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1. Gläntan

Vid Gläntan finns en stor lekplats, utegym, 
grillplats och flera runda bänkbord där du kan 
fika. Kring lekplatsen är det breda gångvägar 
med hårdpackat grus. Du hittar också flera 
sittbänkar med armstöd och sittbänkar under 
tak. Lekplatsen är upplyst med lyktstolpar. 

Grillplatsen har två bänkbord. Eldstaden är 
låg med låga stockbänkar. Underlaget kring 
grillplatsen är jord. Ved att elda med tar du 
med dig själv.

Lekplatsen vid Gläntan

Sittbänkar under tak

Bänkbord vid Gläntan Gångvägar kring lekplatsen4. Valltjärn
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Vägen till Gläntan från parkering Gläntan
Från parkeringen är det 200 m till lek- och 
grillplatsen Gläntan. Följ grusvägen till 
vänster om det öppna gräsfältet så ser du 
snart lekplatsen. Stigen är bred med hård-
packat grus och kan användas med rullstol. 
Längs vägen finns sittbänkar med armstöd. 

Utegym vid lekplatsen Grillplatsen intill lekplatsen

Bänkbord vid grillplatsen Eldstaden med låga stockbänkar

Bänk längs grusvägen från parkeringen
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2 Fågeldammarna med rastplats

Fågeldammarna är ett av Stadsskogens 
vattenfyllda stenbrott. Här bröt man förr den 
ljusa uppsalagraniten som bl. a. använts för 
att bygga muren utanför Uppsala domkyrka. 
Fågeldammarna har stängsel runtom och 
det finns stigar som leder runt dammarna. 
Stigarna är hyfsat breda och jämna. Under-
laget är jord. Det finns en rastplats med ett 
bänkbord vid den västra dammens norra 
sida. Bänkbordet har förlängda sittytor för 
att underlätta när du ska sätta dig. Kring 
bänkbordet är underlaget hyfsat jämnt men 
kan vara lite gropig. 

Den östra dammens norra sida har en 
informationsskylt om Fågeldammarna och en 
sittbänk. Det finns ytterligare ett bänkbord 
söder om Fågeldammarna vid Lövgrenska 
slätten.

En av Fågeldammarna

Rastplats vid västra fågeldammen

Gångväg kring Fågeldammarna Sittbänk och informationsskylt vid östra dammen
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Vägen till Fågeldammarna från parkering 
Gläntan
Från informationsskylten vid parkeringen 
fortsätter du rakt fram på grusvägen med 
lyktstolpar i 250 m. Håll sen utkik efter en 
vägvisare som pekar åt höger mot Fågeldam-
marna.  Om du följer stigen åt höger i 150 m 
når du rastplatsen vid den västra fågeldam-
men. Det finns stigar som leder runt båda 
Fågeldammarna. Stigarna är ganska jämna 
och breda, underlaget är jord. 

Skylt mot Fågeldammarna

Gångväg mot Fågeldammarna

Stig till Fågeldammarna

3. Trollstigen

Trollskogen är en del av Stadsskogens natur-
reservat. Sedan slutet av 60-talet har skogen 
fått sköta sig själv och döda träd lämnas kvar 
till glädje för bl.a. insekter. Nu håller platsen 
på att utvecklas till en riktig naturskog. 
Vandra gärna omkring bland träden och 
upptäck naturen. Trollstigen är en skogsstig 
på 250 m som går igenom Trollskogen. En 
informationsskylt om skogen finns mitt på 
stigen. Stigen är ganska jämn och fungerar 
bra med barnvagn.

Trollskogen och trollstigen

Informationsskylt om trollstigen
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Vägen till Trollskogen från parkering 
Gläntan
Stadsskogen har många stigar och det finns 
flera sätt att komma till Trollskogen. Ta gärna 
med en folder med karta från informations-
skylten vid parkeringen för att lättare hitta. 
En väg till Trollskogen är att följa en del av 
Linnéstigen Gottsundavandringen. Strax efter 
informationsskylten vid parkeringen finns en 
vägvisare som pekar ut riktningen för Linnés-
tigen. Stigen markeras med blå stolpar med 
en Linnésymbol. Underlaget är ganska jämnt 
men stigen är ibland smal och har stenar. 
Vissa delar är för smala för rullstol. 800 m 
från informationsskylten vid parkeringen 
kommer du till starten av trollskogen. Här 
finns det en skylt som pekar mot ”trollstigen”. 
Det finns även en informationsskylt som 
berättar om Linnéstigen Gottsundavandring-
en. Följ Trollstigen 150 m så ser du skylten 
som berättar om trollskogen. 

Första vägvisaren 
mot Trollskogen

Vägvisaren vid  
Trollskogen

Linnéstigen mot Trollskogen

Smal del på stigen Trollstigens start med skylt om Gottsunda-
vandringen till höger
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4. Valltjärn

Valltjärn är ett av Stadsskogen vattenfyllda 
stenbrott där man tidigare brutit uppsalag-
ranit. Idag finns här en grillplats. Eldstaden 
är låg och har ett grillgaller som kan vridas 
över elden. Det finns fyra bänkbord som 
har förlängda sittytor för underlätta när du 
ska sätta dig. Du hittar även ett grillbord 
för engångsgrillar, vedförråd och soptunnor. 
Underlaget är blandat med stenhäll, rötter 
och jord men det går att rulla fram till grillen 
med rullstol.

Valltjärns grillplats

Grillbordet Valltjärn

Grillplatsen
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Underlaget längs vägen fram till grillplatsen

Ett av bänkborden och vedförrådEtt av bänkborden

Stigen in till Valltjärns grillplats

Vägskälet till Valltjärn

Valltjärn från stigens sida sedd
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Kuperad del på elljusspåret

Vägen till Valltjärn från parkering 
Gläntan
Stadsskogen har många stigar och det finns 
flera sätt att komma till Valltjärn. Ta gärna 
med en folder med karta från informations-
skylten vid parkeringen för att lättare hitta. 
En väg till Valltjärn är att följa elljusspåret 
från informationsskylten vid parkeringen. 
Elljusspåret är ganska brett och jämnt med 
hårdpackat grus. Flera delar av spåret är 
dock lite kuperade och det behövs hjälp för 
rullstol. Följ spåret rakt fram i 1 km tills du 
svänger vänster in på Vallstigen, det finns 
inga vägvisare som pekar mot Valltjärn. 100 
m in på Vallstigen ligger Valltjärn till vänster 
och du får gå in på den lilla skogsstigen mot 
grillplatsen. 

Djur
I södra delen av Stadsskogen finns en 
markerad ridstig där det kan komma ryttare 
till häst.
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Pdf:en är framtagen av Upplandsstiftelsen och Uppsala kommun 2018–2019, i ett projekt där  
statliga bidrag till lokala och kommunala naturvårdsprojekt är medfinansiär. 

Hitta till Stadsskogen

Naturreservatet Stadsskogen ligger inne i 
Uppsala, öster om Eriksberg och Norby.

Med bil eller cykel
Det finns två större parkeringsplatser till 
Stadsskogen, en vid Gläntan som ligger längs 
Norbyvägen och i korsningen Kåbovägen - 
Döbelnsgatan.

Med kollektivtrafik
Det finns flera alternativ för dig som vill ta 
bussen till Stadsskogen. Åk t ex till hållplats 
Somarro och gå en liten bit söderut längs 
Norbyvägen så kommer du till parkeringsplats 
Gläntan, en av entréerna till Stadsskogen. 

Parkeringsplats Gläntan
Parkeringsplats vid Gläntan, längs Norby-
vägen. Det finns en skylt som visar in till 
parkeringen från Norbyvägen. Parkeringen 
är asfalterad och belyst. Det finns fler än 20 
platser och här kan du parkera två timmar 
men på vissa parkeringsrutor kan du parkera 
upp till 24 timmar.

Det finns en handikapplats där det går att 
parkera i fyra timmar. 

Vid informationsskylten finns en karta över 
reservatet och foldrar att ta med sig. Gå 
uppför backen vid parkeringen in mot skogen 
så hittar du den. Backen lutar och det kan 
behövas hjälp för rullstol. 

Parkeringsplatsen Gläntan

Handikapparkeringen
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