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KOLAMUN STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

Handläggare 	 Datum 	 Diarienummer 
Larsson Sten 	 2015-10-26 	IFN-2015-0130 

Idrott- och fritidsnämnden 

Samråd om förslag till ny översiktsplan och innerstadsstrategi för 
Uppsala kommun 

Förslag till beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden föreslås besluta 

att anta förvaltningens förslag till yttrande samt att sända detsamma till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Idrotts- och fritidsnämnden har ombetts att avge yttrande över förslag till ny översiktsplan och 
en särskild strategi för innerstadens utveckling. 

Nämndens yttrande bör utgå från perspektiven 

• Folkhälsa med individens möjligheter till idrott och fysisk aktivitet i bostadsnära lägen. 
• Den föreningsorganiserade idrotten. 

Den fysiska planeringen ska utmynna i mångfunktionalitet och hög grad samnyttjande av det 
offentliga rummet. Nämndens behov av anläggningar ska baseras på nyckeltal och 
lokaliseringsprinciper. 

I landsbygder och tätorter tar föreningslivet ett stort ansvar för möjligheterna till attraktiv och 
meningsfull fritid. Kommunen ska i olika former samverka med och stödja ett aktivt 
föreningsliv. 

Genom vår största folkrörelse; idrottsrörelsen, arenasatsningar från kommunens sida och 
målmedvetna satsningar på bred elitidrott i flera föreningar är idrotten en stark 
identitetsskapare och varumärkesbyggare. I översiktsplanen och innerstadsstrategin bör det 
omnämnas som en del av Uppsalas identitet. 

Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-72700 00 (växel) 

E-post: stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se  
www.uppsala.se  



Ärendet 
ÖP 

Idrotts- och fritidsnämnden har ombetts att avge yttrande över förslag till ny översiktsplan och 
en särskild strategi för innerstadens utveclding 

Översiktsplanen är en avsiktsförklaring om den fysiska miljöns utveckling i kommunen. 
Planen ska ge en grov ram för utvecklingen i ett längre tidsperspektiv, tom år 2015, och 
fungera som vägledning för efterföljande beslut och handlingsinriktningar. 

Förvaltningens uppfattning är att nämndens övergripande perspektiv på förslaget ska utgå från 
två grundläggande perspektiv: 

• Folkhälsa med individens möjligheter till idrott och fysisk aktivitet i bostadsnära lägen. 
• Den föreningsorganiserade idrotten. 

En viktig uppgift för översiktsplanen är att långsiktigt slå fast och säkra viktiga lägen för den 
sociala infrastrukturen, inldusive idrott. I förarbetet till förslaget har följande nyckeltal och 
lokaliseringsprinciper använts: 

• Samlokalisering av idrottsanläggningar med skolor. 
• Ökad samverkan i befintliga och nya strukturer. Gång- och cykelvägar, parker, skolgårdar 

nyttjas i högre grad för idrott och olika former av fysisk aktivitet. 
• Idrottsområden för anläggningar som det inte kan finnas så många av, t.ex. simhallar, 

isbanor, arenor med större publikkapacitet bör läggas med enkel tillgång till 
kollektivtrafiken. 

• Platser och ytor för spontan, egenorganiserad idrott nära bostäder. 
• Nyckeltal: 5500 invånare per idrottshall av fullstort format och 4000 invånare per 

utomhusplan för främst fotboll (här ska även andra idrotter kunna förekomma). 

Till förslagets fyra temaområden och dess mål föreslås nämnden ge följande kommentarer 
och synpunkter; 
Uppsala i världen:  
Idrotten är en stark identitetsskapare med stor genomslagskraft, globalt, regionalt och lokalt. 
Uppsala har stor bredd och styrka som idrottsstad genom det lokala föreningslivet, men vi har 
också, genom enskilda större idrottsevenemang, stora möjligheter till profilering på riksnivå 
som även bidrar till att stärka Sveriges position i ett internationellt perspektiv. Inom 
temaområdet Uppsala i världen bör idrotten, och det idrotten bidrar med, omnämnas. 

Temaområde: "Vi blir fler":  
Ökad befolkningsmängd kräver mer samnyttjande av befintliga strukturer. Ökade krav 
kommer att ställas på mångfunktionalitet av det offentliga rummet, parker, gång- och 
cykelvägar och skolgårdar. De synpunkter och kommentarer som framförts i förslaget till 
innerstadsstrategi ska beaktas även här. 



Temaområde: "En kommun för alla":  
Individens möjligheter till idrott i bostadsnära lägen ska beaktas i all fysisk planering. Nya 
och ökande krav kommer att ställas på samhälsservice som klarar individualism, flexibilitet, 
tidseffektivitet och enkelhet. Planeringen ska ge möjligheter för alla, men också möjliggöra 
att prioritera valda grupper, såsom barn och unga. 

Temaområde: "Det goda livet":  
Förutsättningarna för idrott, motion, rörelse och möjlighet till kulturella aktiviteter är 
tillgängliga för alla grupper och utgör en del i utvecklingen av kommunen. 

Planförslaget anger som viktiga aspekter och frågor för efterföljande planering och 
genomförande "Att det i den tätbebyggda staden ges förutsättning så att alla bostäder och 
skolor har en gård med möjlighet till grönska, upplevelse samt lek och rekreation, där det 
finns både solljus och skugga alla årstider." Här bör idrott läggas till. 

Det goda livet, mål 11:  
Under rubrik "Åtagande" 
• Att säkerställa att kommunen alltid förfogar över ett innehav av mark som säkrar en 

långsiktig buffert för ändamål som friluftsliv, rekreation, biologisk mångfald och hänsyn 
till vattenresurser. Här bör idrott läggas till. 

• Att slå fast grundprinciperna för vilka anläggningstyper som är rimliga att anlägga på 
kommun-, stadsdels-, och närområdesnivå och prioriteringsordning för anläggningar av 
bredd- och motionskaraktär. Här bör stå: bredd-idrotts och motions-idrottskaraktär 

Ett ytterligare åtagande bör vara att i all fysisk planering i Uppsala ska konsekvenser för idrott 
och fysisk aktivitet beskrivas ur ett folkhälsoperspektiv. I t.ex. detaljplaner bör förutsättningar 
för platser och anläggningar för idrott, såväl i föreningsorganiserad som i spontan faun, för 
medborgare i alla åldrar särskilt beskrivas. 

Strukturbilder 
Ett antal möjliga utvecklingsscenarier har i förslaget utmynnat i två tänkbara strukturbilder för 
kommunens utveckling; den flerkämiga och den enkämiga. Förvaltningens bedömning är att 
den enkämiga bilden ökar efterfrågan på exploateringsbar mark i de centrala delarna och en 
ökad risk för att ytor för idrott och fritid bebyggs. Den flerkämiga bilden medger en större 
utspridning i staden och bättre möjligheter att upprätthålla en högre kvalitet för idrott och 
fritid. 

Planbeskrivning 
Stadsväven 
Majoriteten av uppsalaboma idrottar i någon form. I åldersgruppen 5 — 25 år deltar 52 % 
regelbundet aktivt i föreningsidrott. Av olika undersökningar, på både nationell och lokal 
nivå, framgår att cirka 45 % av befolkningen i Uppsala i åldersgruppen 16 — 80 år motionerar 
regelbundet, minst 2 ggr/vecka. Den vanligaste motionsformen är gång/promenader. Jogging, 
styrketräning och gympa är också populära. Tillgänglig statistik visar att det varje dag i 
Uppsala bedrivs i genomsnitt 24 000 individuella idrottsaktiviteter i syfte att motionera, träna 



eller tävla. Skolans idrottsundervisning oräknad. De flesta av dessa aktiviteter utförs inom 
stadsväven, antingen i egenorganiserad "spontan" form eller i organiserad faun, då oftast i 
föreningsregi. Den fysiska planeringen av staden måste beakta detta så att det alltid finns 
utrymme för anläggningar och platser som är tillgängliga för alla grupper. 

När staden växer behöver nya områden för idrott etableras. Ett område som förslaget pekar ut 
är Söder om Gamla Uppsala, invid Bärbyleden. Där finns åkeimark som med anledning av 
områdets växande centralitet motiverar användning för mer urbana ändamål som stadsodling, 
idrott eller annat som dock inte förändrar den öppna karaktären. 

Tätorterna och landsbygderna 
Föreningslivet tar ett stort ansvar för möjligheterna till attraktiv och meningsfull fritid för de 
som bor landsbygderna och tätorterna. Kommunen har ett ansvar att i olika former samverka 
med och stödja ett aktivt föreningsliv. Många idrottsanläggningar drivs här i föreningsregi 
och är i flera fall betydande mötesplatser inta bara för idrott utan även i andra sociala 
sammanhang Ambitionen bör vara att bevara och stärka sådant föreningsengagemang. 

Kommunens elljusspår är viktiga anläggningar för ett brett folkhälsoarbete. I flera fall går 
elljusspår på arrenderad mark och dessa spår bör långsiktigt säkras. Spårkvalitet och trygghet 
är viktiga inriktningar för framtiden. 

Innerstadsstrategin 
En kraftig tillväxt i kommunen ställer särskilda krav på samsyn kring hur den centrala staden 
ska utvecklas över tid. Kommunen har, som en del arbetet med den nya översiktsplanen, tagit 
fram ett särskilt förslag till strategi för innerstadens utveckling. 

Frågor som befinner sig inom idrotts- och fritidsnärrmdens ansvarsområde berörs. Dels genom 
att Studenternas IP finns inom området som definieras som innerstaden, dels för att det i 
innerstaden behöver finnas olika möjligheter till idrott och fysisk aktivitet för människor som 
bor och vistas där. Dessutom är innerstaden ett betydande område för evenemang av olika 
slag, inte minst idrott. 

I likhet med centralt belägna idrottsarenor i flera andra större städer ingår inte bilparkering för 
besökande åskådare i planeringen av nya arenan på Studenternas IP. Lösningen finns i 
intilliggande parkeringar i befintlig struktur samt i goda kollektivförbindelser och 
evenemangsbussar för gästande supportrar och skyttelbussar från infartsparkeringar. 
IFN har i sitt yttrande till plan- och byggnadsnämnden över programmet för Södra åstråket 
(2014-01-29 § 9) sagt att lösningen för detta i första hand bör vara god tillgänglighet för 
gående, cyklister och god kollektivtrafik. Dessutom bussangöringar vid evenemang längs 
östra Ågatan i höjd med Studenternas. Planeringen av innerstaden behöver underlätta och 
stödja evenemang på Studenternas. 

Evenemang i staden har som helhet, vilket också förslaget till innerstadsstrategi beskriver, 
mycket stor betydelse för Uppsala kommun, dess invånare och näringsliv. Evenemang på 



givna arenor, som Studenternas, och tillfälliga arenor i de offentliga rummen, såsom gator och 
torg, är en viktig del av innerstadsstrategin. Det är därför viktigt att koordinering sker med 
strategin för möten och evenemang som Destination Uppsala AB antagit. 

Ökad befolkningsmängd kräver mer samnyttj ande av befintliga strukturer. Innerstaden 
behöver ge möjligheter för idrott och fysisk aktivitet. Parker behöver utformas också för 
idrott. Torg och andra platser i det offentliga rummet är platser för nya idrotter och nya former 
av etablerade idrotter. Det handlar i de flesta fall om egenorganiserade spontana aktiviteter 
som exempelvis skate, parkour och jogging men inslag av organiserade träningsgrupper i 
olika former, i utanför det traditionella föreningslivet, blir en allt vanligare syn i parker. 
Skolgårdar behöver samnyttjas för allmänhetens behov och klara nya och ökade krav på 
kvalitet och flexibilitet. 

Samrådshandlingen för innerstadsstrategin föreslår att Uppsalas identitet som dynamisk och 
växande universitets- och kulturstad ska utvecklas. Här bör även idrotten omnämnas. Vår 
största folkrörelse, arenasatsningar från kommunens sida och målmedvetna satsningar på bred 
elitidrott i flera föreningar är en stark identitetsskapare och varumärkesbyggare som också ska 
betraktas som en del av Uppsalas identitet. 

Stadsbyggnadsförvaltningen 

Mats Norrbom 
Stadsbyggnadsdirektör 





KOMMUN IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Handläggare 	 Datum 	 Diarienummer 
Larsson Sten 	 2015-10-26 	1FN-2015-0130 

FÖRSLAG 
Kommunstyrelsen 

Yttrande till kommunstyrelsen över Samråd om förslag till ny 
översiktsplan och innerstadsstrategi för Uppsala kommun 

Översiktsplanen 

Översiktsplanen är en avsiktsförklaring om den fysiska miljöns utveckling i kommunen. 
Planen ska ge en grov ram för utvecklingen i ett längre tidsperspektiv, tom år 2015, och 
fungera som vägledning för efterföljande beslut och handlingsinriktningar. 

Idrotts- och fritidsnämndens övergripande perspektiv på förslaget som föreligger har två 
grundläggande perspektiv: 

• Folkhälsa med individens möjligheter till idrott och fysisk aktivitet i bostadsnära lägen. 
• Den organiserade idrotten, främst via föreningar och skola. 

En viktig uppgift för översiktsplanen är att långsiktigt slå fast och säkra viktiga lägen för den 
sociala infrastrukturen, inklusive idrott. Den fysiska planeringen av kommunen ska ske med 
hänsyn till följande lokaliseringsprinciper och nyckeltal: 

• Samlokalisering av idrottsanläggningar med skolor. 
• Ökad samverkan i befintliga och nya strukturer. Gång- och cykelvägar, parker, skolgårdar 

nyttjas i högre grad för idrott och olika founer av fysisk aktivitet. 
• Idrottsområden för anläggningar som det inte kan finnas så många av, t.ex. simhallar, 

isbanor, arenor med större publikkapacitet ska ha enkel tillgång till kollektivtrafik. 
• Platser och ytor för spontan, egenorganiserad idrott ska finnas nära bostäder. 
• Nyckeltal: 5500 invånare per idrottshall av fullstort format och 4000 invånare per 

utomhusplan för främst fotboll (men här ska även andra idrotter kunna förekomma). 

Till förslagets fyra temaområden och dess mål har nämnden följande kommentarer och 
synpunkter; 

Postadress: Uppsala kommun, idrotts- och fritidsnämnden, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: idrotts-fritidsnamnden@uppsala.se  
www.uppsala.se  



Uppsala i världen:  
Idrotten är en stark identitetsskapare med stor genomslagskraft, globalt, regionalt och lokalt. 
Uppsala har stor bredd och styrka som idrottsstad genom det lokala föreningslivet, men vi har 
också, genom enskilda större idrottsevenemang, stora möjligheter till profilering på riksnivå 
som även bidrar till att stärka Sveriges position i ett internationellt perspektiv. Inom 
temaområdet Uppsala i världen bör idrotten, och det idrotten bidrar med, omnämnas. 

Temaområde: "Vi blir fler":  
Ökad befolkningsmängd kräver mer samnyttjande av befintliga strukturer. Ökade krav 
kommer att ställas på mångfunktionalitet av det offentliga rummet, parker, gång- och 
cykelvägar och skolgårdar. De synpunkter och kommentarer som nämnden framför om 
innerstadsstrategin ska beaktas även här. 

Temaområde: "En kommun för alla":  
Individens möjligheter till idrott i bostadsnära lägen ska beaktas i all fysisk planering. Nya 
och ökande krav kommer att ställas på samhälsservice som ldarar individualism, flexibilitet, 
tidseffektivitet och enkelhet. Planeringen ska ge möjligheter för alla, men också möjliggöra 
att prioritera valda grupper, som barn och unga. 

Temaområde: "Det goda livet":  
Förutsättningarna för idrott, motion, rörelse och möjlighet till kulturella aktiviteter är 
tillgängliga för alla grupper och utgör en del i utvecldingen av kommunen. 

Planförslaget anger som viktiga aspekter och frågor för efterföljande planering och 
genomförande "Att det iden tätbebyggda staden ges förutsättning så att alla bostäder och 
skolor har en gård med möjlighet till grönska, upplevelse samt lek och rekreation, där det 
finns både solljus och skugga alla årstider." Här bör idrott läggas till. 

Det goda livet, mål 11:  
Under rubrik "Åtagande" 
• Att säkerställa att kommunen alltid förfogar över ett innehav av mark som säkrar en 

långsiktig buffert för ändamål som friluftsliv, rekreation, biologisk mångfald och hänsyn 
till vattenresurser. Här bör idrott läggas till. 

• Att slå fast grundprinciperna för vilka anläggningstyper som är rimliga att anlägga på 
kommun-, stadsdels-, och närområdesnivå och prioriteringsordning för anläggningar av 
bredd- och motionskaraktär. Här bör stå: bredd-idrotts och motions-idrottskaraktär 

Ett ytterligare åtagande bör vara att i all fysisk planering i Uppsala ska konsekvenser för idrott 
och fysisk aktivitet beskrivas ur ett folkhälsoperspektiv. I t.ex. detaljplaner bör förutsättningar 
för platser och anläggningar för idrott, såväl i föreningsorganiserad som i spontan form, för 
medborgare i alla åldrar särskilt beskrivas. 



Strukturbilder 
Ett antal möjliga utvecklingsscenarier har i förslaget utmynnat i två tänkbara strukturbilder för 
kommunens utveclding; den flerkärniga och den enkärniga. Nämnden anser att den enkärniga 
bilden ökar efterfrågan på exploateringsbar mark i stadens centrala delar och en ökad risk för 
att ytor för idrott och fritid bebyggs. Nämnden förordar en utveckling enligt den flerkämiga 
bilden som medger en större utspridning i staden och bättre möjligheter att upprätthålla en 
högre kvalitet för idrott och fritid. 

Planbeskrivning 
Stadsväven 
Majoriteten av uppsalaborna idrottar i någon form. I åldersgruppen 5 —25 år deltar 52 % 
regelbundet aktivt i föreningsidrott. Av olika undersökningar, på både nationell och lokal 
nivå, framgår att cirka 45 % av befolkningen i Uppsala i åldersgruppen 16 — 80 år motionerar 
regelbundet, minst 2 ggr/vecka. Den vanligaste motionsformen är gång/promenader. Jogging, 
styrketräning och gympa är också populära. Tillgänglig statistik visar att det varje dag i 
Uppsala bedrivs i genomsnitt 24 000 individuella idrottsaktiviteter i syfte att motionera, träna 
eller tävla. Skolans idrottsundervisning oräknad. De flesta av dessa aktiviteter utförs inom 
stadsväven, antingen i egenorganiserad "spontan" foul' eller i organiserad form, då oftast i 
föreningsregi. Den fysiska planeringen av staden måste beakta detta så att det alltid finns 
utrymme för anläggningar och platser som är tillgängliga för alla grupper. 

När staden växer behöver nya områden för idrott etableras. Ett område som förslaget pekar ut 
är Söder om Gamla Uppsala, invid Bärbyleden. Där finns åkermark som med anledning av 
områdets växande centralitet motiverar användning för mer urbana ändamål som stadsodling, 
idrott eller annat som dock inte förändrar den öppna karaktären. Nämnden ser positivt på en 
möjlig etablering av idrottsytor i detta läge. 

Tätorterna och landsbygderna  
Föreningslivet tar ett stort ansvar för möjligheterna till attraktiv och meningsfull fritid för de 
som bor landsbygderna och tätorterna Kommunen ska i olika former samverka med och 
stödja ett aktivt föreningsliv. Många idrottsanläggningar drivs här i föreningsregi och är i flera 
fall betydande mötesplatser inta bara för idrott utan även i andra sociala sammanhang. 
Ambitionen bör vara att bevara och stärka sådant föreningsengagemang. 

Kommunens elljusspår är viktiga anläggningar för ett brett folkhälsoarbete. I flera fall går 
elljusspår på arrenderad mark och dessa spår bör långsiktigt säkras. Spårkvalitet och trygghet 
är viktiga inriktningar för framtiden. 

Innerstadsstrategin  
En kraftig tillväxt i kommunen ställer särskilda krav på samsyn kring hur den centrala staden 
ska utvecklas över tid. Kommunen har, som en del arbetet med den nya översiktsplanen, tagit 
fram ett särskilt förslag till strategi för innerstadens utveckling. 



Frågor som befinner sig inom idrotts- och fritidsnämndens ansvarsområde berörs. Dels genom 
att Studenternas IP fmns inom området som definieras som innerstaden, dels för att det i 
innerstaden behöver finnas olika möjligheter till idrott och fysisk aktivitet för människor som 
bor och vistas där. Dessutom är innerstaden ett betydande område för evenemang av olika 
slag, inte minst idrott. 

I likhet med centralt belägna idrottsarenor i flera andra större städer ingår inte bilparkering för 
besökande åskådare i planeringen av nya arenan på Studenternas IP. Lösningen finns i 
intilliggande parkeringar i befintlig struktur samt i goda kollektivförbindelser och 
evenemangsbussar för gästande supportrar och skyttelbussar från infartsparkeringar. 
IFN har i sitt yttrande till plan- och byggnadsnämnden över programmet för Södra åstråket 
(2014-01-29 § 9) sagt att lösningen för detta i första hand bör vara god tillgänglighet för 
gående, cyklister och god kollektivtrafik. Dessutom bussangöringar vid evenemang längs 
östra Ågatan i höjd med Studenternas. Planeringen av innerstaden behöver underlätta och 
stödja evenemang på Studenternas. 

Evenemang i staden har som helhet, vilket också förslaget till innerstadsstrategi beskriver, 
mycket stor betydelse för Uppsala kommun, dess invånare och näringsliv. Evenemang på 
givna arenor, som Studenternas, och tillfälliga arenor i de offentliga rummen, såsom gator och 
torg, är en viktig del av innerstadsstrategin. Det är därför viktigt att koordinering sker med 
strategin för möten och evenemang som Destination Uppsala AB antagit. 

Ökad befolkningsmängd kräver mer samnyttj ande av befintliga strukturer. Innerstaden 
behöver ge möjligheter för idrott och fysisk aktivitet. Parker behöver utformas också för 
idrott. Torg och andra platser i det offentliga rummet är platser för nya idrotter och nya former 
av etablerade idrotter. Det handlar i de flesta fall om egenorganiserade spontana aktiviteter 
som exempelvis skate, parkour och jogging men inslag av organiserade träningsgrupper i 
olika former, i utanför det traditionella föreningslivet, blir en allt vanligare syn i parker. 
Skolgårdar behöver samnyttjas för allmänhetens behov och klara nya och ökade krav på 
kvalitet och flexibilitet. 

Samrådshandlingen för innerstadsstrategin föreslår att Uppsalas identitet som dynamisk och 
växande universitets- och kulturstad ska utvecklas. Här bör även idrotten omnämnas. Vår 
största folkrörelse, arenasatsningar från kommunens sida och målmedvetna satsningar på bred 
elitidrott i flera föreningar är en stark identitetsskapare och varumärkesbyggare som också i 
ÖP och innerstadsstrategin bör beaktas som en del av Uppsalas identitet. 

Idrotts- och fritidsnämnden 

Rickard Malmström 	 Annie Arkebäek Moren 
Ordförande 	 Sekreterare 
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Mer information: 	 Enligt SÄNDLISTA 
www.uppsala.se/engageradig  

Samråd om förslag till ny översiktsplan och innerstadsstrategi för 
Uppsala kommun - den 15 september till 15 november 2015 

Kommunstyrelsen beslutade den 26 augusti att samrådsbehandla förslagen till ny 
översiktsplan och innerstadsstrategi. Översiktsplanen visar den långsiktiga färdriktningen 
för hur bebyggelse, transportsystem och grönområden bör utvecklas i kommunen. Den 
nuvarande översiktsplanen antogs 2010. Kommunfullmäktige beslutade våren 2014 om 
en uppdatering med ett förlängt tidsperspektiv till 2050 och en beredskap för högre takt i 
befolknings- och näringslivsutvecklingen. Till översiktsplanearbetet har kopplats en 
fördjupning om hur Uppsalas centrum ska utvecklas. Denna "innerstadsstrategi" visar 
mer i detalj hur stadens centrala delar bör utvecklas för att kunna stödja en fortsatt 
tillväxt med bibehållna och utvecklade kvaliteter. 

Läs och lämna synpunkter senast 15 november 2015 
Alla som bor och verkar i Uppsala kommun bjuds nu in att lämna synpunkter på förslagen till 
ny översiktsplan och innerstadsstrategi. Ta del av de båda planförslagen och lämna dina syn-
punkter på www.uppsala.se/engageradig   senast den 15 november. Kortversioner och enstaka 
tryckta exemplar av de fullständiga förslagen till översiktsplan och innerstadsstrategi kan 
hämtas i kommuninfonnation, Stationsgatan 12 eller beställas (018 — 727 18 10 eller 
kommuninformation@uppsala.se). Ytterligare exemplar kan köpas till självkostnadspris. 

Nästa steg 
När vi har gått igenom alla inkomna synpunkter tar vi fram reviderade planförslag som skickas 
ut på remiss våren 2016 (utställning). Då finns det möjlighet för alla att lämna synpunkter igen. 
Målet är att översiktsplanen och innerstadsstrategin ska godkännas politiskt under hösten 2016. 

Välkommen med dina synpunkter! 

Mats Norrbom, stadsbyggnadsdirektör 
Stadsbyggnadsförvaltningen, Uppsala kommun 

Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: stadsbyggnadsforvaltningenguppsala.se  
www.uppsala.se  



Samrådsaktiviteter för allmänheten under hösten 2015 

19/9-4/10 	Innerstadsstrategin utställning, Stora torget, 
tisdagar och fredagar kl. 16-18, lördagar kl. 12-14 

30/9 	Översiktsplanen, öppet möte om orter och landsbygder, kl. 18, 
Uppsala konsert och kongress 

5-9/10 (v 41) Översiktsplanen drop-in, kl. 12-18, Stationsgatan 12 

7/10 	Översiktsplanen öppet möte, kl. 18, Stationsgatan 12 
8/10 	Innerstadsstrategin öppet möte, kl. 18, Stationsgatan 12 

12/10 	Översiktsplanen öppet möte, kl. 18, Stationsgatan 12 
21/10 	Innerstadsstrategin öppet möte, kl. 18, Stationsgatan 12 

I mån av tid kan vi även komma till ett möte som din förening eller organisation ordnar. 
Vi prioriterar i första hand möten där vi kan nå ut till många människor samtidigt. 
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Kontakt för 
översiktsplanen: 

Katarina Fehler, projektledare 
Göran CarMn 
Helena Klintström 

E-post: oversiktsplanguppsala.se  
Telefon: 018-727 00 00 

Kontakt för innerstads-
strategin: 

Brita Christiansen, projektledare 
Karin Åkerblom 
Henrik Ljungman 

innerstadsstrategin(cb,uppsala.se  
Telefon: 018-727 00 00 

Samråd om förslag till ny översiktsplan och innerstadsstrategi 
pågår till 15 november 2015. 
Vill du veta mer och vill du påverka? 
Läs mer och lämna dina synpunkter på www.uppsala.se/engageradig  

För översiktsplanen önskar vi svar på frågor via ett webbformulär. 
Frågorna finns också på nästa sida. 



Frågor på de olika avsnitten i förslaget till ny översiktsplan 
Svaren lämnas skriftligtpå 147147W. uppsala.se/engageradig  

Mål för Uppsalas långsiktiga utveckling 
Uppsala i världen, Vi blir fler, En kommun och De goda liven lyfts fram som de viktigaste 
temaområdena att prioritera. 

• Är det rätt områden att prioritera? Motivera ditt svar. 
• År det rätt mål? Motivera ditt svar. 
• Vilka delsteg för att nå målen bör särskilt prioriteras? Vad kan du/ni särskilt bidra med? 
• Fattas något som är viktigt för stadens, tätorternas och landsbygdernas utveckling? 

Principer 
Förslaget till översiktplan föreslår sju principer som ska ge vägledning när man bygger nytt, 
kompletterar och investerar i den fysiska miljön. 

• Är det här rätt principer? 
• Kommer de att underlätta förståelsen för hur kommunen ska utvecklas? 
• Underlättar principerna för dig/er att bidra till kommunens utveckling? 

Från sju scenarier till två strukturbilder 
Vi har testat många olika scenarier för hur kommunen skulle kunna utvecklas. Planförslaget 
rymmer flera möjliga utvecklingsvägar att jobba vidare med. 

• Saknar du/ni något scenario som skulle kunna fungera? Vad innebär respektive strukturbild för 
dig/er? 

• Resultatet av att testa de olika scenarierna blev två strukturbilder. Vilka är de största 
utmaningarna i respektive strukturbild, och hur klarar vi dem? Kan man kombinera innehållet i 
strukturbilderna på andra bättre sätt? 

Plankarta och Planbeskrivning 
Förslaget till plankarta visar hur olika områden i kommunen bör användas och utvecklas nu och 
på lång sikt. I planbeskrivningen finns förklaringar till vad det betyder att en plats på kartan fått 
en viss fårg eller symbol. 

• Vilka är dina/era allmänna synpunkter på plankartan och planbeskrivning? 
• Vad tycker du/ni om inriktningen och avgränsningen för hur olika platser ska utvecklas och 

användas? 

Hållbarhetsbedämning 
Förslaget till ny översiktsplan strävar efter att bidra till en hållbar utveckling. Därför har vi 
gjort en hållbarhetsbedömning. 

• Håller du/ni med om bedömningen? Saknas något? 

Övriga synpunkter 
Här kan du skriva synpunkter som du inte tycker passar in på de föregående frågorna. 

Sammanfattning av synpunkter 
Här kan du sammanfatta dina viktigaste synpunkter på samrådsförslaget. 
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