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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2020-03-03

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 78

Idékoncepttävling för Gottsunda centrum

KSN-2019-03356

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskottföreslår kommunstyrelsen besluta

1. att initieraidékoncepttävling för Gottsunda centrum i enlighet med ärendets
bilaga 1, samt

2. att den politiska beredningsgrupp för fastighetsöverlåtelsersom beslutades i
kommunstyrelsen4 april 2019§ 51 också ska gälla som referensgrupp för
idékoncepttävlingen och efterföljande avtalsförhandling.

Reservation

Tobias Smedberg (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden med
motiveringen:
Jag reserverar mig mot beslutet att gå vidare med en så kallad idékoncepttävling som
inte innehåller några konkreta krav på åtaganden som köparen av de hyresrätters som
ingår i försäljningen ska vidta för att skydda hyresgästerna från renovräkningar, höjda
hyror, ombildningar och andra risker.
Att de krav som fanns med i ärendets ursprungsversion tagits bort och nu ersatts med en
löst formulerad anmodan om att köparen självmant får redovisa om och hur
hyresgästernas intressen ska tillvaratas ger ingen trygghet för de 300 familjer som bor i
lägenheterna idag.
Med det ärende som nu drivs vidare blir ett eventuellt ansvarstagande för hyresgästerna
en förhandlingsfråga istället för ett krav. Det är ett svek mot de hyresgäster som redan
uttryckt oro för försäljningarna och som getts besked av det politiska minoritetsstyret att
sociala krav ska ställas på köparen för att skydda hyresgästerna.
Enda sättet att skydda hyresgästerna är att stoppa försäljningen av deras hem. Den som
trots alla de erfarenheter som finns av konsekvenser av försäljningar av kommunala
hyresrätter till privata aktörer ändå vill genomföra en försäljning måste formulera krav
som diskvalificerar aktörer som inte är beredda att ansvar. Minoritetsstyret och högern
blundar inför detta och det beklagar jag.
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Yrkanden

Tobias Smedberg (V) yrkar:
(1) avslag till förslaget första att-sats,
(2) att förslagets andra att-sats ändras till: att referensgrupp för idékoncepttävlingen och
efterföljande avtalsförhandling består av en ledamot per parti representerat i
kommunstyrelsen.
(3) tillägg med att en försäljning av de hyresrätter som ingår i UKFAB:s ägo enbart ska ske
till Uppsalahem.

Tobias Smedberg (V) yrkar i första hand ändring med:
(4) att idékoncepttävlingens del om försäljning av hyresrätter förses med samtliga av de
sociala krav som angavs i tjänsteskrivelsens ursprungsversion daterad 2020-01-07.

Tobias Smedberg(V) yrkar i andra hand ändring med:
(5) att i det fall befintliga bostäder blir föremål för försäljning ska köparen förbinda sig till
krav att bostäderna inte får rivas under en femtonårsperiod från förvärv.
(6) att i det fall befintliga bostäder blir föremål för försäljning ska köparen förbinda sig till
krav att köparen ska ha en långsiktig och lokalt förankrad förvaltning och en synlig
närvaro i centrumområdet.
(7) att i det fall befintliga bostäder blir föremål för försäljning ska köparen förbinda sig till
krav att stamrenovering ska ske med stor respekt för de boende och deras möjlighet att
bo kvar i bostaden. Detta innebär bland annat påverkansbar nivå för renovering för
hyresgästen och stegvisa hyreshöjningar. Vidare innebär detta att konceptrenoveringar
inte accepteras.
(8) att i det fall befintliga bostäder blir föremål för försäljning ska köparen förbinda sig till
krav att inga schablonmässiga inkomstkrav utifrån exempelvis årshyra får ställas.
(9) att i det fall befintliga bostäder blir föremål förförsäljning ska köparen förbinda sig till
krav att bostäderna ska förmedlas via Uppsala bostadsförmedling.
(10) att i det fall befintliga bostäder blir föremål för försäljning ska köparen förbinda sig
till krav att aktören aktivt ska motverka svarta hyreskontrakt.

Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslag med redaktionella ändringar mot Tobias
Smedbergs (V) yrkanden och finner att arbetsutskottet bifaller föreliggande förslag
med redaktionella ändringar.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade29 april 2019, § 151, inom ramen för ärendet
Förändring av Uppsala kommuns fastighetsägande att uppdra till kommunstyrelsen
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att tillsammans med Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag (UKFAB) genomföra en
idékoncepttävling för försäljning av Gottsunda centrum.

Kommunstyrelsen föreslås initiera idékoncepttävlingen. Kommunstyrelsen ska
återkomma till kommunfullmäktige med förslag till beslut efter genomfört
tävlingsförfarande. En försäljning kan genomföras först efter beslut i
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 27 februari 2020
Bilaga 1, Tävlingsprogram
Bilaga 2, Strukturplan och inriktning för stadsmiljöns kvaliteter
Bilaga 3,Sammanställning av dialoger
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Idékoncepttävling för Gottsunda centrum  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att initiera idékoncepttävling för Gottsunda centrum i enlighet med ärendets 

bilaga 1, samt 

 

2. att den politiska beredningsgrupp för fastighetsöverlåtelser som beslutades i 

kommunstyrelsen 4 april 2019 § 51 också ska gälla som referensgrupp för 

idékoncepttävlingen och efterföljande avtalsförhandling.  

 

Ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 29 april 2019, § 151, inom ramen för ärendet 

Förändring av Uppsala kommuns fastighetsägande att uppdra till kommunstyrelsen 

att tillsammans med Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag (UKFAB) genomföra en 
idékoncepttävling för försäljning av Gottsunda centrum.  

Kommunstyrelsen föreslås initiera idékoncepttävlingen. Kommunstyrelsen ska 

återkomma till kommunfullmäktige med förslag till beslut efter genomfört 
tävlingsförfarande. En försäljning kan genomföras först efter beslut i 

kommunfullmäktige.  

Beredning 

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsförvaltningen i samarbete med 

kommunledningskontoret, kulturförvaltningen och UKFAB. Ett flertal dialogtillfällen 
med medborgare, företagare och andra verksamma i centrumområdet samt 
intresseorganisationer har hållits. 

Näringslivsperspektivet beaktas såtillvida att tävlingen föreslås innehålla utmaningar 

kring hur en köpare kan bidra till fler arbetsplatser i centrumområdet samt hur lokala 

Stadsbyggnadsförvaltningen  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2020-02-27 KSN-2019-03356 

  
Handläggare:  

Susanna Waldersten 
 

 

 
 

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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näringsidkare involveras i utvecklingen. Näringslivsperspektivet har också fångats upp 
genom de dialoger som förts under beredningen av detta ärende. Barn- och 
jämställdhetsperspektiven har beaktats och bedöms inte vara relevanta med 

föreliggande förslag till beslut. 

Föredragning 

Syftet med idékoncepttävlingen är att möjliggöra en försäljning av Gottsunda centrum 
och delar av centrumområdet till en långsiktig aktör, alternativt en sammanslutning av 
aktörer, som tillför utvecklingskraft, erfarenheter, spetskompetens samt lokalt 

engagemang till Gottsundaområdets utveckling. Genom idékoncepttävlingen och en 

därpå följande avtalsförhandling samt försäljning önskar kommunen etablera en 

långsiktig samverkan med en eller flera aktörer i genomförandet av en kraftfull 
stadsutveckling i Gottsundaområdets centrala delar.  

Idékoncepttävlingen innebär att försäljningen av Gottsunda centrum 

konkurrensutsätts i ett anbudsförfarande som i ett första utvärderingssteg säkerställer 

ett marknadsmässigt pris. Det slutliga urvalet premierar långsiktiga aktörer med god 
genomförandekraft och socialt engagemang. Idékoncepttävlingen föreslås inledas i 

mars 2020 och beslut om försäljning i kommunfullmäktige väntas kunna fattas under 
fjärde kvartalet 2020.  

Processen, syftet och målen för idékoncepttävlingen framgår i tävlingsprogrammet, 

bilaga 1. Till tävlingsprogrammet biläggs den strukturplan med inriktning för 

stadsmiljöns utveckling och kvaliteter som utgör en bearbetning av planprogrammets 

struktur för centrumområdet. Strukturplanen ligger till grund för idékoncepttävlingen 
samt kommande detaljplanering och återfinns i bilaga 2. Även planprogrammet för 

Gottsundaområdet och ett försäljningsprospekt med fastighetsinformation kommer 
att biläggas tävlingsprogrammet. 

Tävlingsområdet omfattar större delen av fastigheten Gottsunda 34:2. 

Tävlingsområdets avgränsning framgår i bilaga 1. Befintliga bostäder vid 

Valthornsvägen 25–47 kan undantas från försäljning i det fall en aktör inte ser dem som 

en väsentlig del i ett förvärv av centrum, eller i det fall man inte på ett trovärdigt sätt 

kan beskriva hur en förestående renovering ska genomföras så skonsamt som möjligt. 

Detsamma gäller om aktören inte kan visa att ett ägande skulle stärka utvecklingen av 

Gottsunda centrum. 

Den potentiella byggrätt som kan tillskapas inom tävlingsområdet är minst 100 000 

kvadratmeter BTA (bruttototalarea), vilket motsvarar sju stadskvarter som kan 

bebyggas med bostäder, verksamheter och mobilitetsanläggning. Ungefär hälften av 

byggrätterna kräver rivning av befintliga byggnader för att kunna realiseras.  

Den politiska beredningsgrupp som utsågs av kommunstyrelsen i samband med att 

ärendet om förändring av Uppsala kommuns fastighetsägande behandlades i 
kommunstyrelsen 4 april föreslås knytas till tävlings- och försäljningsprocessen under 

de olika faserna. 

I beredningen av ärendet har medborgare och intresseorganisationer fått information 
och tillfälle att lämna sina synpunkter på den planerade försäljningen av Gottsunda 

centrum och den föreslagna stadsutvecklingen. Detta har skett under både öppna och 
riktade dialogtillfällen. Till de uppsökta målgrupperna bland Gottsundaborna hör barn 
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i åldrarna 6–12 år (Sommarkul), mammor med små barn (öppna förskolan), unga män 
(fritidsgården), kvinnor med utländsk bakgrund samt personer med 
funktionsnedsättning (FUB Uppsala). Bland intresseorganisationerna kan nämnas 

Hyresgästföreningen och Tjejers rätt i samhället (TRIS). Även hyresgästerna i Gottsunda 
centrum har fått information och möjlighet att delge sina förslag, farhågor och 
synpunkter. Se bilaga 3 för en sammanställning av dialogerna. 

Ett urval av marknadsaktörer har därtill tillfrågats om att ge sina synpunkter på olika 
sakfrågor inom ramen för tävlingsprogrammet.  

Ekonomiska konsekvenser 

En försäljning förväntas endast kunna genomföras om den genererar en nettointäkt åt 

Uppsala kommunkoncern. Intäktens storlek går dock inte att förutse i detta skede. I 
och med kommunfullmäktiges beslut om att inleda en tävlingsprocess för Gottsunda 

beskrevs också vilka ekonomiska effekter som skulle uppstå för kommunkoncernen i 
samband med de faktiska försäljningarna. Med anledning av det och då detta beslut 
avser tävlingens innehåll och upplägg, beskrivs inte de ekonomiska effekterna av själva 

försäljningen närmare i det här ärendet. 

Kostnaden för att genomföra försäljningen av fastigheten Gottsunda 34:2 bedöms, 

exklusive skatteeffekter, uppgå till cirka 14 miljoner kronor. Beloppet avser bland 

annat kostnader för försäljningsstöd, tekniska besiktningar, juridisk rådgivning och 

fastighetsvärdering. Detta innebär en fördyring gentemot bedömningen i ärendet om 

avyttring (kommunfullmäktige 29 april 2019) med 6 miljoner kronor. Kostnader som 
tillkommit är främst intern tid för kommunen, framtagande av strukturplan och 
tekniska utredningar, transaktionsstöd samt en post på 2 miljoner kronor för 

oförutsedda utgifter.  

Eventuella skattekostnader så som skatt vid försäljningar, stämpelskatt vid 
koncerninterna fastighetstransaktioner samt kostnader för bolagspaketering 

tillkommer.  Dessa kostnader uppstår framför allt först efter ett eventuellt beslut i 
kommunfullmäktige om att genomföra en faktisk avyttring.  

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 27 februari 2020 

• Bilaga 1, Tävlingsprogram  

• Bilaga 2, Strukturplan och inriktning för stadsmiljöns kvaliteter 

• Bilaga 3, Sammanställning av dialoger 
 

 

 

Stadsbyggnadsförvaltningen 

 

 

Joachim Danielsson Mats Norrbom 
stadsdirektör stadsbyggnadsdirektör 
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Inbjudan till idékoncepttävling
Uppsala kommun bjuder in till en idékoncepttävling för Gottsunda centrum 
– tävlingsperioden pågår mellan 19 mars och 4 juni 2020. Vi söker en aktör, 
eller en sammanslutning av aktörer, som delar kommunens syn på hållbar 
stads- och samhällsutveckling. 

Möjligheten att komma in som fastighetsägare i Gottsunda centrum utgör 
en så mycket större möjlighet än att köpa ett affärs- och servicecentrum, 
vilket som helst. Istället handlar det om att bli en ansvarstagande partner i 
ett storskaligt stadsutvecklingsprojekt i mångmiljardklassen tillsammans 
med andra. Inte minst kommunen, regionen och staten inom ramen för 
Uppsalapaketet*.

År 2050 beräknas de södra delarna av Uppsala ha 100 000 fler invånare än 
idag – en befolkningstillväxt motsvarande en stad i Umeås storlek. Södra 
delarna av Uppsala har då vuxit med 45 000 bostäder, 20 000 arbetsplatser, 
en tågstation i Bergsbrunna, ytterligare två järnvägsspår mellan Uppsala, 
Arlanda och Stockholm, samt en robust kollektivtrafiklösning som binder 
ihop södra staden med dess övriga delar samt med huvudstadsregionen.

Gottsunda kommer att vara en av fyra stadsnoder utanför Uppsalas inner-
stad i denna kraftiga expansion. En stadsnod är ett regionalt och lokalt cen-
trum, en knutpunkt för kollektivtrafiken som skapar närhet och mervärden 
i vardagen för de som bor och verkar i området. Stadsnoderna kompletterar 
stadskärnan med en hög koncentration av samhällsservice, handel, arbets-
platser och bostäder.

Erik Pelling,  
kommunstyrelsens ordförande

*Läs mer om Uppsalapaketet på uppsala.se/gottsundacentrum
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Syfte med  
idékoncepttävlingen
Kommunfullmäktige i Uppsala kommun 
beslutade i april 2019 att det ska genomföras 
en tävling för Gottsunda centrum. Syftet är att 
möjliggöra en försäljning av Gottsunda centrum 
samt delar av centrumområdet till en långsiktig 
aktör, alternativt en sammanslutning av aktö-
rer, som tillför utvecklingskraft, erfarenheter, 
spetskompetens och lokalt engagemang till 
Gottsundaområdets utveckling. Det vinnande 
tävlingsbidraget ska ligga till grund för en av-

talsförhandling där villkoren för en försäljning 
slås fast. 

Genom idékoncepttävlingen, efterföljande 
förhandling och slutligen en försäljning önskar 
kommunen etablera en långsiktig samverkan 
med en aktör eller en sammanslutning av aktö-
rer i genomförandet av en kraftfull stadsutveck-
ling i Gottsundaområdets centrala delar. 
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Stadsutveckling  
i Gottsundaområdet
I april 2019 godkände kommunstyrelsen 
Planprogram för Gottsundaområdet, bilaga 1. 
Planprogrammet anger visionen och utveck-
lingsinriktningen för Gottsundaområdet.
 
I planprogrammet tas ett strategiskt helhets-
grepp om utvecklingen av Gottsundaområdet 
med fler bostäder och verksamheter fram till 
2050. Planprogrammets övergripande målsätt-
ning är minskad segregation och ökad trygghet 
och trivsel. 

Sammanfattningsvis berörs centrumområdet av 
programmets målsättningar enligt följande: 

• Gottsundaområdet är en del av stadsnoden 
Gottsunda-Ultuna och området som helhet 
ska förtätas med 5000– 7000 nya bostäder 
och nya verksamheter fram till 2050. De 
kommande 15 åren ligger fokus på cen-
trumområdet och dess närmaste omgiv-
ningar som ska förtätas med omkring 2500 
bostäder. 

• Stadsnoden Gottsunda centrum är redan 
idag ett viktigt regionalt besöksmål i södra 
Uppsala, med handel, vårdcentral, kul-
turhus, bibliotek, simhall, idrottshallar, 
välfungerande skolor och flera andra viktiga 
verksamheter. I stadsnoden ska de regio-
nala funktionerna utökas och stärkas i takt 
med att området och södra Uppsala växer.

• Tyngdpunkten för de regionala funktioner-
na ska förskjutas norrut mot stadsstråket. 
Den samhälleliga närvaron ska öka genom 
att offentlig service såsom kulturhus, sim-
hall och medborgarservice anpassas efter 
den ökade efterfrågan på dessa tjänster och 
samtidigt ges en mer framträdande place-
ring i stadsrummet. 

• Utbudet av lokaler för verksamhet och för-
eningsliv ska öka och vara mer varierat.

• Omvandlingen av centrumområdet ska bi-
dra till ökad säkerhet, trygghet och trivsel. 

• Kvaliteten i centrumområdets stadsrum ska 
höjas.

• Det ska bli lättare att ta sig till och från cen-
trumområdet. Centrumområdet ska  
få nya kopplingar mot omgivningen och en 
mer finmaskig gatustruktur.

• Centrumområdet ska få fler framsidor 

• Centrumområdet ska kompletteras med 
bostäder och genom stadsutvecklingen  
ska den sociala blandningen i området öka 
genom en bättre blandning av boende-  
och upplåtelseformer.

• Mångfald och lokal kraft ska tas tillvara i 
utvecklingen av centrumområdet 

• Ytkrävande markparkeringar ska på sikt 
ersättas av mer yteffektiva mobilitets-
anläggningar under eller ovan mark.

I bilaga 2, Strukturplan för centrumområdet 
och inriktningar för stadsmiljöns kvaliteter, har 
planprogrammets intentioner för centrumom-
rådet konkretiserats ytterligare. Bilagan utgör 
underlag för kommande detaljplanläggning 
och gestaltningsprogram som kommer att 
arbetas fram i samverkan med fastighetsägare i 
området i samband med planläggning. Struk-
turplanen har utformats för att vara robust och 
flexibel över tid med kvarterstorlekar som kan 
inrymma olika typer av användning. 

I planprogrammet och strukturplanen beskrivs 
en ny gatukoppling i öst-västlig riktning som 
ska skapas inom centrumområdet. Den nya 
kopplingen kräver rivning av en mindre del av 
centrumbyggnaden samt andra byggnadsdelar 
i anslutning till befintliga bostäder. Den nya 
kopplingen utgör en av de enskilt viktigaste 
åtgärderna för att stärka centrumområdets 
potential för stadsliv och kommunens ambition 
är att den ska genomföras senast 2024 i samråd 
med den nye ägaren av fastigheten. 
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Försäljningsobjektet
Försäljningsobjektet omfattar större delen 
av fastigheten Gottsunda 34:2 enligt marke-
ring i rött i kartan nedan. Objektet utgörs av 
centrumbyggnaden, tomställd vårdcentral, 
kontorsbyggnad, parkeringsplatser, befintligt 

bostadsbestånd vid Valthornsvägen 25-47 samt 
en tomt med tillfällig modulskola. Utveckling-
spotentialen i området består av ca 100 000 kvm 
BTA i nya byggrätter, varav hälften kräver rivning 
av befintliga byggnader. 

Försäljningsobjektet, framtida kvartersstruktur.
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Tävling inkl. dialog
Sammanvägd

bedömning
pris & kvalitet

Tävlingsprocess

Tävlings- och  
försäljningsprocess

DD & förhandling
Beslut 

KS och KF
Utvald
aktör

Såld

mars–maj juni

Förhandling

aug–okt nov–dec

Beslutsprocess

Urval aktör
En sammanvägd be-

dömning av prisanbud 
och inlämnat tävlings-
bidrag sker parallellt 
med att de indikativa 
buden konfirmeras. 

Bedömningen  
resulterar i en vinnare.

Tävling inkl dialog
Anmälan till tävling 15 april

Dialog: presentation 28–30 april
Dialog: återkoppling 7–8 maj

Slutinlämning  4 juni

DD & Förhandling 
Due diligence och 
förhandling sker 

med en aktör eller 
en sammanslut-
ning av aktörer 

exklusivt 

Beslut 
En slutlig köpare 

och förslag till avtal 
godkänns slutligen i 

kommunfullmäktige.

För mer detaljerad 
information, 

se tävlingswebben.
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Tävlingsuppgift
• Den tävlande ska beskriva ett koncept för 

Gottsunda centrum avseende långsiktig 
utveckling och inriktning för handel, verk-
samheter och bostäder, där Gottsunda cen-
trum vidareutvecklas som ett besöksmål 
för fler. 

• Den tävlande ska beskriva en översiktlig 
strategi för genomförandet av den stadsut-
veckling som beskrivs i planprogrammet 
och strukturplanen för centrumområdet.  
Redovisningen ska ge en trovärdig bild av 
hur och i vilken takt den planerade ut-
vecklingen för centrumområdet kan ske. 
Beskrivningen ska omfatta de första 5-10 
årens utveckling och förvaltning. Byggstart 
för nya kvarter planeras kunna ske med 
start senast 2024. Strukturplanen kan ut-
manas och alternativa idéer kan presente-
ras i tävlingens dialogskede. En köpare kan 
även under kommande detaljplaneprocess 
pröva alternativa lösningar, förutsatt att 
de på ett lika bra eller bättre sätt uppfyller 
kommunens mål med utvecklingen. 

• Den tävlande ska redovisa bolagets orga-
nisation, befintlig eller planerad, för lokalt 
närvarande och långsiktig förvaltning av 
Gottsunda centrum samt för en kraftfull 
utveckling av området. Kommunen är öp-
pen för att diskutera samarbetsformer som 
innebär exempelvis gemensamt ägande. 
Vid dialogtillfället sker en avstämning av 
den tävlandes eventuella intentioner för 
samarbetsform. Detta utvärderas inte utan 
blir en fråga för fortsatt process.  

• Den tävlande ska beskriva sina åtaganden 
för en socialt, ekologiskt och ekonomiskt 
hållbar utveckling i området och i Uppsala. 
Beskrivningen ska som minst redogöra för:

 ‒ hur den tävlande avser driva ett systema-
tiskt arbete för ökad trygghet och trivsel

 ‒ hur civilsamhället involveras i utveck-
lingen av området

 ‒ hur lokala näringsidkare involveras i 
utvecklingen 

 ‒ hur många nya arbetstillfällen per år som 
kan skapas genom att nya företag flyttar 
till området

 ‒  hur många nya arbetstillfällen och prak-
tikplatser som kan skapas i förvaltning 
och nyproduktion

 ‒ hur många bostadsrätter som kommer 
att uppföras per år samt hur övriga bo-
endeformer kan bidra till en ökad social 
blandning i Gottsundaområdet

 ‒ hur den tävlande på kort och lång sikt 
avser att samverka med kommunen och 
andra fastighetsägare i området

• Den tävlande ska beskriva hur en renove-
ring av befintliga bostäder kan genomföras 
på ett sätt som tillvaratar hyresgästernas in-
tressen och på vilket sätt ett ägande skulle 
stärka utvecklingen av Gottsunda centrum.  
 
Utvärderingsgrunder i form av åtgärdsför-
slag framgår på tävlingswebben.

Inlämning
Inlämning sker i två steg:

1. Delinlämning omfattar referenser samt ett preliminärt idékoncept som underlag för dialog.

2. Slutinlämningen omfattar indikativt prisanbud och idékonceptet.



IDÉKONCEPTTÄVLING FÖR GOTTSUNDA CENTRUM 2020 9

Utvärdering
Utvärderingen inleds med en värdering av de 
indikativa buden. Anbud som bedöms pris-
mässigt rimliga väljs ut för vidare utvärdering. 
Det bestäms inte i förväg hur många tävlande 
som kan gå vidare i urvalet.Utvärderingen av 
tävlingsbidragen utgår från i huvudsak följande 
kriterier:

• Långsiktig och lokalt närvarande för-
valtning, samt utveckling av Gottsunda 
centrum som nod för handel, service och 
besöksmål.

• Utvecklingskraft och genomförandeförmå-
ga avseende en kraftfull stadsutveckling 
i linje med kommunens ambitioner för 
Gottsundaområdet.

• Kraft och trovärdighet i åtaganden för en 
socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar 
utveckling av området och Uppsala.

• Ambitioner avseende hållbar renovering 
och förvaltning av befintliga bostäder.

• Den tävlandes motiv till att bostäderna ska 
ingå som en del i förvärvet.

I utvärderingen säkerställs även den tävlandes 
ekonomiska och organisatoriska stabilitet, er-
farenhet av centrumutveckling och förvaltning 
av kommersiella fastigheter samt erfarenhet av 
stadsutveckling genom dialog och samverkan. 
Kommunen kommer att granska bolaget genom 
referenstagning utöver de objekt den tävlande 
själv väljer att lyfta fram, för att säkerställa att 
betygsättning av referenser och track record 
speglar verkligheten.

Vinnare utses genom en sammanvägd bedöm-
ning av pris och kvalitet. En förhandling om 
överlåtelseavtal inleds exklusivt med den aktör 
eller sammanslutning av aktörer som står bak-
om det vinnande förslaget. 

Utvärderingens resultat delges de tävlande 
senast sista veckan i juni.
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Inlämningskrav
Delinlämning inför dialog
Senast den 26 april ska den tävlande skicka in:

• ett preliminärt tävlingsförslag, pdf  A4-format

• bolagsuppgifter för deltagande aktörer 
samt referenser.  
Se checklista på tävlingswebben för detal-
jerad information.

• Minst två referenser från olika områden 
som beskriver:

 ‒ hur den tävlande bedrivit eller bedriver 
social, ekologisk och ekonomisk stads-
utveckling genom dialog och samverkan 
och/eller 

 ‒ ägarperioder av förvaltningsfastigheter 
som styrker den tävlandes lämplighet att 
förvalta och utveckla Gottsunda centrum 
i enlighet med kommunens målsättning. 
Max 2 A4. Ska inkludera kontaktuppgifter 
till minst en referensperson per projekt. 

• Den tävlandes syn på kommunens plane-
ringsinriktning för området, om ändringar 
föreslås i denna och på vilket sätt ändring-
arna på ett lika bra eller bättre sätt bidrar 
till kommunens mål med utvecklingen

Slutinlämning
Idékoncept
Slutinlämning ska ske senast den 4 juni. Inläm-
ning sker digitalt i pdf-format. Se Tävlingstek-
niska bestämmelser på tävlingswebben för mer 
information. 

Tävlingsbidraget ska vara i A4-format och inläm-
ningen ska omfatta skriftliga beskrivningar som 
kan kompletteras med kartor och bilder i den 
mån den tävlande anser att det stärker möj-
ligheten att förstå förslaget. Inlämningen ska 
innehålla konkreta åtaganden som den tävlan-
de avser driva och genomföra som en del i sitt 
arbete som lokalt närvarande fastighetsägare i 
området.

Prisanbud

Vid inlämning av tävlingsbidrag ska den tävlan-
de samtidigt lämna in ett indikativt bud. Pris 
ges för helheten samt uppdelat enligt följande:

1. Centrumbyggnaden
 ‒ Affärslokalerna  

(enligt IM fastighetsöversikt, bilaga 3)

 ‒ Kulturdelen  
(enligt IM fastighetsöversikt)

3. Vård- och omsorgsbyggnaderna
 ‒ Björngården (vårdboende)  

(enligt IM fastighetsöversikt)

 ‒ Gamla vårdcentralen  
(enligt IM fastighetsöversikt)

2. Bostäderna
 ‒ Valthornsvägen  

(enligt IM fastighetsöversikt)

4. Kontorsbyggnaden
 ‒ Förvaltningsbyggnaden  

(enligt IM fastighetsöversikt)

5. Den tillfälliga modulskolan
 ‒ Gottsundaskolan  

(enligt IM fastighetsöversikt)

6. Övriga byggrätter
 ‒ Ca 50 000 kvm BTA tillkommande  

byggrätter enligt planprogram och  
strukturplan
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Kontorsbyggnaden

Tillfälliga skolan

5

Övriga byggrätter

Centrumbyggnaden

1

Vård- och 
omsorgsbyggnaderna

Bostäderna

4

2

63

6

Delområden för indikativa bud, per delområde enligt bild.



IDÉKONCEPTTÄVLING FÖR GOTTSUNDA CENTRUM 2020 1 2

Det indikativa budet ska innehålla följande information:

i. Identitet av indikativ budgivare 
Information om den legala enheten som 
lämnar det Indikativa Budet, inklusive dess 
finansiella kapacitet, ägarstruktur samt 
bekräftelse att den legala enheten som 
lämnar det Indikativa Budet agerar som 
huvudman, eller förvaltare åt en fond eller 
ett portföljbolag i en sådan fond, inte som 
mäklare eller agent.

ii. Budbeaktanden 
Det underliggande nettomarknadsvärdet av 
Fastigheten uttryckt i svenska kronor (SEK), 
som ligger till grund för det förvärvspris 
ni skulle vara villiga att betala för Aktierna 
vid slutförandet av transaktionen (för att 
undvika missförstånd, eventuellt avdrag för 
uppskjuten skatteskuld skall ingå i beräk-
ningen av nettomarknadsvärdet av Fastig-
heten). Vänligen ange ett fast indikativt net-
tomarknadsvärde för Fastigheten och inte 
ett spann (för det fall ett spann används, 
kommer det lägre värdet i spannet att tas 
i beaktning). Vänligen ange ett indikativt 
nettomarknadsvärde för hela fastigheten 
samt uppdelat (se ovan).

iii. Värderingsmetod 
Information kring er värderingsmetod och 
eventuella signifikanta värderingsantagan-
den. Vänligen ange här procentsatsen för 
uppskjuten skatteskuld, om någon, som 
används för beräkning av nettomarknads-
värdet av Fastigheten i (ii).

iv. Finansiering 
Beskrivning av den/de tilltänkta finan-
sieringskällan/finansieringskällorna för 
Transaktionen (inklusive fördelningen av 
skuld respektive eget kapital samt summan 
från respektive källa), visshet och förväntad 
tidsåtgång samt de steg som krävs för att 
erhålla sådan finansiering: 

a) Bekräftelse att budet kommer  
 betalas 100% kontant, utan några  
 villkorade eller uppskjutna element;

b) Beskrivning av involvering av  
 banker och status på process för kredit 
 godkännande; och

c) Eventuell annan dokumentation  
 relaterad till er finansieringsprocess.

v. Due diligence 
Information kring de viktigaste områden ni 
skulle vilja granska i en due diligence om ni 
blir inbjudna till nästa fas.

vi. Tidplan 
Er föreslagna tidplan för att fullgöra Trans-
aktionen och eventuella materiella beak-
tanden som påverkar er timing, inklusive 
en lista med alla företags-, aktieägar- och 
kreditgodkännanden eller andra förutsätt-
ningar som kan behöva uppfyllas för att ni 
ska kunna fullgöra Transaktionen, sanno-
likheten för att säkerställa sådana godkän-
nanden och övriga begränsande faktorer 
som skulle kunna påverka timingen av 
Transaktionen.

vii. Nödvändiga godkännande

(a) Internt
(i) En bekräftelse att ert Indikativa Bud 
har fått alla nödvändiga godkännan-
den från er Investeringskommitté (om 
tillämpligt).

(ii) Information kring eventuella 
företags-, aktieägar-, investerings-
kommittégodkännanden eller övriga 
godkännanden som krävs för att 
slutföra Transaktionen, beskrivning 
av de tilltänkta stegen för att erhålla 
sådana godkännanden och förväntad 
timing för att erhålla dessa, samt alla 
övriga förutsättningar som påverkar 
det Indikativa Budet.

(b) Regulatoriskt
 Information kring regulatoriska och  
 övriga externa godkännanden som krävs  
 för att slutföra Transaktionen och en  
 beskrivning av de tilltänkta stegen för  
 att erhålla sådana godkännanden och  
 förväntad timing för att erhålla dessa.

viii. Föreslagna planer för Fastigheten och 
rollen för nuvarande ledning 
En kort översikt över de föreslagna planer-
na för Fastigheten, framtida utveckling och 
logiken för att fullgöra transaktionen. 

ix. Befintliga intressen 
Information kring intressen ni har i företag 
som är aktiva inom sektorerna relaterade 
till verksamheten i Fastigheten.
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x. Kontaktnamn 
Namn, direkttelefonnummer och e-post-
adress till en person på senior nivå med 
vilken eventuella frågor kan klargöras 
med, med hänsyn till det Indikativa Budet 
samt en lista över alla externa rådgivare 
som kommer anlitas av er i samband med 
Transaktionen.

xi. Övrigt 
En bekräftelse att det inte finns några övriga 
betingelser kopplat till det Indikativa Budet 
eller som troligen kommer vara kopplat till 
ett slutgiltigt bud som kan lämnas av er och 
att, om det Indikativa Budet går igenom, ni 
är kapabla och villiga att fortskrida snarast 
möjligt med Transaktionen. Vidare ska 
följande villkor bekräftas:

(a) Kostnader och utgifter
Alla Intresserade Budgivare ska själva 
stå för sina kostnader för undersökning 
och utvärdering av den föreslagna 
Transaktionen, inklusive, utan be-
gränsning, avgifter och utbetalningar 

till sina egna rådgivare. För att undvi-
ka missförstånd, Säljaren ska ha rätt 
att vid varje enskild tidpunkt avsluta 
förhandlingarna med er med hänsyn 
till den tilltänkta Transaktionen utan 
att bli ansvarig för några som helst 
kostnader eller utgifter som ni må ha 
ådragit er med hänsyn till den tilltänka 
Transaktionen.

(b) Exploateringskostnader
För tillkommande byggrätter till-
kommer utöver köpeskillingen en 
exploateringsersättning. Ersättningen 
utgår från kostnader för att bygga ut 
allmänna platser enligt ortens sed och 
kommer att regleras i exploaterings-
avtal, inför antagande av detaljplan.  

(c) Tillträde med mera
Försäljningsområdet ska tillträdas så 
snart som möjligt. I samband med 
överlåtelsen kan det bli aktuellt att  
reglera fastighetsgränser för att möjlig-
göra för kommande kvartersstruktur.
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Bilagor
Bilaga 1 – Planprogram för Gottsundaområdet

Bilaga 2 – Strukturplan för centrumområdet och inriktningar för stadsmiljöns kvaliteter

Bilaga 3 – Information Memorandum, fastighetsöversikt
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 Förslag för

GottsundaområdetPlanprogram2018

Kommunstyrelsen, april 2018Diarienummer: KSN 2015-0654

Samrådshandling 23 april 2018 till 4 juni 2018

Bakgrund

Innehåll

I april 2019 godkände kommunstyrelsen 
ett planprogram för Gottsundaområdet. 
Planprogrammet beskriver en omfattande 
stadsutveckling i området med minst 5 000 
nya bostäder, nya arbetsplatser, parker och 
torg samt ett nytt stadsstråk med spårväg. 
Centrumområdet i Gottsunda ska utvecklas till 
en stadsnod för södra Uppsala - en levande 
och trivsam centrummiljö för såväl boende som 
besökare. Strukturplanen beskriver hur visionen 
och mål i visionen kan förtydligas i en fysisk 
struktur för stadsnoden.

• Huvudgrepp för utvecklingen

• Strukturplan

• Mål ur planprogrammet:

• En sammanhängande stad och stadsdel
Stråkanalyser, trafik och gaturum, bebyggelse, 
täthetsanalyser

• Mer stadsliv och ökad samhällelig närvaro 
Verksamheter i stadsnoden

• Ökad trygghet och trivsel 
Torg och offentliga rum 

Läsanvisning
Strukturplanen är ett dokument som tydliggör planprogrammets intentioner för 
centrumområdet samt kopplingar till omkringliggande bebyggelse. Strukturplanen 
är framtagen för att klargöra förutsättningar inför tävlingsförfarandet i samband 
med försäljning av Gottsunda centrum.

Strukturplanens syfte är att beskriva inriktningen för stadsmiljön och huvuddragen 
för kvarters- och gatustrukturer.

Strukturplanen har i detta arbete utgått från spårväg som en möjlig form av 
kollektivtrafik. Inom ramen för planen finns möjlighet till andra former av 
kapacitetsstark kollektivtrafik.
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Integrationen för hela Uppsala visas i figur 1 ovan . 
Ju mörkare färg och tjockare linjer desto mer centralt läge har 
respektive stadsrum i staden.

Huvudgrepp för 
utvecklingen

1:2000 (A1)

Gottsunda centrum strukturplan skiss 20191022 - fastighetsintrång

Strukturplanen för Gottsunda stadsnod är en vidareutveckling av hur 
målsättningarna i planprogrammet blir till fysisk form. Befintliga stråk förstärks 
och nya kopplingar föreslås för att skapa en mer sammanhängande stadsdel som 
det är lätt att hitta till och orientera sig i. Kvaliteten på stadsrummen ska höjas. 
Strukturplanen föreslår en ny placering av Gottsunda torg och nya platser längs ett 
centralt stråk, alla med olika egenskaper för mer variation i de offentliga rummen. 
Bebyggelsen föreslås få lokaler för verksamheter längs alla huvudstråk och i 
strategiska hörn för att uppnå ett ökat stadsliv och ökad trygghet i gaturummen.  

CENTRUMS TYNGDPUNKT 
SKJUTS MOT NORDVÄST

Centrums besöksintensiva 
verksamheter fokuseras längs 
centrumstråket och norrut mot 
Gottsunda allé och det nya torget. 
Här finns möjlighet att placera 
simhall och kulturverksamhet 
i direkt anslutning till 
kollektivtrafikhållplatsen. 

KOPPLA STRÅK MELLAN 
NORR OCH SÖDER

Norr om Gottsunda allé är 
behoven av förändring störst. 
fler tydliga kopplingar till 
Centrumområdet gynnar båda 
platser.

FLER KOPPLINGAR GENOM 
CENTRUM MELLAN ÖST OCH VÄST

Nya tvärkopplingar genom centrum 
skapar möjligheter till fler framsidor, 
tydligare entréer och bättre 
förutsättningar för handel. Den stora 
barriären som centrumbyggnaden 
utgör för rörelser öst-väst bryts upp.  

I NTEG RATION I  STAD E N

Gottsundaområdets centralitet bygger i stor uteträckning 
på lokalt integrerade gator medan kopplingen mot centrala 
Uppsala inte är så stark, vilket syns i figur 1. Centralitet 
i det här avseendet är integration mellan stadsrum enligt 
space syntaxmetodologi som baseras på hur fotgängare 
rör sig i staden. Centralitet är förenklat ett sätt att bedöma 
stadsrummets potential för stadsliv. Gottsundaområdets 
centralitet bygger i stor grad på sammankopplingen inom 
Gottsunda och Valsätra men mycket kan göras för att stärka 
den regionala integrationen mot omkringliggande områden 
och mot Uppsalas innerstad. 

Den största förändringen sker på lokal nivå inom stadsdelen 
där Gottsundaområdets potential som stadsnod och Södra 
stadens hjärta förbättras i strukturförslaget.
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GOTTSU N DA ALLÉ
Gottsunda allé är tillsammans med Hugo Alfvéns väg de 
tydligaste huvudgatorna i Gottsundaområdet. Gatorna är 
ansiktet utåt för besökare och människor som passerar. 
En planerad spårväg längs stråket kommer att förbinda 
Gottsunda med Uppsala centrum, Ultuna och en möjlig 
ny järnvägsstation i Bergsbrunna. Det är viktigt att det 
genomgående stråket som de båda gatorna bildar 
gestaltas som det huvudstråk det har potential att bli, 
med tydliga entréer mot gatan och verksamhetslokaler i 
bottenvåningarna i de viktigaste lägena. Bra passager över 
spåren ska prioriteras där viktiga stråk och kopplingar finns, 
för att undvika att spårvägen skapar en barriär.  

CE NTR U M STRÅKET
Det stråk som idag är ett viktigt rörelsestråk för fotgängare 
och cyklister genom Gottsunda centrum förtydligas och 
utformas som nordsydligt huvudstråk. Centrum kan vända 
sig med fler entréer, restauranger, caréer och verksamheter 
mot stråket som har stark potential för handel. Stråket kan 
gestaltas på olika sätt, som lokalgata med angränsande 
gågata längs fasaden på centrum eller som shared space. 
Ytan är flexibel nog att utvecklas över tid för att kunna 
tillgodose föränderliga behov.

TR E PLATS E R LÄNG S CE NTR U M STRÅKET
Längs centrumstråket föreslås tre viktiga stadsrum, ett 
torg för stadsnoden - Gottsunda torg, en plats vid kyrkan 
och en plats vid den nya skolan. Nya Gottsunda torg får 
en huvudplats i den nya strukturen, med direkt kontakt 
med kollektivtrafiken, handelscentrum samt nya regionala 
målpunkter för kultur och fritid. Områdets viktigaste stråk, 
Gottsunda allé och centrumstråket, tangerar torget vilket 
tillsammans med offentliga funktioner och handel ger det bra 
förutsättningar att bli ett livfullt torg i stadsnoden.  

KOPPLI NG MOT KYR KAN
En ny gata från Elfrida Andrées väg föreslås som nytt 
viktigt entréstråk mot centrum. Koplingen fortsätter 
igenom den befintliga centrumbyggnaden där den 
prioriteras för gång och cykel i en rak riktning mot kyrkan 

Den föreslagna strukturen för utveckling av Gottsunda centrum är en robust 
struktur som kan förändras över tid, där de viktigaste befintliga stråken knyts 
samman och nya läggs till. I centrum finns mycket yta som kan användas mer 
effektivt än i form av markparkeringar och inlastzoner. Dessa kan omgestaltas 
för att åstadkomma gator och platser för människor. Ny bebyggelse bidrar till att 
definiera gaturum och torg. Centrum föreslås få fler entréer till de nya huvudstråken 
och baksidor om vandlas till framsidor. Ny bebyggelse kan innehålla både 
verksamheter och bostäder, strukturplanen är flexibel nog för alla funktioner. 

med klockstapeln i blickfånget. Kyrkan får en ännu mera 
central placering i den nya strukturen. Gatan mot kyrkan är 
viktig för orienterbarheten i området samt för flexibiliteten 
och möjligheten att centrum ska kunna förändras över 
tid. Fler huvudstråk, fler entréer, fler sätt att röra sig i 
centrum - allt detta bidrar till ett mer attraktivt Gottsunda 
centrum som kan utvecklas med sin tid. Stråkanalyserna 
av Gottsunda beskriver tydligt hur viktig denna uppdelning 
av centrumbyggnaden är för att få ett bättre integrerat 
stadsdelscentrum.

VÄSTRA CE NTR U M STRÅKET 
Som en del i att knyta ihop Gottsundas mest centrala delar
föreslås en ny gata parallellt med centrumstråket som
kopplar samman Musikvägen med Vackra Birgers väg. 
Denna nya gata blir viktig för orienterbarheten i området 
samt bidrar till att skapa en tydlig gräns mellan nytt och 
befintligt. Gatan kan användas som huvudsaklig infart/utfart 
till parkering för handeln. I den mån som det går ska grönska 
bevaras eller nya träd planteras så att stråket behåller en 
grön karaktär på västra sidan av gatan.

ÖSTRA CE NTR U M STRÅKET
Stråket som idag mest fungerar som en yta för inlastning 
till centrum föreslås omvandlas till att bli en lokalgata med 
bra lägespotential för att utveckla verksamheter. Inlastning 
sker även i fortsättningen här men den kan byggas in i 
centrumkvarteret. Framför inlastningen och med entréer mot 
gatan finns bra med utrymme för nya byggnader med entréer 
ut mot gatan. Gatan blir en tydlig gräns mellan befintlig och 
ny bebyggelse.

NY B E BYGG E LS E
Alla tillägg till Gottsunda stadsnod ska bidra till en förbättrad 
helhet. Befintlig bebyggelse kompletteras med nya typer 
av verksamheter och bostäder. Lokaler i bottenvåningarna 
bidrar till att öka attraktiviteten och tryggheten i de offentliga 
rummen. De nya kvarteren kan gestaltas på olika sätt. Slutna 
kvarter kan ge de boende i kvarteret en ny kvalitet i form 
av en mer privat bostadsgård samtidigt som de offentliga 
stråken tydliggörs som offentliga.  

ny idrottshall
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H U R SAM MAN HÄNGAN D E B LI R D ET?
Hur sammanhängade en stadsdel blir är svårt att se direkt 
men går att mäta på olika sätt. Mätmetoderna som vi 
använder här är baserade på hur fotgängare rör sig i staden 
enligt space syntaxmetodologin och består av två steg. Det 
första steget är att skapa en representation av stadsrummen 
genom en så kallad axialkarta. Det är en fördel att analysera 
stadsrum framför gator, eftersom gators dragningar inte alltid 
överensstämmer med hur platserna upplevs och används. 
Nästa steg är att analysera centraliteten i stadsrummen. 
Det kan göras med olika typer av analyser, där vi i det här 
arbetet har fokuserat på integration och genhet. Integration 
är ett mått på hur centrala stadsrummen är i förhållande till 
varandra och genhet visar vilka stadsrum som fångar upp 
flest gena stråk i staden. Dessutom kan analyserna göras 
på olika nivåer i staden, där den viktigaste distinktionen är 
mellan integration på hela staden och inom stadsdelar.

G E N H ET
Potentialen för cykelrörelser kan man till stor del utläsa i 
genhetsanalyser. I nuläget är det tydligt att de genomgående 
stråken med störst potential för cykelflöden är Hugo 
Alfvéns väg, Gottsunda allé, Musikvägen, Slädvägen och 
centrumstråket, figur 2.
Potentialen för cykelrörelser blir bättre som helhet i området 
men förflyttas i centrumområdet från centrumstråket till i 
huvudsak Elfrida Andreés väg/Slädvägen och norra delen av 
Valthornsvägen, figur 3.

I NTEG RATION I  STAD S D E LE N
I nuläget, figur 4, kan man avläsa att de olika enklaverna i 
Gottsunda och Valsätra är rumsligt separerade och de få 
kopplingar som finns mellan dem är de mest integrerade 
stadsrummen som bär den största potentialen för stadsliv, 
utifrån ett rumsperspektiv. Däremot är de sammankopplande 
stråken ofta dåligt sammanfogade med de större 
stadsrummen som går genom området, Hugo Alfvéns väg 
och Gottsunda allé. Istället för att dessa stadsrum arbetar 
ihop fungerar de två huvudgatorna istället som barriärer 

mellan Valsätra och Gottsunda.
I planförslaget knyts enklaverna samman på ett tydligare 
sätt, figur 5. Hugo Alfvéns väg och Gottsunda allé får båda 
en roll i området som stämmer överens med deras läge och 
upphör att vara barriärer. Ytterligare en tydlig förändring är 
att området kring centrumbyggnaden blir mer välintegrerat 
med resten av stadsdelen. Alla sidor av byggnaden är några 
av de mest integrerade stråken och bär störst potential i 
Gottsundaområdet att generera stadsliv. 

Figur 3. Genheten i planförslaget visas ovan. Ju mörkare färg och 
tjockare linjer desto mer gent läge i staden.

E N SAM MAN HÄNGAN D E STAD OCH STAD S D E L- STRÅKANALYS E R

Det ska vara lätt att ta sig till och från Gottsundaområdet. De befintliga 
bostadsområdena som idag ligger separerade från varandra ska kopplas samman 
till en mer sammanhängande och orienterbar miljö. Strukturplanen ska verka för 
fler stråk och ett överlag mer finmaskigt nät av gator i stadsdelen.

Figur 2. Genheten i nuläget visas ovan. Ju mörkare färg och 
tjockare linjer desto mer gent läge i staden.

Figur 5. Stråkanalys av planförslaget visas ovan. Ju mörkare färg 
och tjockare linjer desto mer centralt läge i staden.

Figur 4. Stråkanalys av nuläget visas ovan. Ju mörkare och 
tjockare linjer desto centralare är de.

August 

Söderm
ans väg

En sammanhängande 
stad och stadsdel

Inom stadsdelen är området 
mest präglat av mindre enklaver 
sammankopplade av dåligt 
integrerade gator. Det betyder 
att potentialen för stadsdelens 
gångflöden och orienterbarhet är 
begränsade. 

De två tydliga huvudgatorna 
genom området, Hugo Alfvéns 
väg och Gottsunda allé bildar 
barriärer mellan Gottsunda och 
Valsätra.   

I förslaget till strukturplan blir det 
tydligt att Gottsunda området 
kopplas samman mer effektivt, 
vilket ökar potentialen för flöden av 
framförallt fotgängare och cyklister. 

De största förbättringarna är 
att Gottsunda och Valsätra 
kopplas samman bättre och att 
centrumbyggnaden hamnar i ett 
centralt läge i stadsdelen med 
välintegrerade stråk på alla sidor. 

Gottsunda allé blir en samlande 
huvudgata istället för en barriär. 
Den nya kopplingen genom 
dagens centrumbyggnad blir en 
av de mest centrala gatorna i 
Gottsundaområdet och är en viktig 
komponent i att koppla samman 
området. 



Stenhammars-
parken

Musikparken
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Röda linjer visar cykelstråk . 
Streckad röd linje visar cykel-
stråk genom centrumområdet. 
Prickad röda linje visar cykel-
stråk i körbana. Den rosa linjen 
visar planerat läge för spårväg. 

E N SAM MAN HÄNGAN D E STAD OCH STAD S D E L - TRAFI K OCH GATU R U M

TRAFI KS LAG, TYPOLOG I E R AV GATOR OCH DAGVATTE N

GÅE N D E
I den föreslagna strukturen finns fler och bättre kopplingar 
mellan centrum och omgivande stadsdelar jämfört med 
dagens läge. Den enskilt största förändringen är den 
föreslagna öst-västliga passagen genom Gottsunda 
centrum i höjd med kyrkan. På de centrala platserna och 
stråken prioriteras gående före andra trafikslag.

CYKE L
I strukturen föreslås en del nya kopplingar för cykeltrafik, 
bland annat mellan Stenhammarsparken i norr och den 
föreslagna idrottshallen i Musikparken i söder, mellan 
Gottsunda kyrka och Elfrida Andrées väg och stråket 
öster om Gottsunda centrum. Cykelstråken utformas 
dubbelriktade och finns på ömse sidor om huvudgatorna. 
Det övergripande cykelvägnätet kompletteras med 
dubbelriktade cykelstråk längs vissa lokalgator. Längs 
centrumstråket och de tre platsbildningarna är ett 
dubbelriktat cykelstråk utgångspunkten men hur cykel ska 
trafikera stråket bör studeras närmare. Cykelparkering vid 
centrum med högre kapacitet föreslås vid knutpunkt för 
kollektivtrafik, vid entréer till centrumstråken och vid skolorna 
i söder. De större Cykelparkeringarna kompletteras med 
mindre enheter längs centrumstråken och vid specifika 
målpunkter.

KOLLE KTIVTRAFI K S PÅR OCH B USS
Hugo Alfvéns väg och Gottsunda allé planeras att trafikeras 
av spårväg där hållplatsen i Gottsunda allé är en knutpunkt 
där byten mellan spår och anslutande busslinjer kommer att 
ske. Hållplatsen förväntas få flera tusen resenärer om dagen 
och är den viktigaste målpunkten för kollektivt resande inom 
stadsdelen. Strukturplanen lämnar även möjlighet till andra 
former av kapacitetsstark kollektivtrafik. Spårvägens sektion 
behöver studeras närmare i senare skeden vilket kan ha en 
påverkan på planerade kvartersstolekar runtomkring.

B I L OCH PAR KE R I NG
För att kunna attrahera ett brett kundunderlag från andra 
stadsdelar är Gottsunda centrum än så länge beroende av 
att kunna locka till sig kunder som färdas med bil. Behovet av 
parkeringsplatser förväntas även vid en successiv förtätning  
av de centrala kvarteren vara relativt stort och kan vid en 
etappvis utbyggnad tillgodoses genom mobilitetshus eller 
garage under nya kvarter väster och söder om nuvarande 
Gottsunda centrum. För att kunna fördela flöden bättre 
kan infarter till dessa p-platser styras till västra sidan via 
Musikvägen och till östra sidan via Valthornsvägen.

GOD STRAN S PORTE R
Den huvudsakliga inlastingen till Gottsunda Centrum är 
även fortsättningsvis tänkt att ske från öster. Lokalgatorna 
från och till godsintagen är dimensionerande för mötande 
lastbilstrafik. 

ANGÖR I NG
Sektionsutformning för huvudgator och lokalgator medger 
att angöring till bostäder och verksamhetslokaler kan ordnas 
i angöringsfickor mellan gatuträden. Principen medger en 
stor flexibilitet och exakt lokalisering av angöringsplatser, 
lastzoner och gatuträd kan preciseras i den fortsatta 
planeringen. På torgytor och stråk anvisas inga specifika  
platser för angöring. Det bör dock vara tillåtet att angöra med 
färdtjänst samt ordna besöksparkering för rörelsehindrade 
upp till 3 timmar. Där inlastning till butiker vid torg och stråk 
kräver frontmatning ska godstransporter tidsstyras så att de 
inte sker på dagtid.

TYPOLOG I E R AV GATOR
Enligt den nya strukturen finns ett system av huvudgator 
och lokalgator för att kunna försörja området med trafik och 
för att kunna anpassa gatusektionen till de lokala behoven. 
Körbanebredden varieras beroende på dimensionerande 
mötessituation och tillåten hastighet. Samtliga gator 
trafikeras dubbelriktade. Cykelbanor utformas generellt som 
dubbelriktade stråk. I alla gator förekommer det gatuträd 
med sammanhängande växtbäddar där dagvattenhantering 
möjliggörs. Såväl längs huvudgator som lokalgator finns 
möjligheter till kantstensparkering och angöring. Olika 
trafikslag som gående, cyklister och motorfordon ges ett 
eget utrymme.

DAGVATTE N OCH S KYFALLS HANTE R I NG
Vid en förtätning av Gottsunda centrum blir det viktigt att 
dagvattenhantering även kan ske lokalt inom stadsdelen på 
gator och torg. För att kunna klara Uppsala Vattens krav på 
rening och fördröjning av dagvatten på allmän platsmark 
bör ca 5 % av dessa ytor avsättas för detta ändamål i form 
av vegetationsytor. Dessa kan exempelvis utformas som 
regnbäddar som integreras i utformningen av stråk, torg och 
gaturum.

I dagsläget ligger området väster om centrumbyggnaden 
lågt med risk för instängt vatten och lokala översvämningar 
vid skyfall. För att minska översvämmningsrisken kan 
en del ytor som aktivitetsytor, större cykelparkeringar 
och vegetationsytor anläggas på en lägre nivå än 
omgivande platsmark och på så sätt fungera som ytliga 
magasineringsvolymer.
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Sektionerna visar föreslagna utformningar av gaturum och ytbehov för olika funktioner. 
Syftet är att säkerställa tillräckliga ytor i tidiga planeringsskeden, slutgiltig utformning 
bestäms i senare skeden. En flexzon är en yta som kan inrymma flera olika funktioner 
som angöring, parkering, träd och dagvattenhantering. Flexzonen ger också flexibilitet 
till senare skeden när mått i gatusektionen behöver förändras. Förgårdsmarken är här 
ritad som minst en meter men kan även vara större.
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Gestaltningen av husens bottenvåningar har stor betydelse för hur attraktiva och 
trygga de omgivande gaturummen upplevs. Bottenvåningarna ligger i ögonhöjd, 
man rör sig nära och det finns kontakt mellan ute och inne. Det måste finnas en 
tydlig tanke bakom och omsorg om hur bottenvåningarna planeras och formas. 
Vidare är det viktigt att gestalta den nya bebyggelsen med extra omrsorg intill de 
framtida huvudstråken och i anslutning till viktiga siktlinjer.

BOTTE NVÅN I NGAR NA S KA B I D RA TI LL ATT 
GÖRA GATU R U M M E N TR IVSAM MA
I de mest centrala stråken ska bottenvåningarna ha lokaler 
för verksamheter. Det behöver inte vara handel, det kan 
också vara kommunal verksamhet, kulturverksamheter 
eller kontor. I de delar av kvarteren som inte vetter mot 
huvudstråken ska bottenvåningarna ändå gestaltas 
på ett sätt som bidrar till gaturummet. Tex kan man ha 
etagelägenheter med egen ingång, vilket genererar en fasad 
med många entréer.

E N SAM MAN HÄNGAN D E STAD OCH STAD S D E L - B E BYGG E LS E

 Förslag för

Gottsundaområdet
Planprogram
2018

Kommunstyrelsen, april 2018
Diarienummer: KSN 2015-0654

Samrådshandling 23 april 2018 till 4 juni 2018

Hovås Allé, Nya Hovås

viktig siktlinje

viktig siktlinje

HÖG R E KRAV PÅ AR KI E KTU R E N I  VI KTIGA 
LÄG E N
Den bebyggda miljön har stor inverkan på hur attraktivt 
och trivsamt ett område upplevs. Hur attraktivt centrala 
Gottsunda kommer upplevas beror till stor del på 
utformningen av den tilkommande bebyggelsen. I viktiga 
siktlinjer, mot viktiga platser och stråk samt vid nya 
entrépunkter mot centrumområdet ställs högre krav på en 
genomtänkt gestaltning av bebyggelsen.

viktig siktlinje

Aktiva bottenvåningar utan lokaler för verksamheter, 
referensbild White arkitekter

Visionsbild för Gottsunda torg från planprogrammet, 
referensbild Urban minds och Kjellander Sjöberg

Aktiva bottenvåningar, referens Nya Hovås, Gbg

Bilden visar mot vilka stadsrum det krävs en högre nivå på arkitekturen
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All ny bebyggelse ska bidra till att skapa mervärden även för det befintliga. För varje 
kvarter ska en beskrivning av dessa värden tas fram, över på vilket sett kvarteret ger 
tillbaka till stadsdelen. Det kan vara kompletterande bostadsformer, nya typologier 
som inte finns i stadsdelen idag, men främst måste den nya bebyggelsen bidra till 
ökat stadsliv och tryggare, mer trivsamma offentliga rum. Lokaler för verksamheter 
i bottenvåningarna längs huvudstråk och strategiska hörn genererar flöden av 
människor och kan bidra till levande offentliga rum både dags- och kvällstid. 

E N SAM MAN HÄNGAN D E STAD OCH STAD S D E L - B E BYGG E LS E E N SAM MAN HÄNGAN D E STAD OCH STAD S D E L - B E BYGG E LS E

NY B E BYGG E LS E S KA TI LLFÖRA E N TYD LIG 
KVARTE R SSTR U KTU R 
Stadsdelens bebyggelse idag är i många delar, väl 
sammanhållen och visar goda exempel på de kvaliteter 
som 70- och 80-talets grannskapsplanering innehöll med 
trafikseparerade stråk till lekplatser och skolor. Mycket natur 
är bevarad nära bostäderna vilket är en stor kvalitet som 
ska bevaras. Ny bebyggelse föreslås främst i Gottsundas 
mest centrala delar, vid handelscentrum där det idag finns 
stora markparkeringar. Vidare föreslås ny bebyggelse längs 
huvudstråken Hugo Alfvéns väg och Gottsunda allé.  

Den nya bebyggelsen ska utgöra en ny årsring i Gottsunda, 
mötet mellan nytt och gammalt ska gestaltas på ett tydligt 
sätt. Kvaliteter som saknas i området idag ska tillföras, 
t ex. trivsamma gaturum för alla trafikslag, en tydlig 
kvartersstruktur och levande, funktionsblandade miljöer med 
aktiva bottenvåningar och tydliga offentliga mötesplatser i 
centrumområdet. 

HÖJ D E R PÅ NY B E BYGG E LS E
Ny bebyggelse kan användas för att med höjder och täthet 
accentuera huvudstråken i området. I centrumområdet 
samt längs Hugo Alfvéns väg och Gottsunda allé föreslås 
bebyggelsens höjder till mellan fem och sju våningar. 
Planprogrammet för Gottsundaområdet anger att 
bebyggelse på mer än sju våningar kan prövas i de mest 
centrala delarna. Ett sådant läge finns öster om Gottsunda 
torg, där huvudentrén till handelscentrum finns. Ett annat 
läge skulle kunna vara vid den nya entrén till centrum, rakt 
österifrån Elfrida Andrées väg och in mot Gottsunda kyrka. 
Här finns en trekantsformad plats att bygga på som skulle 
lämpa sig för t ex äldreboende eller studentboende, med 
gemensamma ytor i sockelvåningarna och en smalare, 
högre del med smålägenheter ovanpå. En påbyggnad av 
centrumbyggnaden med nya bostäder skulle också kunna 
ha en högre del mot denna nya infart till centrum för att 
öka orienterbarheten. Bebyggelse ska vara lägre längs 
centrumstråket och dess platser för att låta solljuset nå ner. 
Viktiga platser är Gottsunda torg, platsen vid kyrkan, samt 
där gaturum ansluter mot centrumstråket. 

Blandade bebyggelsehöjder i samma kvarter, 
referensbild White arkitekter

Höjdskillnader i områdets norra delar  kan användas 
för att skapa urbana parkmiljöer i anslutning till ny bebyggelse, 

referensbild White arkitekter
Exempel på illustration av ett fullt utbyggt förslag
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Antal BTA inom 500 meters gångavstånd i nuläget. Ju mörkare blå desto fler. 

Antal BTA inom 500 meters gångavstånd i planförslaget. Ju mörkare blå desto fler. 

E N SAM MAN HÄNGAN D E STAD OCH STAD S D E L - TÄTH ETSANALYS E R

VAD ÄR TÄTH ET?
Täthet kan betyda många saker och kan appliceras på 
många olika fenomen. Inom stadsbyggnad brukar man ofta 
prata om befolkningstäthet eller byggnadstäthet. Täthet har 
blivit ett ofta uttryckt mål i visioner och planeringsdokument, 
där dess positiva effekter på t.ex. stadslivet är motivet.
Tätheten kan ockå mätas på olika sätt, vilket har en inverkan 
på vad det är man fångar. Mätmetoden borde således väljas 
utifrån vilka frågor man vill ha svar på. 
I planprogrammet för Gottsunda finns stadslivet och 
befolkandet av allmänna platser under stora delar av dygnet 
med som en central del i utvecklingen av området. För att 
på bästa sätt konsekvensbedöma planförslaget utifrån 
det perspektivet vill vi undersöka vilken relativ täthet som 
Gottsunda har och kommer att få med planförslaget. 

R E LATIV B E FOLKN I NG STÄTH ET
Arbetande och boende, eller dag- och nattbefolkning, till 
skillnad från besökare, är den statistik som finns tillgänglig 
på människor som befolkar Gottsunda. En större befolkning 
och en blandning av dag- och nattbefokning kan sägas ge 
större potential för mer levande platser under större delar 
av dygnet. Det är dessutom så att potentialen är högre om 
befolkningen är högre inom gångavstånd från en plats, relativ 
täthet. Lokal relativ täthet räknas inom 500 m, men en stor 
del av den täthet som nås utanför det lokala, uppemot 1-2 
km. Gottsundaområdet har en relativt god täthet för att vara 
ett ytterområde, figur 6, men i jämförelse är innerstaden 
betydligt tätare, figur 7.
Vi ser i nuläget att den norra delen av Gottsundaområdet har 
den högsta relativa boendetätheten, och kring centrum finns 
den högsta relativa arbetandetätheten, figur 8. 

R E LATIV B E BYGG E LS ETÄTH ET
Som en samlad potential finns relativ bebyggelsetäthet som 
helt sonika mäter hur många kvm BTA som finns tillgängliga 
inom gångavstånd. Det är ett mått på täthet som passar i 
tidiga skeden när program i bygganderna inte är spikade.
I nuläget är bebyggelsetätheten betydligt lägre än i de 
centrala delarna och koncentreras väst och nordväst om 
centrumbyggnaden.
I planförslaget ökar tätheten markant och koncentreras till 
norr vid Gottsunda torg. Medelvärdet inom planområdet 
stiger med ca 78 % vilket är drygt hälften så tätt som t.ex. en 
av centralas Uppsalas tätaste stadsdelar Luthagen.

S LUTSATS E R
Totalt sett kan man konstatera att de tillägg som planeras 
runt Gottsunda centrum ger en tydlig ökning av boende- och 
bebyggelsetätheten. Tätheten i hela Gottsundaområdet 
kommer dessutom ytterligare att förstärkas när andra 
etapper av stadsdelen byggs ut, uttöver centrumområdet. 
Därtill pågår andra stora stadsutvecklingsprojekt i södra 
Uppsala. Arbetandetätheten är svårare att uppskatta, men 
Gottsunda centrum är en stark målpunkt, med många 
besökare utifrån, vilket i en framtida utveckling ger goda 
möjligheter att påverka antalet arbetsplatser. 

Det intressanta här är att försöka uppskatta om det räcker 
med den kommande tätheten för att uppnå de mål som 
ställts på bl. a. ökad mänsklig närvaro på publika platser 
under större delen av dygnet. 

Till att börja med ska det understrykas att täthet inte 
ensamt skapar stadsliv, många aspekter behöver samverka, 
exempelvis hur stark målpunkten är och hur samankopplat 
gatunätet är. Däremot är det svårt att få till stadsliv utan 
täthet, så att uppskatta potentialen är viktig i ett tidigt 
skede i planeringen. På längre avstånd än 500 meter så 
kan mycket fortfarande göras för att öka tätheten och 
sammankopplingen med stadsdelarna runtomkring.                
I jämförelse med andra ytterområden får Gottsundaområdet 
däremot en god potential för stadsliv och lokalt blir förslaget 
betydligt tätare jämfört med nuläget.

Figur 7. Antal boende inom 500 meters gångavstånd i Innersta-
den. Ju mörkare blå desto fler.

Figur 6. Antal boende inom 500 meters gångavstånd. Ju mörkare 
blå desto fler.

Figur 8 Antal arbetande inom 500 meters gångavstånd. Ju mör-
kare blå desto fler.



Stadsnoden Gottsunda centrum är redan idag ett viktigt regionalt besöksmål i 
södra Uppsala, med handel, vårdcentral, kulturhus, bibliotek, simhall, idrottshallar, 
välfungerande skolor och flera andra viktiga verksamheter. I stadsnoden ska 
de regionala funktionerna utökas och stärkas i takt med att området och 
södra Uppsala växer. Kvarter i anslutning till torget kan inrymma simhall och 
kulturverksamheter. Huvudentrén till handelscentrum i Gottsunda vetter direkt 
ut mot torget och är nära hållplatsen för kollektivtrafiken. Kollektivtrafiken, 
samhällsbyggnader och handeln skapar regionala målpunkter som ger goda 
förutsättningar för ett livfullt Gottsunda torg.

Selma stadsdelshus, Backa, 
Kulturhus i Hagastaden, Nairobi kulturhus, 

referensbilder White arkitekter

M E R STAD S LIV OCH ÖKAD SAM HÄLLE LIG NÄRVARO - VE R KSAM H ETE R I  GOTTSU N DA STAD S NOD
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FLEXIBEL STRUKTUR FÖR 
VERKSAMHETSLOKALER

Lokaler för verksamheter inom 
handel, kulturliv, arbetsplatser 
och offentlig sektor föreslås 
placeras i kvarterens 
bottenvåningar. Lokalerna 
kan antingen uppta hela 
kvarterets bottenvåning, vilket 
ger upphöjda bostadsgårdar 
eller ligga endast under 
bostäderna mot stråken. 

FLEXIBEL STRUKTUR FÖR 
PARKERINGSGARAGE

Att fortsatt ha en stark 
handelsverksamhet som 
upplevs lättillgänglig för 
de som kommer med bil 
till centrum är viktigt i den 
framtida utvecklingen. 
Parkeringsgarage kan 
placeras både under mark eller 
inbyggda på bottenvåningen i 
kvarter. Flera olika alternativ till 
lösningar finns i strukturen. 

GARAGE MED DIREKT 
ENTRÉ TILL CENTRUM

Ett större 
parkeringsgarage skulle 
kunna placeras under 
de nya kvarteren. Detta 
skulle kunna erbjuda direkt 
access via rulltrappor in i 
centrumområdet.

Mer stadsliv och 
ökad samhällelig 
närvaro

B RYT U PP STOR S KALIG H ETE N - D E LA U PP 
CE NTR U M BYGG NAD E N
Gottsunda centrums fasad är idag 320 meter lång, helt 
sammanhängande. En viktig del i centrumutvecklingen är att 
dela upp denna stora enhet i mindre enheter. En passage 
i mitten bidrar till bättre rörelser genom centrum och en 
mer flexibel stadsstruktur där entréer och stråk får större 
möjlighet att utvecklas över tid. Byggnaden ska öpnnas upp 
mellan den del som idag är handel och den del som idag är 
kulturhus/simhall. På sikt kan den södra delen utvecklas och 
ge plats för nya kvarter med bostäder och verksamheter i 
bottenvåningen.  

GÖR OM BAKS I DOR TI LL FRAM S I DOR 
Idag vänder sig centrum helt inåt, med få entréer ut mot 
omgivande stadsrum. Målsättningen är att skapa fler 
framsidor med fler entréer mot gaturummen och platser 
intill entréerna för uteserveringar och andra vistelseytor. 
Centrumbyggnaden skulle kunna öppnas upp med fler 
entréer och nya bostadshus bidrar med fler entréer mot 
gaturummen. 

PAR KE R I NG
När Gottsunda stadsnod är fullt utbyggt med ny bebyggelse 
och nya gaturum och torg behövs andra lösningar för 
parkering än dagens markparkering. Man kan tänka sig att ett 
eller två av kvarteren byggs som mobilitetshus, med plats för 
parkering i nära anslutning till handeln. Man kan också tänka 
sig en effektiv parkering en våning under mark, med direkt 
anslutning via hiss och rulltrappa in i centrumbyggnaden. En 
sådan garagelösning skulle kunna nås på flera olika sätt med 
infarter/utfarter i olika lägen av den robusta strukturen som 
föreslås för Gottsunda centrum.

KYRKAN I CENTRUM AV 
STRUKTUREN

Kyrkan är en befintlig 
institution som får ett av de 
viktigaste och mest centrala 
lägena i den nya strukturen.
Den nya högre bebyggelsen 
runtomkring ska ska utformas 
så att den på ett respektfullt 
sätt möter kyrkan.
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Ökad trygghet och 
trivsel

ALLA S KA PÅ LI KA VI LLKOR KU N NA 
VI STAS OCH KÄN NA S IG TRYGGA I  D ET 
OFFE NTLIGA R U M M ET

I och med att viktiga målpunkter ligger i centrala Gottsunda 
och flera stråk sammanstrålar skapas goda förutsättning för 
befolkade platser där människor rör sig naturligt till vardags. 
En blandning av funktioner som service, skola, handel, 
boende och fritid bidrar till att sprida flöden inom området 
och över dygnet. 

Hållplatsen för kollektivtrafik, bostäder och verksamheter 
längs centrumstråket bidrar till en ökad närvaro av 
människor och bidrar med fler "ögon" som tillsammans med 
den föreslagna strukturen av tydliga offentliga rum och 
siktlinjer skapar förutsättningar för god orienterbarhet och 
överblickbarhet. Platsbildningarna och stråken i Gottsunda 
centrum utformas med lyhördhet för Gottsundabornas 
behov som inbjudande, tillgängliga och jämställda platser 
där många olika grupper kan känna tillhörighet och trygghet.

KVALITETE N PÅ GOTTSU N DAOM RÅD ETS 
STAD S R U M S KA HÖJAS

Med den nya strukturen skapas tydliga offentliga 
rum. I samspel med bebyggelsen och verksamheten 
i bottenvåningarna kan de centrala stråken och 
platsbildningarna utvecklas till attraktiva och välgestaltade 
stadsrum med ett varierad utbud av mötesplatser och 
aktiviteter. Stadsträd, planteringar och goda sollägen bidrar 
till ett bra mikroklimat och komfort. 

Kvalitén på de befintliga stråken och platserna kan höjas 
över tid och i takt med att Gottsunda centrum byggs ut och 
kraven på dessa rum förändras. På Gottsunda torg, som blir 
stadsdelens nya vardagsrum, höjs kvalitén på det offentliga 
rummet ytterligare en nivå.

Samspelet mellan den byggda strukturen, verksamheter och en omsorgsfull 
gestaltad offentlig miljö påverkar vår upplevelse av trygghet och trivsel.

GOTTSU N DA TORG

PLATS FÖR HANDEL,  NÖJE OCH SERVICE SOM 
BLIR GOTTSUNDAS NYA ANSIKTE UTÅT

Gottsunda torg ligger i ett strategiskt viktigt läge mellan en 
stor kollektivtrafikhållplats och stråket som löper genom 
centrala Gottsunda och annonserar sig väl mot omgivningen. 
Torget är rumsligt väl omsluten av tre kvarter och ett framtida 
hållplatsläge för kollektivtrafik. I kvarteret runt torget kan 
simhall och kulturhus rymmas som tillsammans med. 
hållplatsen och Gottsunda centrum utgör viktiga målpunkter
Detta skapar bra förutsättningar för ett befolkat och tryggt 
torg i ett attraktivt läge.

Torgets storlek påminner om Stora Torget i Uppsala 
och ger förutsättningar för olika användningar till 
vardags och vid evenemang som behövs i en stadsnod.  

scen 

lek

yta för större
evenemang

sittplatser i 
goda sollägen

serveringsytor i 
goda sollägen

serveringsytor

cykelparkering

hållplatsläge 
kollektivtrafik

ÖKAD TRYGG H ET OCH TR IVS E L - TORG OCH OFFE NTLIGA R U M ÖKAD TRYGG H ET OCH TR IVS E L - TORG OCH OFFE NTLIGA R U M 
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CE NTR U M STRÅKET

KOPPLINGEN MELLAN GOTTSUNDAS PLATSER

Centrumstråket kopplar knut punkten för kollektivtrafik i norr, 
målpunkter runt torget och skolorna i söder. Längs denna 
axel finns flera platsbildningar; Gottsunda torg, platsen vid 
kyrkan, östra entrén och platsbildningen vid skolan. 

Sektionsbredden på 25m är väl avvägt för att kunna rymma 
både ytor för förflyttning och vistelse. Dagens utformning 
med gångstråk, sittytor, planteringar och cykelparkeringar 
framför centrumkvarteret kan till en början bibehållas och 
kompletteras åt väst med ett genomgående cykelstråk 
och en lokalgata för angöring av centrumkvarteren. På 
sikt kan den östra delen utvecklas med serveringsytor 
och sittplatser i anslutning till bottenvåningarna följt 
av ett generöst gångstråk och en flexzon i mitten på 
centrumstråket som rymmer sittplatser, lek, cykelparkering 
planteringsytor för dagvattenhantering och grupper av träd. 
I längsled kan flexzonens innehåll varieras och anpassas till 
verksamheterna i de omkringliggande bottenvåningarna.

Den norra delen av centrumstråket kan inriktas mer mot 
handelns behov med möjlighet till serveringslägen och 
verksamheter som riktas mot stråket genom tillskapande av 
fler entréer mot stråket. För att stärka centrumstråket och 
öka flödet genom detta blir det viktigt med verksamheter 
också i bottenvåningen på de nya kvartern i väst. 

Den södra delen av centrumstråket kan programmeras mer 
för aktivitet och rörelse t.ex för boulespel, lek, parkour och 
möten.
 

EN V IKT IG MÖTESPLATS I  GOTTSUNDA 
CENTRUM

Den nya kopplingen genom centrumbygganden i höjd 
med kyrkan skapar helt ny förutsättningar för hur man 
rör sig genom centrumområdet. Från öster skapas en ny 
siktlinje mot kyrkan och dess klockstapel vilket förbättrar 
orienterbarheten i området avsevärt. Det öst-västliga 
stråket utmärker sig genom goda sollägen och kan utifrån 
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sitt goda läge programmeras för vistelse, möten, informella 
sittplatser och serveringslägen i anslutning till verksamheter 
i bottenvåningar. Platsen väster om centrumstråket runt 
klockstapeln ägs av kyrkan. 

EN NY ENTRÉ FRÅN SÖDER

Platsbildningen vid skolorna skapar 
en ny entré till Gottsunda centrum när 
man närmar sig från söder och ger 
skolans verksamhet ett ansikte utåt. 
Där kan man mötas på väg från och 
till skolan, bestämma träff, samlas 
inför skolutflykten eller bara hitta en 
bra plats för att hänga lite i solen efter 
skolan.

PLATS B I LD N I NG E N OCH D ET NYA STRÅKET VI D KYR KAN

PLATS B I LD N I NG E N VI D 
S KOLOR NA
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PROJ E KTORGAN I SATION
Strukturplanen är framtagen av White arkitekter AB, 
på uppdrag av Uppsala kommun. Ansvarig arkitekt är 
Lovisa Kihlborg, ansvarig landskapsarkitekt är Stefan 
Rummel och uppdragsledare är Sofie Weidemann. 
Axel Heyman är ansvarig för analyser. Projektledare 
på Uppsala kommun är Susanna Waldersten och 
Henrik Ljungman. Trafikkonsult Carl Chytreaus har 
bistått arbetsgruppen. 
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Sammanställning av  
tidiga dialoger, 2019
För genomförande stadsutvecklingsprojekt för Gottsundaområdet.

Foto från workshop med barn under sommarkul i Gottsunda, juli 2019.
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Inledning

Bakgrund 
Uppsala kommun har satt höga 
mål kring delaktighet och demo-
krati både på kommunövergripan-

-

-
tighet och medskapande genom 
en variation av processer och 

Process
-

-
-

-

att ge en ingång till kommunens 

 
-

verksamheter i området har hållits 
under perioden maj-september 

-
loger i mer eller mindre kreativt 

-

skedde dialogerna innan eller i 

ha möjlighet att integreras i olika 

att ge en önskebild av centrum- och 

med den kommande utvecklingen 

Dialogstillfällen Datum Målgrupp

2 och 7 maj  

7 jun

10 juni  

 10 juni

13 juni

Barn sommarkul 3 och 4 juli

13 augusti

16 augusti

29 augusti och  
5 september

Pop-up intervjuer 

Kontakten 3 september 

6 september

Fritidsgården 13 september 

27 september 
och 26 november

Organisationen och tjejer i tonårsålder

8 oktober
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Barn-
perspektiv 

som en kreativ workshop med 

i skolan samt vad de vill kunna 

med verksamma i området och 
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Försäljning av Gottsunda centrum

Frågorna som ställdes: 
• Vilka möjligheter och risker ser du 

med en försäljning?
• Vilka frågor är viktiga för dig och din 

verksamhet?  
(till verksamheterna i centrum)

• Vilka medskick vill du göra till  
tävlingen och försäljningen?

• Vinnaren i tävlingen ska…

Negativa:

 –

exempel på privata 

 –
möjlighet att bo kvar i 
sina hem på grund av 

 –

 –
hellre konsortium 

Positiva:

 + En kommersiell aktör 
vågar eventuellt mer

 +

 +

möjliggör investeringar 

 +

 + En privat aktör 
kan möjliggöra 
stamrenovering utan att 

till det



G O T T S U N D A  T Ä V L I N G E N7

Medskick till tävlingen 
• 

• 

som inte spenderar pengar 

• 
medborgare

• 

• 

• Äldreperspektiv

• 

• 

• 
stadsdelscentrum ska kunna 
representera dess invånare och 

tanke kring hur man jobbar med 

• Aktören ska ta tillvara lokala 
resurser

• 

• 

• 

• 

• 

ska hållas på en rimlig nivå - 

• 
lokal

• Kommunen ska ha gjort 

• 

• 

• 

• Aktören ska ta socialt ansvar 

• Aktören ska samarbeta med 

• 

i konkurrens med en ökad 

• Köparen ska satsa mot 
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• 

• 

• 

• 

• Bankkontor 

• Bankomat 

• Post 

• Förskola 

• 

Önskemål om funktioner och butiker

• 

• Fotvård

• 

• 

• Pappershandel 

• 

• 

• 

• 

• 

• Icke kommersiella platser

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
och med skötbord 

• 

Behov och idéer
• 

hoppa osv integrerade i 

• 

• 

• 

svenska

• 
om aktiviteter 

• Bio 

• Många små matserveringar med 

• Körskola 

• 

• 

• 

• 
viktig 

• 
verksamheter – risk med separat 

• Aktivera baksidan med 

• 
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Centrumutveckling

Funktioner 
• 

utöver de vanliga butikerna och 

• -

• 

-

• 

-

• 

-

• 

som bidrar till möten mellan 

• 

rasta sina hundar och sitta ner 

• 

-

• 

• 

• 
-

• 
-

• -

-

alla och pratade med alla på ett 

en gång bjudit på gratis lunch 

• 

• -
parkering

• -
-

• -

och vilka koncentrationer av 

-

kvinnor har rapporterat som 

Och även:
• Tivoli 

• 

• Cirkus

• Karuseller

• Ett glashus

• 
bakverk till parkbesökare

Frågorna som ställdes vid 
olika dialogstillfällen: 

• Vilka platser är viktiga? Vad vill du kunna 
göra där?

• Vad är viktigt för att stärka tryggheten?
• Hur vill du röra dig? Hur tar du dig hit?
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• 

• 

icke kommersiella verksamheter 

• Enorma investeringar i 

och stort slöseri med resurser 

• 

• Teater

• 

guidning med servicebasen så 

• 

• 

• 

Kommunala verksamheter
• 

• 

Fotbollsplaner inomhus som 
man inte behöver boka 

• 

• Fler basketplaner 

• 

• 
sport 

• 

Bubbelbad

Ett utomhusbad som drönare 
kan övervaka och vattnet kan 

Fler kvinnotider på simhallen 

badet

• Oro kring vad det kostar 

• Fritidslokal med roliga 

• 

• 

• Fritidsgård i centrum

• 

• 
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Samlokal isering 
• 

• 

• 

vara utan slöja 

• 

• 

• 

• 

• 

• Rullskriskobana

• 

• Åka skridskor 

• Parkour och skate

• 

• 

• 
kattungar och andra djur och 

• Fler nattvandrare

• 

• 

• 
både separat och tillsammans

• 

• 
inte bara musik  

• 

• Moderna ungdomsgårdar – bra 

• 

vore kul att kunna kombinera 

• 

Barnen kan vara från olika 
kulturer

Man kan visa upp olika kulturer

• 

• 
kan mötas med barn

• 

• 

• 

• 

• 

• 
når den ut till serviceboenden 

• Tillgång till kultur tack vare att vi 

• 

• Kulturhus och simhall ihop 

• 

• 

• 

Aktiviteter
• 

hip hop 

• Event med sommarbio - Food 
truck 

• 

• 

• 

anslutning till kulturparken  

• 

• Bio som drivs av ungdomar

• Keramikverkstad och kurser och 

• 

• Odling 
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• 
• 

plats

event 
• 

• Utomhusscen och utomhusbio
• 
• 

glas till barnen 
• 
• 

• 

• 
pulsen att gå ner

• 
• 

lekredskap 
• 
• 

• Man ska ta bort en del av parkering 

•  

Utformning av allmänna platser

bilar 

alla

stenar 

Kompisgungor 

barn att göra 

• 

• 

• 
• 

med ankor 
• 

Papperskorgar som ser ut som djur 

Mer plantering och grönt - nu 

Måla baksidan av centrum med 

bakom centrum tittar ut mot en 
betongöken och de behöver en 

roligare lampor som ser ut som 

en resurs arkitektoniskt och 

• 

• 

• 
• 

• 

som genererar el
• Balansband spant ca 5 cm över 

• 

platsen omgjord till parkering och 
barnen vill leka ute under tiden 

• 
• 
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• 

• 

• 

bil 

• 

• 

• 

• 
till baksidan

• 

• 

• 

• 

• Uppsala parkering måste 
bevaka runt publika lokaler i 
bottenvåningarna

• 
parkeringar – det måste vara 

Ett stort garage under mark 

centrum tack vare tillgången på 

• Parkeringsmöjligheter 

• 

• 

• En deltagare saknade buss 77 

så att man kunde ta sig snabbt in 

• 

• 

vatten och svårt att gå med 
barnvagn

• 

jag uppskattat naturen och 
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• Media blåser upp 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Mer poliser och vakter skulle 

mer vakter som promenerar på 

kunna prata sitt språk

• 

• 

• 

Trygghet 
• 

• 

• 

• 

vara hårdare mot kriminella och 

• Motverka sammankomster

• 
hemma

• 

• 

• 

• 

busshållplatser mm

• Aktivera centrums baksida med 

• 
möts

• 

• 
tjejer på olika platser 

• 
vuxna

• 
möjligheter

• 

investerar i området

• Mer blandning och mer 
integration

• 

• Aktiviteter med vakt i området

• 

• 
som pratar med boende

• 

• 

Övrigt 
• 

i området 

• 

• 
att göra något drastiskt 

• 

• 

• 
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Skolan som samhällsbyggnad

Skolans utemiljöer 
• 

kolonilotter och skolan kan odla 

• 

• 

• 

• 

• 
som leds av invandrarkvinnor

• 

• 

• 

• 

Vid samtliga dialogtillfällen 
ställdes det ungefär samma 
frågor, som följande: 

• Hur vill du använda skolans utemiljöer?
• På vilket sätt vill du använda skolans lokaler?
• Hur kan skolan bli en trygg och levande 

mötesplats för alla?

Sam-  
ut nyttjande 
• 

renhållning annars blir 

• 

• 

• Prioritera tider i lokaler till 

• 

• 
verksamheter olika tider på 

• 

• Även som privatperson ska man 

• 
lokalerna

• 

• 
vuxengård och ha billig middag 

• 

• 

till naturen

• 

• 
skolan

• 

• Jour 

• 

• 

• 

• 

• 
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Aktiviteter 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• Roliga aktiviteter – cultural 
exchange

• Kanske kan seniorverksamhet 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• Musik- och orkesterverksamhet 

• Teaterverksamhet 

• 

• 
kurs eller diskutera

• 

• 

• 

• Äta godis

• Äta pizza

• 

• 

• Fiska 

• 

• 

• Rita

• 

• 

• 

• 

• Experiment

• 
rast och basket och att ha dans 
och teater

• 

• Pulka och skridskor

• 

• Rulla på

• Fika

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Utformning
• 

• 

• Balkonger i skolan

• 

• 
sprungit

• 

• 

som gammalt

• 

• 

Utrustning 
• Musikrum och musikstudio 

• 

• Inte bra med grusplan 

• Pingisbord

• Flera basketkorgar

• 

• 

• 

• En scen man kan sjunga och 
dansa på

• 

• 

• 

• 

• Badkar 

• Bada pool

• Basta

• 

• Ruschkana

• 
mål

• 
park
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Trygghet 
• 

• 

positivt case

• 
kallas båtparken

• 

• Bra med idrottshall nere på 
bollplanen

• Positivt med rörelse i området

• 

• 

kommer och leker med sina 

• 

• 

• 

• 
utan att bli uttittade 

• 

• Ta med barnen i praktiska 

• 

• 

• Mötesplatspersonalen

• Mer vakt

• 

• Att inte vem som helst ska kunna 
gå in i skolan

• 

• Inte skatepark

• 

• 

• Integration

• 

Idéer 
• 

• 

• 

• 

• 
med språk

• 

• 

• 

mellan olika kulturer och 

bildsalen skulle exempel kunna 

• 

• 

• 

• 

Vad skulle  
få dig att 
välja  
Gottsunda-
skolan?
• 

barn

• 

• 
andra organisationer 

• 

• 

Övrigt
• 

och svenskar – jag hoppas att vi 

• 

• 
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Demokrati och delaktighet

• 

• 

• Transparens 

• 

• 

• Fler ska kunna komma till tals – 
det ska vara enkelt att delta

• En plan över kommunikation och 
dialog

• Att kunna påverka och 

• 
samverkan med kommunen 

• Kommunen ska samråda med 

de som bor i omkringliggande 

• 
politikerna och medborgare hålls 

• Tror inte att det går att påverka 

det spelar ingen roll vad de skriver 

inte var riktig demokrati i våra 

• 
kunskap till medborgare om hur 

• 

• 

• 

• Jobba mer med verksamheter – 

• 

Invandrartjejer och deras 
mammor – svårast att nås

Barn

Ungdomar

Etniska grupper

Mammor vid sandlådan

Engelska skolan

Prata med eleverna i skolan under 
skoltid

• 

• 
processens gång

• 

• Uppsala kommun borde vara 

• 

• 

• 
skicka post på svenska och 
arabiska 

• 

• 

hitta engagerade personer

• Bra med utskick som gjorts till 
invånare tidigare

 
som medborgarna vill och  
kan delta i ställdes, när det 
fanns möjlighet, frågan:  

• Hur vill du involveras i framtiden? 
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Övriga synpunkter
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

och attraktiviteten av 

• 

behövs en stor hundrastgård i 

vid BMX-banan eller mot 

• Kommunen borde utreda 

• 

• 

• 

• Bevara skogsområden och 

• 

• 
lockar till bus och det blir 

• 

• 

• 

• 
olika språk

• 

på lekande barn och barnen kan 

• 
göra -det ska också vara trivsamt 

• 

och skapar problem

• 

• 

• 

inte går att nå

• 

• 

• Innegården på Bandstolen 
behöver verkligen rustas upp 

• 

• Kamerorna på Bandstolen ger 

• 
rusta upp lekplatserna så att 

• 

• 

• 

•  

 

• 
att man inte behöver gå långt

• 

kommer bilar

• 
ökad integration

• 
utomhuspool någonstans i södra 

• Behövs en bro mellan 
Bergsbrunna och Ultuna

• 
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