KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Handläggare

Datum

Carlén Göran

2014-04-28

Diarienummer

Uppföljning av uppdrag och aktiviteter efter översiktsplan 2010
Kommunfullmäktige antog den kommuntäckande översiktsplanen 17 juni 2010. I samband
med antagandet gav fullmäktige också uppdrag om programutredningar mm för vissa av de
utpekade utvecklingsområdena. I samband med beredningen av detta ärende gav även
kommunstyrelsen uppdrag om särskilda övergripande utredningar och utveckling av
planeringsverktyg. Samtliga dessa uppdrag finns redovisade i kommunfullmäktiges protokoll
(§ 141, 2010).
Vid sidan av dessa regelrätta uppdrag förutsattes nämnderna också att arbeta vidare särskilt
med de övriga aktiviteter som redovisas i översiktsplanens genomförandekapitel och som
återfinns i tonplattor med rubriken ”Kommunen ska aktivt arbeta med” i kapitlen 3 och 4.
Dessa aktiviteter ansågs ligga i linje med skilda nämnders ansvar enligt reglementet och
tarvade därför inga särskilda uppdrag utöver beslutet att anta översiktsplanen.
På efterföljande sidor finns lägesrapporter för uppdragen och aktiviteterna sammanställda.
Sammanställningen utgår från nämndernas rapportering, kompletterat med
kommunledningskontorets egna bedömningar.
Sammanfattningsvis kan sägas att arbetet med såväl formella uppdrag som med de övriga
aktiviteter som lyfts fram i ÖP:n fortgår i stort sett enligt intentionerna (eller har korrigerats
genom senare beslut).
För fylligare beskrivning av uppdrag och aktiviteter hänvisas till Översiktsplan 2010, kapitel 6
”genomförande” (s 105-110) . Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens beslut återfinns i
bilaga 8 (s 135-140). Översiktsplanen finns på:
http://www.uppsala.se/sv/Boendemiljotrafik/Stadsutveckling-planering/Oversiktsplanering/Oversiktsplan-2010/
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Uppföljning av uppdrag och aktiviteter efter ÖP2010
1. Nämnduppdrag mm
Aktivitet
Tidsram

Lägesrapport
(Gråmarkerade = slutförda, eller avförda)
(Gulmarkerade = ändrade)
Utvecklingsområden och tematiska tillägg mm (uppdrag från kommunfullmäktige)
Stomlinjestråken

Huvud
ansvar

2012

KS

2013

PBN

2013

PBN

Nordvästra staden
Tycho Hedéns väg (delen
Gnista-Fålhagsleden)
Länna och Almunge

Dag Hammarsköldsstråket
(Särskilt KS-uppdrag
2012)
Tycho Hedéns väg (delen
Fålhagsleden – norra
änden
Gottsunda-Valsätra

Vänge
Jälla
Björklinge
Sydöstra stadsdelarna
Vindkraft (tematiskt
tillägg)

KS

Förtätningsstudie utmed Nyby-Gottsunda genomförd.
Övriga stråk studeras succesivt inom
kollektivtrafikprojektet och integreras i ÖP-arbetet.
Tidssättningen borttagen enl IVE 2013-16. Vissa delar kan
planläggas direkt
Färdig strukturstudie som nu vägleder planarbeten
Arbetet med fördjupad översiktsplan för Länna och
Almunge har inte kommit igång. En strukturöversyn över
Länna har påbörjats för ge underlag för ta fram
någon/några detaljplaner för kompletterande
bostadsbebyggelse som klarar utbyggnad de närmaste
åren. FÖP-ansatsen bör läggas åt sidan, integreras istället i
revideringen av ÖP:n
Pågår

Tidssättningen borttagen enl IVE 2013-16. Med nya
reglementet från 2012 får uppdraget till PBN anses hävt

2014
2014
2015
2018
2011

KS

Planläggning kring Gottsunda Centrum mm är slutförd.
Övriga strukturstudier i enlighet med ÖP kan initieras
genom stadsdelsarbetet
Med nya reglementet får uppdraget till PBN anses hävt
Med nya reglementet får uppdraget till PBN anses hävt
Med nya reglementet får uppdraget till PBN anses hävt
Gammalt uppdrag till PBN som får anses hävt
Utställning och utlåtande våren 2012, därefter har
slutförandet vilat i avvaktan på statliga överväganden. Tas
upp i översiktsplanerevideringen.

Utredningar och utvecklingsarbeten (uppdrag från kommunstyrelsen)
3D- & 4Dstadsmodellering
Utveckla klimat- och
hållbarhetsprogram för
bebyggelseplaneringen
mm
System för att säkra
utrymme för
serviceförsörjning
Utveckling/användning av
verktyg för strategisk
planering kring
lokalförsörjning
Masshanterings-strategi

Ej tidssatt

PBN

2011

KS

2011

FSN

Arbetet pågår. Upphandling av teknisk plattform och
geodata sker 2014.
Arbetet pågår. Kvalitets- och hållbarhetskontrakten som
initierades 2011för Östra Sala backe tjänar som
pilotprojekt för hållbarhetsprogram vid
bebyggelseplanering.
UPPDRAGET SLUTFÖRT 2011

Ej tidssatt

FHN

Uppdraget har inte genomförts, pga kapacitetsbrist

2013

KS

Parkeringsstrategi

2012 (IVE)

GSN

Pendlar-/
infartsparkeringar mm

2011

GSN

Ej genomfört eller påbörjat. Överfört till KS från FSN efter
organisationsförnyelsen 2012. Förs in i ÖP-arbetet.
P-policy, riktlinjer, P-norm och handlingsplan färdiga
2014
Berörs i parkeringspolicy, riktlinjer och handlingsplan.
Behandlas även inom arbetet med kollektivtrafiken. Bör
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Trafikprognos- och
konsekvensmodell
Kulturmiljöprogram

Ej tidssatt

GSN

2013

KTN

Dagvattenstrategi
Höja investeringar & drift
på parkmark,
finansieringsformer
Övergripande
kollektivtrafikutveckling

2012
2011

UVAB
KS

2012

KS

Effektivare varudistribution, forts på tidigare
projekt
Proaktiv uppföljning
stadsdelar mm

2012

KS

Löpande

KS

integreras i ÖP-arbetet.
Fortgående utvecklings-och uppdateringsarbeten
med konsultstöd pågår, integreras i öp-arbetet
Uppdraget påbörjat 2012. Programmet blir klart under
2014.
Dagvattenprogram antaget 2013
UPPDRAGET SLUTFÖRT 2011

Formerna för samarbetet med nya
kollektivtrafikmyndigheten klarlagt under 2012. Projektet
försenat på grund av överföringen till landstinget. Nu drivs
ett gemensamt projekt om stadstrafiken., inkluderande
spårvägsutredning.
Ej färdigställt eller påbörjat. Försenat på grund av
kapacitetsbrist. Påbörjas under 2014 och bör om möjligt
inkluderas i ÖP-revideringen
Kommunledningskontoret följer utvecklingen i stadsdelar,
tätorter och på landsbygden.

2. Informella uppdrag, dvs aktiviteter som nämns i ÖP2010, genomförandeavsnittet, och som
ligger inom respektive nämnds ansvar enligt reglementet. Ej tidsatt.
Aktivitet
Ansvar Lägesrapport/rekommendation
Boländerna (pågående
programarbete som ska slutföras

BN

Avgränsa kulturmiljökorridor längs
Lännabanan – forts i LännaAlmunge FÖP
Ständig markberedskap för 3 års
stadsutveckling + långsiktig buffert
för markbyten,
verksamhetsetablering, infra

PBN

Frigöra utrymme för
stadsutveckling i redan bebyggda
miljöer - aktörsdialoger

KS

Rutin för grova
exploateringskalkyler i tidiga
skeden för utvecklingsområden

KS

Cykelstrategi (även IVE, start
2012)
Utredning trafiklänk UltunaNåntuna (även del i
åstråksuppdragen)
Sydvästlänkens förläggning – eller
alternativa lösningar

GSN

Arbetet har startat med att ta fram markförvärvspolicy och
handlingsplan för markförvärv. Kontinuerlig bevakning och
dialog med markägare i långsiktigt strategiska lägen inom
ramen för utpekade utvecklingsstråk och områden i ÖP och i
andra strategiska lägen.
Ett särskilt fokus på områden längs utpekade stadsstråk och
stomlinjestråk för att utreda förutsättningarna att tillskapa
värdefulla exploateringsytor och bidra till stadsutvecklingen.
Råbyvägen, Vaksalagatan, Gränby och Gottsunda är exempel
på stråk/områden med positiv respons från fastighetsägare och
där lösningar för parkering och allmänna platser kräver
samverkan mellan flera parter inklusive kommunen.
Ett systematiskt samarbete mellan planläggning, exploatering
och genomförande har påbörjats som bland annat kan
resultera i nyckeltal för olika kostnadsposter, vilka kan
komma till användning också vid övergripande FÖP- och
programarbeten. Någon särskild rutin har dock ännu inte
etablerats för kalkyler på nämnda nivå. Bör i tillämpliga delar
hanteras vid ÖP-revideringen
Cykelpolicy och handlingsplan är godkända

GTN

Utredningen överlämnad till KS 2011

(GSN)

Studeras i anslutning till exploateringsprojekt samt i
programarbetet för Dag Hammarskjöldsstråket, där KLK har
uppdraget. Delen genom ekebydalen förs in i
aktualitetsförklaringen som ställningstagande (krympning av
vägreservatets utbredning)

KS

(program godkänt i BN och överlämnat till KS 2011). Tas upp
för godkännande i KS/KF i samband med
aktualitetsförklaringen.
Inget FÖP-arbete har bedrivits. Frågan behandlas däremot i
kulturmiljöprogrammet.
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Högre park- och platskvaliteter

GSN

Nya parker

GSN

Parkstråk i öster med kopplingar till
vedyxa/örlösan

GSN

Utveckla strandstråk & friluftsbad

GSN

Förbättrade samband inom gröna
länkar och kilar, bättre gckopplingar till park, fritid, natur

GSN

Gröna utredningsområdena
Örlösan, Vedyxa, Hässelby –
friluftsplanering mm
Lokalisering kompletterande
avloppsreningsverk

GSN

Utveckla Linnés historiska
landskap till en resurs för lokal och
regional utveckling

KS

Översyn av riksintressen för
kulturmiljövården

KS

Precisera riksintresset för civil
luftfart
Hållbart resande/mobility
management

KS

Förutsättningar för storskalig
verksamhetsetablering – behov av
markreservat
Minska antalet kraftledningsstråk

KS

Uppföljningssystem ÖP2010

KS

UVAB

KS

KS

Arbete med att höja park- och platskvaliteter pågår
kontinuerligt. Under 2013 har 13 parker helt eller delvis
rustats upp, varav 9 har fått nya eller upprustade lekplatser.
Dessa parker är Stadsträdgården, Höganäshöjden,
Vallbydunge, Sara Lisas park, Vasaparken, Knutby lekplats,
Eriksbergsparken, Gränbyparken, Liljefors torg, Frodeparken,
Bergsbrunnaparken, Källparken och Stenhammarsparken.
Utvecklingsplaner för Carolinaparken och Stadsträdgården
har tagits fram.
Två nya parker har anlagts under 2013: Anna Petrus park i
Kungsängen och Stålparken i Boländerna.
Arbete med att utreda och projektera östra stadsrandsstråket
pågår. Under 2013 har upprustningsåtgärder skett i
Lerdammsparken och en gc-koppling till Berget anlagts.
Upprustning av parkstråk pågår längs Fyrisåns västra sida
norr om Bärbyleden. Flera bad har byggts ut och/eller
tillgänglighetsanpassats. Under 2013 har ett nytt litet bad
anlagts i Graneberg (Kohagen), tillgänglighetsåtgärder gjorts
vid Storvad och en beachvolleyplan anlagts vid
Borgardalsbadet (i Länna). Projektering för strandpromenad i
Vårdsätra har påbörjats,
En närmare km-lång del av Gula stigen genom Kronparken
har tillgänglighetsanpassats. Ett gångstråk har anlagts i
Döbelnsgatans trädplantering. I naturreservaten HågadalenNåsten och Norra Lunsen har vägvisningen förbättrats
Utredning för Vedyxaskogen är påbörjad. Utredningar har
ännu inte påbörjats för Örlösan och Hässelby.
Ej genomfört eller påbörjat. Med längre planeringshorisont
bör frågan om ersättande reningsverk föras in i ÖPrevideringen
Kommunen deltar i arbetet tillsammans andra aktörer. Det
inkluderar arbetet med världsarvsansökan om uppkomsten av
den systematiska biologin. Anläggning av nya Linnéstigar har
gjorts. Aktörsdialoger har förts för att möjliggöra
reservatsbildning av årike fyris
Kommunen jobbar nu – enligt kommunstyrelsens direktiv för
revidering av översiktsplanen - med att se över hanteringen av
samtliga riksintressen. RAÄ har fattat nytt beslut om ”K40
Uppsala stad”.
Se ovan
Systematiskt arbete är påbörjat och institutionaliseras inom
kontoret för samhällsutveckling. Pilotprojekt i Östra
Salabacke, även andra mindre projekt.
Genomfört som del i aktualitetsprövningen
(matchningsanalys).
Tas kontinuerligt upp i remissyttranden och överläggningar
med främst svenska kraftnät.
Utvecklas vidare i revideringen av ÖP:n. Uppföljning av
uppdrag har skett årligen. Miljö-/hälsotillståndets utveckling
bevakas i hållbarhetsbokslutet.

