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Förslag till beslut 
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att godkänna yttrandet och översända det till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har skickat ut förslag till ny översiktsplan och innerstadsstrategi för 
Uppsala kommun på samråd till den 15 november 2015.  

Innerstadsstrategin är en del i den nya översiktsplanen och ska ge en fördjupning av de 
komplexa frågeställningar som stadens centrum står inför när Uppsala växer. Innerstadens 
speciella roll ska genom strategin säkras och tydligare visa på hur den ska utvecklas.   

Gatu- och samhällsmiljönämnden är positiv till arbetet med en innerstadsstrategi och till den 
arbetsprocess som ligger bakom, arbetet med en del nytänk kring utformning av processen 
och involvering av såväl kommunens medarbetare som invånare.  

Ärendet 
Kommunstyrelsen har skickat ut förslag till ny översiktsplan och innerstadsstrategi för 
Uppsala kommun på samråd till den 15 november 2015.  

Innerstadsstrategin är en del i den nya översiktsplanen och ska ge en fördjupning av de 
komplexa frågeställningar som stadens centrum står inför när Uppsala växer. Innerstadens 
speciella roll ska säkras genom strategin och tydligare visa på hur innerstaden ska kunna 
utvecklas och riktningen för det.   
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 FÖRSLAG 

Kommunstyrelsen 

Yttrande över förslag till ny innerstadsstrategi för Uppsala 
kommun 

 
VISION – Stadsliv i mänsklig skala 
Visionen i innerstadsstrategin är ”att skapa ett levande centrum för stadsliv i mänsklig skala. 
Ett livligt handelscentrum som är hela Uppsalas knutpunkt, vardagsrum, finrum och mest 
tillgängliga plats för alla stadens invånare och besökare”. 
 
Gatu- och samhällsmiljönämnden anser att det är en bra vision som rimmar väl med 
nämndens ambitioner. Nämnden har dock följande medskick till det fortsatta arbetet.  
 
Det genomsyrande ledordet är hög puls dygnet om, året om. Och även om andra värden visar 
på lugn i strategin anser nämnden att det tydligare kan framgå att stadslivet behöver balans 
mellan det lugna och det livfulla och att stadslivet även måste kunna erbjuda platser för 
avkoppling och kontemplation och inte utesluta det i vår innerstad.  
 
I visionen anges som ett exempel att det mått som sopbilar behöver för att angöra inte är 
avgörande för ett sjudande stadsliv, vilket i sig kan vara korrekt. Däremot kan det mycket väl 
ha en indirekt effekt på det sjudande stadslivet i form av hur smidigt dessa transporter kan 
fungera som i sin tur medverkar till att skapa trivsel, säkerhet och tillgänglighet även för 
andra i centrum. 
 
Att bygga flexibla stadsrum med plats för olika aktiviteter är en god ambition. Det är något 
oklart vad flexibla stadsrum menas i detta sammanhang men rent erfarenhetsmässigt vet 
nämnden att en möblering bör vara sparsam för att en plats ska rymma större evenemang. 
Även flexibel utrustning är till hinder för flera evenemang på så vis att den relativt höga 
kostnaden för att ta bort flexibel möblering inte ryms i många arrangörers budget. Detta är 
således något som kan försvåra intentionen och som behöver beaktas.  
 
Nämnden vill poängtera att det är viktigt att inte glömma att staden hela tiden förändras och 
att staden aldrig blir färdig. Det kommer alltid att finnas behov av ledningsomläggningar eller 
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renoveringar som gör att hela gatunätet inte är öppet samtidigt. Behovet av alternativa vägar 
ökar i en växande stad – eftersom sårbarheten blir omfattande om alternativ inte finns. Inte 
minst för utryckningsfordon är detta avgörande. Sårbarhetsanalyser kan behövas i det fortsatta 
arbetet. 

STRATEGI – stadsliv på kartan 
Innerstadsstrategins budskap har sammanfattats i sex punkter som sedan brutits ned i tre 
kartbilder med inriktning och riktlinjer. 

• Utveckla centrala staden med attraktiva och flexibla mötesplatser för alla 
• Prioritera centrala staden för gående och vistelse 
• Sammankoppla stadens centrala delar i ett mer finmaskigt nät 
• Förstärk kollektivtrafikens attraktivitet med tydliga stråk och strategiskt lokaliserade 

knutpunkter 
• Utvidga och utveckla centrala stadens yta för handel och stadsliv 
• Utveckla Uppsalas identitet som en dynamisk och växande universitets- och kulturstad 

Nämnden tycker det är bra punkter som sammanfattar mycket av det centrala.  

RÖRELSE 
Det är stark fokus på att innerstaden ska ge vistelseytor, vilket nämnden tycker är positivt och 
rätt väg att gå. Dock går det inte att komma ifrån att gatuutrymmet behövs också för rörelse 
med en riktning – den rörliga trafiken i alla dess former är en förutsättning för att människor 
vill vara där. Gatans primära funktion är rörelse och förbindelselänk och har en funktion som 
är mer än vistelseyta. Utan denna tenderar de värden som gatan och den offentliga platsen har 
att erbjuda i form av mötesplatser och rörelse att sina. 
 
Nämnden tycker det är bra att försöka skapa en struktur för hur vi vill att rörelse ska ske men 
anser att det nog kan vara svårt att skapa riktlinjer för detta. 
 
Gatu- och samhällsmiljönämnden anser att med tanke på den teknikutveckling som pågår så 
bör fokus på de negativa effekter bilen har i innerstaden snarare fokusera på 
trängselproblematiken än enbart på klimateffekterna. Trängselproblematiken kommer 
förmodligen kvarstå oavsett klimatneutraliteten.  
 
I innerstadsstrategin uttrycks en bärande princip enligt följande: 
 
I det framtida Uppsala, med många fler invånare och besökare, kommer konkurrensen om 
ytorna i staden att öka. Fler människor på samma yta kräver transportformer som tar mindre 
plats. Fler människor i innerstaden ställer också allt högre krav på att minska störningar 
såsom buller, föroreningar och risk för olyckor. Nämnden anser att fokus borde ligga på att 
lyfta fram behovet av en satsning på mer kapacitetstarka transportslag för att konkurrensen 
om ytorna inte ska bli lika påträngande. 
 
I en tät stadsväv behövs också kommunaltekniska ytor. I takt med att staden växer och 
utvecklas ställs dessa behov på sin spets. Snöuppläggningsplatser måste nu anvisas på ett 
annat sätt än tidigare, i takt med att behovet av snöbortforsling ökar. Snöhantering må vara en 



liten fråga i stort, men i det lilla bär den på stora logistiska, miljömässiga och ekonomiska 
utmaningar. 
 
I arbetet med innerstadsstrategin vill nämnden lyfta fram ytterligare utmaningar, som vid en 
första anblick kan tyckas vara detaljer, men som för Uppsala del som attraktiv besöksstad bör 
nämnas, nämligen uppställningsplatser för turistbussar. Dessa är utrymmeskrävande och en 
förutsättning för en fungerande besöksnäring. 
 
Det hade varit intressant att ha med de trafikanalyser som gjorts i översiktsplansarbetet och 
intressant med en reflektion kring dem och de styrmedelsanalyser som har gjorts kopplat till 
innerstadsstrategin och hur trafiken ska fungera.  
 
Attraktiv gåstad 
Innerstadsstrategin vill ge mer plats för gående och cyklister genom att minska biltrafiken. 
Detta ser nämnden mycket positivt på. Dock anser nämnden att det område som är markerat 
som prioriterat för gående är stort och ställer sig frågande till om det är möjligt att göra alla de 
förbättringar som krävs så att de gående blir prioriterade rent faktiskt.  
 
Ytterligare en aspekt är att innerstaden inte blir attraktiv för gående enbart genom lösningar 
innehållandes shared space-ytor. För att shared space och gångfartsområden ska fungera väl 
så förutsätter det en lagom mängd människor, en kritisk massa av gående, som gör att folk vill 
vistas där. En liten andel gående på ett gångfartsområde i relation till cyklister och 
biltrafikanter skapar inte attraktiva ytor. Med för få gående tenderar snabbare bil- och 
cykeltrafik att ta över ytan. Alternativt kan bara hastighetssänkningar uppnås genom olika 
typer av fysiska hinder och övervakning. 
 
Strategin skulle tjäna på att separera trafikslagen gående och cyklister åt och inte föra samman 
dem till gruppen oskyddade trafikanter eftersom de på många sätt har väldigt olika behov. Vi 
vet att många gående i dag upplever en stor otrygghet med ett ökat antal cyklister.  
 
Bättre cykelstad 
Att Uppsala ska bli en ännu bättre cykelstad ser nämnden som givet. Att fundera över är om 
cykeln verkligen får den plats som behövs för att Uppsala ska bli Sveriges bästa cykelstad? 
Idag är trenden nya former av cyklar som är mer skrymmande än traditionellt och cyklar som 
även är motordrivna. Nya modeller som ställer andra krav på utrymme än historiskt. En 
utmaning med att hantera ökad andel cykeltrafik, som innerstadsstrategin även lyfter, är 
konflikter mellan gående och cyklister och säkerheten/tryggheten för de gående. Det är viktigt 
att dessa aspekter inte glöms bort när cyklandet ska öka och som inte får medföra negativa 
konsekvenser för de gående.  
 
Tydlig kollektivtrafik 
Att kollektivtrafiken ska ha god framkomlighet till stadskärnan känns som en självklarhet i en 
attraktiv och modern stad. Att minska mängden busstrafik på Stora torget är positivt. 
Det är positivt med en utveckling till kollektivtrafikkörfält. Dock behövs en tydligare 
konsekvensutredning kring effekter och omflyttning av trafiken till det omkringliggande 



gatunätet genomföras. Angående Resecentrums kapacitet går det att redan nu diskutera detta 
och det är nödvändigt att inte bara säkra kapaciteten utan reda nu börja se över framtidens 
möjligheter till att öka den. Att det finns en risk för att kollektivtrafiken kan skapa en 
barriäreffekt är också något som måste beaktas. 
 
Bilen på stadens villkor 
Att bilens framkomlighet begränsas för att främja hållbara rörelser i innerstaden är positivt, 
men det får inte vara omöjligt att ta sig fram med bil då det behövs. Däremot ser nämnden en 
viss risk i att alla - och där med ingen - blir prioriterad då alla ska ha god framkomlighet på 
huvudvägnätet, så även bilar.  
 
Nämnden anser att det finns anledning att även ta höjd för framtidens tekniska lösningar och 
vad t ex självgående bilar skulle medföra för Uppsalas innerstad. Jämför med Göteborgs stad 
som tar höjd för detta i sin planering. 
 
Smarta parkeringslösningar 
Nämnden tycker att riktlinjerna för smarta parkeringslösningar är mycket bra för att 
åstadkomma förändring. Tankarna kring parkeringslösningar behöver fortsätta utvecklas. Det 
är av vikt med både bra infartsparkering för att underlätta för alla våra medborgare som bor 
utanför Uppsala tätort och med p-garage inne i staden. Att bygga p-garage i nordvästra delen 
av innerstaden, dvs Skolgatan bör prioriteras. Detta då parkeringsutmaningarna i Luthagen 
bara växer och efterfrågan på parkeringar blir fler när kantstensparkering tas bort.  
 
Samordnade leveranser 
Logistik och leveranser är en del av stadens villkor för handel, liv och rörelse. 
Innerstadsstrategin betonar handelns roll för en levande stadskärna. Gatu- och 
samhällsmiljönämnden lägger inte någon värdering i detta, men konstaterar däremot att 
behovet av leveranser i innerstaden kvarstår. Nämnden hyser vissa farhågor kring 
resonemanget om fler och lättare transporter respektive färre och tyngre transporter. Nämnden 
tror att mycket kan vara vunnet med ett arbete kring samleveranser och där kommunen har 
rådighet är detta en självklarhet. Vad gäller privata aktörer finns alltid en strävan att 
effektivisera transporter. Nämnden tror att mycket kan vinnas genom att fortsätta utveckla 
detta tillsammans med näringslivet.  
 
Levande båthamn 
Det är positivt att försöka väva in de delar av å-rummet där båtar lägger till i innerstaden och 
ser det som ett nytt, spännande inslag i att skapa en attraktivare stadsmiljö. Om det ska till en 
gästhamn vid stadsträdgården så behöver det utredas vilka behov som finns för vatten- och 
avloppslösningar, sophämtning och övrig infrastruktur som krävs för detta.  

PLATS OCH PARK 
Den parkplan för Uppsala stad som gatu- och samhällsmiljönämnden antog 2013 visar på 
bristen på parkmark i innerstaden. Innerstadsstrategin kopplar väl till parkplanen och lyfter 
fram den stora betydelse attraktiva offentliga rum har för staden och stadslivet. Det finns även 



välbehövliga förslag på nya parker i innerstaden. Nämnden utgår ifrån att parkplanen är det 
rådande dokumentet, annars behöver det klargöras i innerstadsstrategin.  
 
Ett levande å-rum 
Nämnden instämmer i att å-rummet är ett mycket viktigt rekreationsstråk i staden och ser 
positivt på att stärka båda sidorna så vistelsevärdet ytterligare ökar. Ett ökat inslag av 
kommersiella inslag som caféer och restauranger för att uppnå trivsel i rummet är positivt. 
 
Fler och bättre parker 
Utvecklingen av Österplan kommer tillföra mycket i denna del av innerstaden. Det är 
önskvärt att en ny parkeringsanläggning är på plats innan denna omvandling av 
parkeringsplatser till park sker för att klara parkeringsefterfrågan.  
 
Generellt rörande anläggning av nya parker är det viktigt att ha investerings- och 
driftkostnader i beaktande redan i tidigt skede.  
 
Andra parker som inte nämns som är centralt belägna men som inte ägs av kommunen är även 
Slottsbacken, Tornerparken, Klosterparken och Börjeparken. Klosterparken är idag en lugn 
oas vilket det i en tätare stadskärna också finns behov av.  
 
Nya kopplingar 
Innerstadsstrategin lyfter behovet av nya kopplingar mellan gator, under och längs järnvägen, 
genom kvarter och över ån för att knyta samman stadens gator och offentliga rum. Det ska 
medföra att det blir lättare att röra sig i staden och att fler platser aktiveras. Genom att försöka 
öppna passager genom kvarter, vilket gynnar framkomlighet för fotgängare som väljer den 
genaste vägen, ökar mobiliteten.  
 
Intressanta nyckelstråk i gatunätet 
Uppsalas struktur med nordsydliga gator och östvästliga gränder är ett kännemärke för 
Uppsalas innerstad enligt strategin och har betydelse för attraktiviteten. Det ska eftersträvas 
en funktionsblandning och levande bottenvåningar och stråken ska ha god tillgänglighet för 
de gående.  
 
Strategin föreslår att Uppsalas nyckelstråk i gatunätet ska upprustas för att ge bättre 
förutsättningar för handel och stadsliv. Det vore intressant med ett förtydligande kring var 
dessa stråk ska vara, inte bara i kartbild, samt att det tydligare ska vara kopplat till funktion 
efter stadens behov.  
 
Utveckla kulturstråket 
Nämnden vill betona vikten av att tänka på tillgängligheten även i kulturstråken och skapa 
tillgänglighet även för funktionsnedsatta i dessa uppskattade kvarter. 
 
 
 



BEBYGGELSE 
 
Levande bottenvåningar 
Det ska skapas förutsättningar för verksamheter i bottenvåningarna. Det är en tydlig 
viljeinriktning som även Gatu- och samhällsmiljönämnden ställer sig bakom. Dock måste det 
ske på ett sådant sätt så att effekten av verksamheter inte skapar barriärer för rörelser, t ex 
uteserveringar som tar hela trottoaren i anspråk så att människor med funktionsnedsättningar 
snubblar eller helt enkelt inte kan ta sig fram.  
 
Utnyttja taken 
Nämnden ser positivt på att nyttja taken till verksamheter så som solceller, växthus med mera.  
Beroende på vad man tänker sig att taken ska användas för så måste självklart även frågan om 
tillgänglighet och säkerhet utredas.  
 
Nya stadskvarter 
Innerstadsstrategin fastslår att stadens gator går allt mer ifrån att vara transportsträckor för 
fordon till fördel för mångfunktionella vistelseytor. Gatu- och samhällsmiljönämnden tycker 
det är positivt att använda gaturummen till fler funktioner än bara rörelser men vill ändå 
betona att gatans primära funktion i vissa stråk mer måste vara rörelse och inte vistelse.  

PROCESS 
Hållbar stadsutveckling 
Gatu- och samhällsmiljönämnden anser att detta kapitel bör lyftas till början av strategin då 
det bör ses som gränssättande, och ligga till grund för helheten. I en hållbar stadsutveckling 
bör även trängselproblematiken finnas med som en utmaning att hantera.  
 
De lika program som hanterar luft och buller och som bör ligga till grund för fortsatt arbete 
bör nämnas samt hur deras bidrag ser ut till att skapa en attraktivare innerstad.  

GENOMFÖRANDE 
Gatu- och samhällsmiljönämnden anser att i det fortsatta arbetet finns behov av att 
konkretisera behoven av rörelse i en trafikplan/mobilitetsstrategi.  
 
Ett genomförande av strategins intentioner kommer att medföra höga ekonomiska kostnader. 
Kommunens investeringsutrymme är begränsat så en fortsatt kvalitativ utbyggnad förutsätter 
att det sker en fördelning av exploateringskostnaderna och att det finns tydliga riktlinjer för 
vilka exploateringsvillkor som ska gälla. Det går heller inte att bortse från den påverkan som 
kommunala investeringar får på driftbudgeten i form av räntor och avskrivningskostnader. 
 
Samtidigt som investeringsbehovet ökar i takt med stadens tillväxt ökar också behovet av en 
mer intensiv skötsel och fortlöpande underhåll.  Ett ökande slitage uppstår när allt fler 
människor samsas om de allmänna ytorna. Ett ökat krav på allmän plats med hög skötselnivå 
följer även med när gränsen för stadskärnan flyttas ut. Innerstadens begränsade tillgången till 
kvadratmeter allmän plats per person, ställer höga krav på kvalitet. Att den kommunala 
driftbudgeten är anpassad till de nya förhållandena och tillåts växa i takt med stadens 



utbyggnad är en förutsättning för att de investeringar som görs i allmän plats ska vara 
långsiktigt hållbara. Nya investeringar bör konsekvensbeskrivas när det gäller driftkostnad. 
 
 
Gatu- och samhällsmiljönämnden 
 
 
 
Johan Lundqvist   Sara Östberg 
Ordförande    Sekreterare 


	Yttrande över förslag till innerstadsstrategi för Uppsala kommun
	innerstad.pdf
	Yttrande över förslag till ny innerstadsstrategi för Uppsala kommun
	STRATEGI – stadsliv på kartan
	RÖRELSE
	PLATS OCH PARK
	BEBYGGELSE
	PROCESS
	GENOMFÖRANDE



