En kortversion av aktualitetsförklaringen

Vad är en
översiktsplan?
Varje kommun ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan. Översiktsplanen är kommunens
samlade strategi för markanvändningen och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras
– i staden, tätorterna och på landsbygden.
Planen visar vägen för beslut om framtidens Uppsala. Översiktsplanen antogs i december 2016 och visar
utvecklingen fram till 2050. Därutöver finns ett antal fördjupade översiktsplaner. Översiktsplanen antas av
kommunfullmäktige.

Vad är en
aktualitetsförklaring?
Minst en gång varje mandatperiod ska kommunfullmäktige ta ställning till om översiktsplanen är aktuell.
Det innebär i praktiken att de förtroendevalda talar om vilka delar i planen som inte är aktuella och om
det är dags att revidera planen.
Det är också ett tillfälle att förtydliga riktlinjer och ge en uppdaterad syn på utbyggnadsinriktningen.
När kommunfullmäktige beslutat om en aktualitetsförklaring fungerar den som en extra vägledning för
användningen av översiktsplanen.

Kommunfullmäktiges
bedömning
Kommunfullmäktige bedömde i november 2020 att översiktsplanen är aktuell och
fungerar som vägledning. Kommunala beslut, utvecklingen av fysiska strukturer samt
var bebyggelseutvecklingen geografiskt tar plats stämmer mestadels överens med
översiktsplanens intentioner.
Översiktsplanens prioriteringar och riktlinjer är förenliga med hållbarhetsambitionerna
som tillkommit på övernationell, nationell, regional och kommunal nivå.

Översiktsplanens ställningstaganden till markanvändning och utveckling av den byggda
miljön bedöms vara tillräckligt aktuella för att planen ska anses aktuell under denna mandatperiod. Vissa detaljer i planen har dock bedömts inaktuella och redovisas i ett särskilt
avsnitt. Vidare görs ett antal förtydliganden samt redovisning av förändrade förutsättningar
och anspråk.
Utbyggnadsinriktningen anpassas så att vi har möjlighet att svara upp mot en högre
utbyggnadstakt. Det bör finnas beredskap för en folkmängd om 380 000 invånare år 2050.
Översiktsplanens högsta scenario var 340 000 invånare.
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Varför ändras
utbyggnadsinriktningen?
En viktig anledning är avtalet som tecknades 2018 mellan kommunen, staten och regionen,
det så kallade Uppsalapaketet. Uppsalapaketet innefattar bland annat två nya spår på ostkustbanan inklusive kapacitetsförstärkningar vid Uppsala centralstation, en ny station i Bergsbrunna
samt kapacitetsstark kollektivtrafik på Kunskapsspåret-Ultunalänken.
Uppsala kommun ska planera för 33 000 bostäder och många arbetsplatser fram till 2050
i södra delen av Uppsala stad.

Det här innebär ökade lägesfördelar för Uppsala som helhet, genom förbättrade kommunikationer
och en mer sammanhållen stad med nya stadsdelar. Sammantaget väntas därför behoven av bostäder
och utrymme för etableringar inom näringslivet öka.
Därutöver har takten i befolkningsutvecklingen höjts sedan arbetet med översiktsplan 2016 inleddes
och befolkningsprognosen har närmat sig översiktsplanens högsta scenario.
Uppsalapaketet skapar förutsättningar för en långsiktig och hållbar stadsutveckling och bidrar starkt
till genomförande av översiktsplanen. Det ger staden en god struktur att växa inom under lång tid. Statens,
regionens och kommunens stora infrastruktursatsningar motiverar att tyngdpunkten i stadsutvecklingen
ligger i södra Uppsala under några decennier.
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Utbyggnadsinriktning
Den förnyade inriktningen för utbyggnad visar på en tyngdpunkt i bostadsbyggandet i södra Uppsala.
Men det är också viktigt att det hela tiden sker utveckling i andra delar av staden och i våra övriga tätorter.
På sikt kan större stadsutvecklingsprojekt komma att ske i bland annat Stabby och norra Gränby.

Utbyggnadsinriktning för bostäder: Tyngdpunkt i södra Uppsala (grönt) med ”kunskapsspåret”
som sammanbindande kollektivtrafikstråk. Små projekt i stadens övriga stråk och noder (orange).
Efter 2030 kan även rosa-markerade områden behöva utvecklas.
På landsbygden prioriteras pågående större projekt (blått). På sikt kan finnas möjlighet till
större utbyggnader (mer än 100 bostäder) i gula områden.

Utbyggnadsinriktning för större verksamhetsmiljöer: Gröna områden har högst prioritet.
Tillgång på en mångfald av lägen i det samlade utbudet behöver säkerställas. Därför ska
möjligheterna till utveckling i rödmarkerade områden prövas i en ordning som får
avgöras successivt.

Revidering av
översiktsplanen
Även om översiktsplanen än så länge håller behövs en revidering under kommande mandatperiod.
Hastigheten i omvärldsförändringar och Uppsalas egen dynamiska utveckling kan leda till förändrade behov
rörande bostäder, verksamhetslokaler, offentliga rum och kommunikationer.
I nästa översiktsplan behöver också ställningstaganden om socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar
utveckling vässas ytterligare i enlighet med Agenda 2030-arbetet.
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