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Mötets syfte
Ge information om :

• Bakgrund

• Helhet

• Vissa detaljer

Leda till ökad kunskap

Så att ni kan skriva väl underbyggda samrådsyttranden
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Vilka är vi?
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• Erik Pelling, KSO

• Johanna Wiklander 

• Marie Nenzen

• Filippa Andersson

• Fredrik Jansen

• Ola Kahlström 

• Jan Franzen

• Svante Guterstam

• Jonas Svensson

Stadsbyggnadsförvaltningen, Uppsala kommun
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Huvudhandling Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3

Fördjupad översiktsplan för de sydöstra 
stadsdelarna inkl. Bergsbrunna



Diskussion om byggande i de sydöstra 
stadsdelarna  inkl. Bergsbrunna har 
pågått länge.
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Och kommer att pågå länge

6



7

Hur leker vi i framtiden?

Som idag, sa några elever från Stordammskolan när vi frågade dem.



Rekreation i framtiden?
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Hur kommer vi att bo i framtiden?
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Hur ser husen ut ?
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Hur kommer vi att resa i framtiden?



Var kommer vi att jobba i framtiden?
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Hur ser varutransporterna ut?



Planeringsprocessen
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• Fem stadsnoder

• Tre stationer

• Ökad tillgänglighet och kapacitet

• Förutsättning för bostadsbyggande 
och näringsliv

• Ökad andel hållbart resande (75%)

• Avlasta Uppsala central

Uppsala 2050 +

Utgångspunkt i ÖP
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Uppsalapaketet
Fyrspår
Uppsala-Arlanda-Stockholm

33 000 nya bostäder, 10 000-20 000 
arbetsplatser Bergsbrunna, Sävja, 
Gottsunda, Ultuna 

Kapacitetsstark kollektivtrafik 
spårväg, ny tågstation vid Uppsala 
södra 

Uppsala Central (Resecentrum 2.0)

Trafikplats E4:an
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Planområdet – kvalitativa och 
kvantitativa mål

21 500 nya bostäder 
10000 – 15000 nya arbetsplatser

Totalt inom området år 2050:
26 500 bostäder
57 300 invånare
ca 15 000 arbetsplatser

Presentatör
Presentationsanteckningar
Planområdet och de sydöstra stadsdelarna ligger ca 5 km sydost om Uppsala centrum, nära gränsen mot Knivsta kommun. Området är ca 4-6 km långt och ca 5 km brett och har en total areal på 1684 hektar (ha). Planområdet utgörs till största del av natur- och åkermark där skogen med inslag av mindre våtmarker utgör den största delen med sina 645 ha och åkermarken näst störst med 574 ha. Bebyggelseområden med sammanhållen bebyggelse utgörs av 215 ha. Inom området finns även 229 ha öppen mark som utgörs av gårdar med tillhörande betesmark samt idrottsplatser och olika typer av impedimentsmark. Vattenområden utgör 21 ha.



Befolkningsstatistik och scenario
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Befolkningsutveckling 1960-2050 Befolkningsökning
340 000 invånare 2050

De senaste 30 åren: 47,6% ökning 
(75 000 personer)

De kommande 30 åren: 47,7 % 
(110 000 personer)

Presentatör
Presentationsanteckningar
De senaste 30 åren har befolkningen ökat med  47,6% eller ca 75 000 pers. Med hänsyn tagen till att Knivsta blev egen kommun 2003.Om det blir 340 000 till 2050 innebär det en ökning jmf med idag på 47,7% (eller 110 000 personer)Kurvan har fått en något brantare lutning sedan 2010.



Områdena ska: 

• fungera som modellområden för hållbart 
stadsbyggande och utgöra testbäddar för 
byggsektorn 

• understödja hållbart resande lokalt och regionalt 

• bebyggas med stora volymer på ny mark 

• utvecklas med helt nya stadsdelar med fokus på 
innovativa lösningar

• ingå socialt och fysiskt i sammanhängande 
stadsbygd 

• kvalitetssäkras och följas upp från idé till 
genomförande 
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Kvalitativa mål enl. avtal



Styrande dokument
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Utmaningarna som vi har att lösa är:Bostäder åt alla, FosilfrittKlimatpositivtPlatsen topografiNatura 2000Platsens historiakopplingen nytt och befintligtKulturhistoriaHur får vi staden att bidra till området och tvärtom?
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skog

Värden och kvaliteter

Presentatör
Presentationsanteckningar
Naturvärden och kolinbindningFärdplan mot klimatpositivt
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jordbruksmark

Presentatör
Presentationsanteckningar
Både jordbruksmark och kulturhistoria, Långhundraleden



rekreation

Presentatör
Presentationsanteckningar
Rekreativa värden 
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Carl von Linné
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utsikter

Presentatör
Presentationsanteckningar
Topografiska förhållanden
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en ny järnvägsstation

Presentatör
Presentationsanteckningar
Och sist men inte minst , en ny järnvägsstation, det är en resurs för oss att ta vara på.
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Människor, unga och gamla



Planens karaktär
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• Utbyggnad kommer att ske under lång tid
• Många kommer att vara engagerade

• Ett enkelt ramverk med några bärande kvaliteter till stöd för framtida aktörer, inom och utanför kommunen
• Alla ska ges möjlighet  till initiativ och ansvarstagande
• Kreativitet, kunskap och initiativ ska stimuleras
• Möjliggöra ny kunskap, nya tekniker och innovationer

• Planen lägger grunden för tillitsfulla och samverkande processer mellan alla aktörer.



Den fördjupade översiktsplanen för de sydöstra stadsdelarna ska utgöra ett 
ramverk för fortsatt planering och skapandet av en stadsmiljö som är:
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Planens prioriteringar

Inkluderande, produktiv och livskraftig

Resurseffektiv och klimatpositiv

Grönskande med karaktärsfull arkitektur av hög kvalitet

Nära naturen och det omgivande landskapet

Enkel och snabb att genomföra på ett ansvarsfullt sätt

Presentatör
Presentationsanteckningar
Våra prioriteringar, fem grupper av ledord Förhåller sig till ÖP-s prioriteringar och mål och budgetSocial hållbarhet, ekologisk hållbarhet och ekonomisk hållbarhet 



33

Mark- och 
vattenanvändning år 

2050
samrådsförslag



Ur innehållet
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Illustrationskarta 
över de sydöstra 
stadsdelarna  år 
2050

Presentatör
Presentationsanteckningar
Den nya stadsbebyggelsen ska vara grön, ljus och generös med tydliga gator i ett kontinuerligt system som är öppet mot omgivningarna.En plats för de goda liven.
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Funktioner och flöden, inplaceringstest

Presentatör
Presentationsanteckningar
Karta med funktioner och flödenGenomfartsgataParkeringshusHuvudcykelstråkKontorshus, handel, hotell, mm
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Om det som byggs
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En del av Uppsala

Presentatör
Presentationsanteckningar
De sydöstra stadsdelarna  är en del av Uppsala. Hur kopplar vi det nya till det gamla? Viktigt karaktärsdrag i Uppsala idag är färgpaletten, Uppsala är inte en vit och blekt färgad stad, Uppsala har färg, det föreslås i planen vara något som även sk karaktärisera den nya bebyggelsen i de sydöstra stadsdelarna.
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Gator och torg
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Parker och 
rekreationsområden
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Bebyggelse



43Kretsloppsbaserad teknisk försörjning

Tekniska försörjningssystem



Om det som finns 
och utvecklas

44



45

Natur
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Vatten



49Nya sätt att se på gatan i kombination med nytt dagvattensystem för grönska, kylning, rening och sociala kvaliteter

Innovation och testbeds 1
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Kulturarv och kulturmiljö



54



Om stadens innehåll 
och användning
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Trafik
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Varulogistik



58Kvarter med blandade upplåtelseformer, hustyper och boendekostnadsnivåer

Bostäder
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Näringsliv 
och arbetsplatser
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Social och kulturell 
infrastruktur



Genomförande
Utbyggnad under lång tid
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Markägande
Kommunal mark i rosa

SLU:s mark i grönt

Privat mark utan färgmarkering
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Första 
utbyggnadsetapperna
Planering börjar längs väg 255

Byggstart för första delarna ca 2023
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Samråd pågår till 30 april

Samrådsmöten:
23 mars Webbsänt möte kl. 19. Läs mer på uppsala.se/sydostra
15 april i Uppsalarummet på Stationsgatan 12 kl. 18
Förutsättningarna för samrådsmötet 15 april kan komma att ändras med 
hänsyn till smittpridningsrisken av Covid-19 (Coronaviruset)

Skriv samrådsyttranden!

www.uppsala.se/sydostra

Vad händer nu?
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Bild avtalskartanSamråd  i mars – april 2020

Utställning årsskiftet 2020 / 2021

Godkännande oktober 2021

Tider
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