjlig. Besökare når nytt läge för parkeringsplats i anslutning till korsning 
och behörig trafik kan nå ”Tegelmästarens villa”. 
 
2.   Ny parkering 
På tidigare plats för villa (Vendels grus kontor) görs en parkeringsplats. Anslutningsstigar 
anläggs mot befintligt stignät på åsen. Ny infart anordnas till parkeringen så att konflikt med 
vägkorsning ej uppstår. 
 
3.   Tillfartsväg till ”Tegelmästarns villa” 
Befintlig väg – delvis asfaltbelagd smalnas av med fickor för möten. Vägen ska endast 
betjäna transporter till och från fastighet, bilar med handikapptillstånd och andra 
specialtillstånd. 
 
4.   Parkering vid tegelslagarns villa 
Parkeringen ses över och striktas upp för att rymma endast ett mindre antal bilar. Ytan och 
därmed grusytans påverkan på miljön minskas. Endast bilar med särskilt tillstånd är tillåtna. 
Det kan gälla hyresgäster till bef. byggnad och fordon med särskilda tillstånd typ färdtjänst, 
behörig personal etc. 
 
5.   Parkering norr 
Parkering i norr flyttas för att utveckla tefats- och kälkbacken åt norr. Den nya p-platsen 
läggs i direkt anslutning till matarväg. Nödvändigt mått inkl. matarväg är lika med 12 meter. 
P-platsen ska vara belyst vilket även gäller stig mot motionsslinga. 
 
6.   Gångtunnel under Bärbyleden 
Gångtunneln spänner över fyra körfält som även om det finns ett ljusinsläpp i mittrefugen 
upplevs som tämligen lång. För att minska otrygghetskänslan bör man se till att nedfarterna 
till tunnelmynningen hålls fria från överhängande vegetation, har en god allmänbelysning och 
att själva tunneln målas med ljusa färger 
 
7.   Gångtunnel under ”Gamla E4:an” 
Denna gångtunnel är betydligt kortare men även för denna tunnel gäller samma allmängiltiga 
riktlinjer som under 6. för att minska otrygghetskänslan. 
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Vegetation 
 

 
 
Den ”normala” trädvegetationen på den magra åsen utgörs av tall.  
 
8.   Vegetationszonen i väster och norr samt dungarna mot Röborondellen 
Vegetationszonen mot väg 600 fyller sin funktion av skydd och ska bevaras relativt tät. En 
försiktig röjning / gallring ökar dock möjligheterna även till vistelse. Motsvarande gäller även 
ridån mot jordbruksmarken i norr samt vegetaionsholmarna som anlades i sydväst i samband 
med byggandet av Bärbyleden etapp 2.  
 
9.   Skogsområdet i nordost 
Sammanhängande skogsparti i nordost. Den norra delen består av ett lövdominerat 
blandskogsområde. Den södra delen utgörs av en talldominerad skog. Hela området har 
varit mer ljust och öppet tidigare. Beståndet bör röjas och gallras för att gynna fältskiktet och 
göra stigar och motionsslingor tryggare och mer vistelsevänlig. 
  
10.  Enbacken 
Området är en mindre åskulle med ett mycket tätt enbestånd som sticker ut i åkermarken 
öster om gång- och cykelvägen. Udden bör röjas och gallras och platsen kan fungera som en 
målpunkt pga sin fina utsikt mot högarna. En plats bör möbleras med picknickbord och 
sopbehållare (kyrkans mark). 
 
11a-c.  Etapp 1,  2 och 3 av åsrestaureringen 
De restaurerade delarna är idag ett öppet område med en del mindre tallar och björkar. 
Fältskiktet är ej slutet och består av typiska torrängsväxter. Till dessa öppna ytor är många 
värmeälskande insekter knutna. De största hoten både mot flora, insekter och inte minst mot 
de öppna vyerna och utblickarna är den gradvisa igenväxningen. Man måste vara observant 
på detta och sätt in nödvändiga röjningsåtgärder vid behov. 
 
12.  Etapp 4 och 5 - Bete 
Vid åsrestaureringens senast genomförda etapper från på 2000-talet fanns inte åsgrus 
tillgängligt för intäckning av större arealer. Mindre mängder åsmaterial kördes hit och täckte i 
första hand in de högst belägna ytorna. Kanterna täcktes med lera (alv) och besåddes. En 
del av dessa ytor är idag delvis bevuxna med olika ruderatväxter typ uppländsk vallört, tistlar, 
kardborre etc.  
Vissa partier exempelvis kring dammen skulle tillfälligt kunna hägnas in och betas en eller 
två perioder under en växtsäsongen vilket förmodligen skulle ge en snabb effekt på den 
ohämmade tillväxten. 
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13.  Skogsmark nedanför åsen 
Ett relativt näringsrikt skogsområde med ett till stora delar slutet trädskikt. Det domineras av 
tallar men har ett stort lövinslag och högväxande örter. Området känns mörkt och otryggt när 
man befinner sig på gång- och cykelvägar och motionsspår. Skogsmarken bör ges en mer 
halvöppen karaktär som öppnar upp och minskar otryggheten. Motionsslingans och gång- 
och cykelvägarnas närmaste omgivningar hålls öppna genom slåtter (slaghack) 2 gånger per 
år. 
 
14.  Lötenkullen 
Den största delen av Lötenkullen är bevuxen med en relativt gles tall/blandskog. På krönet 
finns en torrängsflora i öppnare partier. Tallarna knotighet vittnar om ett öppnare landskap. 
Ekodukten har medfört ett ökat slitage på kullen. Här finns även ett picknickbord och fler 
spontana eldstäder. Det glesa talldominerade trädskiktet på västra sidan bör utgöra målbild 
även för övriga sidor av kullen. 
 
 

 
 
Nedanför själva åsen är marken mer näringsrik och lövinslaget ökar. Gång- och cykelvägarnas 
närområde kan kännas murriga och otrygga.



 12

Målpunkter 
 

 
 
Den gamla trädgården vid ”Tegelmästarns” trädgård 
 
 
15.  ”Tegelmästarns” trädgård 
Den nyligen av kommunen röjda trädgården uppvisar stora trädgårdskvaliteter. Rader av 
gamla fruktträd och gamla trädgårdsväxter typ krollilja, pioner, bär- och prydnadsbuskar ger 
trädgården en speciell karaktär som man ska ta vara på. Med små medel kan trädgårds-
karaktären stärkas och kompletteras. Trädgården skulle kunna fungera som ett stadsnära 
utflyktsmål för äldreomsorgen och för barngrupper. Framkomliga stigar, sittplatser, 
picknickbord, kanske ett regnskydd, en grillbänk, soptunnor etc. skulle göra besöket lättare 
att genomföra. Transporter kan ske till parkeringsplats som iordningsställs eller ända in i 
trädgården. Vill man även få förskolor att använda trädgården kan försiktigt placera in en del 
naturlekutrustning. 
 
16.  Dammen 
En damm tilldrar sig alltid uppmärksamhet och ger betraktaren olika associationer. Dammen 
blir en attraktion i området om den ges det tänkta vattendjupet som säkerställer en 
vattenspegel. Dammens närmaste omgivningarna ges en högre skötselinsats än för 
närvarande. Kullen bör vara en gräskulle som man kan sitta på och därmed få en bättre 
uppsikt på omgivningarna. 
 
17.  Picknick-ytor 
Platser med fin utsikt, klimatskyddade platser eller platser med något intressant innehåll bör 
definieras, möbleras upp med picknickbord, soptunnor och ev. grillbänk. De kommer att 
fungera som målpunkter och förhoppningsvis öka nyttjandet av Röboåsen.  
 

 
 
Den igenvuxna dammen och en iordningsställd sitt- och matplats i ”Tegelmästarns trädgård” 
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18.  Utsiktspunkt Lötenkullen 
Lötenkullen erbjuder en fantasisk utsikt åt alla håll – inte minst inåt staden. Toppen kan vara 
jobbig att nå pga sina branta sidor men den nås från i princip alla sidor – inte minst via 
ekodukten över Bärbyleden. Sittplatser – typ picknickbord bör finnas på toppen liksom en 
enkel information kring vad man ser.  
 
19.  Utsiktspunkt norra Röboåsen 
Härifrån har manen fantastisk vy norrut mot Gamla Uppsala högar men även in mot staden. 
(En björkplantering på sydöstra Tunåsen kommer inom ett antal år att skymma utsikten mot 
norr). 
 
20.  Utsiktspunkt konstverket 
Från höjdpunkten vid Lenny Clarhälls konstverk med utblickar mot staden och västerut. 
 
 
 

 
 
Utsikt från norra Röboåsen” mot G:a Uppsala högar och österrut från Lötenkullen 
 

 
 
Svackan med dammen som håller på att växa igen 
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Den centrala platsen 
 

 
 
Platsen som ”alla väga leder till” och som kan utvecklas till en samlingsplats och utgångspunkt för 
Röboåsens aktiviteter. 
 
Strax nordväst om Lötenkullen sammanstrålar många vägar. Från sydväst kommer g/c-
vägen från Tuna Backar och Bärby hagar. Gång- och cykelvägen mellan centrum och Gamla 
Uppsala går förbi här liksom Eriksleden och den planerade Linnéstigen. För många startas 
och avslutas motionsturen i denna plats.  
Vid den närbelägna hundrastgården är det nästan alltid folk. Denna plats faller ut som den 
självklara platsen om man vill få till något av centrumplats för rekreationsområdet Röbo. Här 
ska man kunna finna information kring motionsspår och åsen mm. 
 
21.  Informationsplats 
En gemensam informationsplats anläggs där många vägar strålar samman. Den bör förutom 
informera om motionsslingan även kunna informera om åsens natur- och kulturvärden samt 
tidigare markanvändning (tegelbruk, ler- och grustäkter). 
 
22.  Sittplats 
I anslutning till infootavlan, uppvärmningsytan placeras sittplatser. Det kan vara i form av 
soffor, bänkar och picknickbord. Denna yta kommer att fungera som åsens samlingsplats. 
 
23.  Uppvärmningsyta mm 
Som en del i den centrala samlingsplatsen i Röbo anläggs en plan gräsyta för uppvärmning,  
spontan lek och idrott. Man kan åstadkomma vindskydd och möblera delar av ytan med 
träningsredskap, picknickbord, regnskydd och  träningsredskap. 
 
24.  Skogspartiet 
Skogspartierna kring den centrala platsen bör få en lite mer halvöppen karaktär och ett mer 
städat uttryck. Detta gäller inte minst det naturmarksparti som ligger mellan nuv. infotavla 
och dammen. Den bör städas ur och få en luftigare karaktär. Här finns goda förutsättningar 
för anläggande av en naturlekplats 
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Promenadvägar och vandringsleder 
 
 

 
 
På Röboåsen finns leder och stigar av olika dignitet – här är den grusade och belysta motionsslingan 
som även används för promenader och hundrastning. 
 
25.  Eriksleden 
Befintlig led går längs den nordsydliga gång- och cykelvägar genom området mellan 
domkyrkan och Gamla Uppsala. Bärbyleden passeras i gångtunneln sydväst om Lötenkullen. 
 
26.  Linnéstig 
En Linnéstig på Röboåsen planeras att anläggas under 2011. Stigen passerar bärbyleden i 
tunneln vid Lötenkullen. Och följer sedan motionsslingan på åsryggen norrut. En aktivitets-
punkt kommer att anläggas på Röboåsen skyddad i skogen men ändå nära högsta punkten. 
 
27.  Motionsspår 
Befintligt belyst avgrusat motionsspåret är utformat så att olika längd och svårighetsgrad kan 
kombineras.  
Många motionslöpare känner sig otrygga när de motionerar längs spåret. Röjning / gallring 
bör utföras längs spåret för att erhålla en öppnare och ljusare omgivning till spåret som 
upplevs som tryggare. Sträckningen justeras vid den ”centrala platsen”. 
  
28.  Gång- och cykelvägar 
Kommunens övergripande övergripande gång- och cykelvägnät ansluter till området genom 
gångtunnlar under Bärbyleden respektive väg 600. Dessa och förbindelsen mellan dem är 
asfaltbelagda och belysta. Gång- och cykelvägen norrut längsåsen är grusbelagd och ej 
belyst (fösrta delen i söder löper parallellt med den belysta motionsslingan). Dessa vägar 
benämns på kommunens cykelkarta som rekreationscykelväg vilket bl.a innebär att vägen 
lika prioriterad när det gäller snöröjning. Önskemål finns om bättre snöröjning. 
 
29.  Spontanstigar 
Inom Röboåsen har en mängd spontana stigar uppkommit. Stignätet vittnar om ett brett 
nyttjande. På utvecklingsplanen har endast de större stigarna som bildar ett stignät tagits 
med. 
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Aktiviteter / anläggningar 
 
 
 

 
 
Pulkabacken åt norr och hundrastgården 
 
30.  Pulka- och kälkbacke åt norr 
Profilen på backen justeras och den gamla p-ytan plus del av trädridån längs matarvägen 
utformas som uppbromsningsyta. Eventuell belysning av backen. Kan bruksvägen stängas 
av vintertid bör backen även utnyttja del av åkern som uppbromsningssträcka. 
 
31.  ”Cykelbana” 
”Cykelbanan” strax nordost om infarten från väg 600 ser inte ut att nyttjas speciellt aktivt. 
Anläggningen tas bort om det inte finns några intressenter. 
 
32.  Hundrastgård 
En välbesökt hundrastgård invigdes 2009. Den ligger intill den centrala plats på åsen där 
motionsspåren utgår ifrån och medverkar till att ”befolka” och ge liv åt området. 
 
33.  Konstverk 
Konstverket som ursprungligen stod i Slottsbacken är utförd av konstnären Lenny Clarhäll. 
 

 
 
Lenny Clarhälls konstverk på höjden (etapp 3) mot Röborondellen.
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Övrigt 
 

 
 
Ekodukten överbrygger barriären Bärbyleden till glädje för djur och människor. 
 
34.  Anslutning norrut 
Röboåsen avslutas i norr av en mindre grusväg som går från väg 600 mot villabebyggelsen i 
Gamla Uppsala (gammalt järnvägsspår). Norr om vägen breder den brukade 
jordbruksmarken ut sig. Gång- och cykelvägen mot Gamla Uppsala högar löper längs åsens 
östra kant. 
 
35.  Ekodukten 
Ekodukten binder på ett bra sätt ihop naturmarkspartierna norr och söder om Bärbyleden. 
Grönskan börjar sluta sig och den 60 meter breda överbyggnaden kommer säkert att hjälpa 
både människor och stadens djurliv att passera barriären som Bärbyleden innebär för 
friluftsliv och organismer. 
 
36.  Anlutning söderut 
När man passerat ekodukten och är på väg söderut finns två stigar att välja innan man 
befinner sig nere i ”gatunivå”. Stigen från det södra brofästet sluttar mycket brant ned mot 
anslutande gata. Stigen på den östra sidan mot Svartbäcken är även den brant men ändå lite 
flackare. Den skulle även kunna göras flackare om vägen drogs mer på ”skrå”. 
 
37.  ”Inägan” 
På kommunal mark söder om kyrkans fastighet, väster om gång- och cykelvägen mot 
Högarna finns en mindre inäga mellan några lövridåer som skulle om intresse finns kunna 
utvecklas mot en gräsyta för spontanidrott, lek och spel. 
 
 
 
 
 


