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Framtagna indikatorer för att följa upp översiktsplanen över tid.

Uppsalas översiktsplan antogs i slutet av år 2016. 
Kommunens avsikt är att inom den rullande över-
siktsplaneringen systematiskt följa upp översikts-
planens styrverkan och aktualitet.

Syftet med uppdraget var att ta fram indikatorer 
och metoder som belyser detta och göra en första 
uppföljning på området.

Resultatet är ett tjugotal indikatorer. Fokus ligger 
på den fysiska samhällsutvecklingen och dess 
geografiska utfall. Indikatorerna ger stöd för att 
besvara frågor om rätt saker inträffar på rätt plats i 
rätt tid. De ger en kartbaserad bild av utvecklingen 
tillsammans med diagram som sammanfattar 
utvecklingen på ett aggregerat sätt. Vissa indikatorer 
kan också användas som planindikatorer i efter-
följande planering, till exempel i arbeten med 
fördjupade översiktsplaner, områdesplaner och 
stadsdelsanalyser.
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INDIK ATORNAMN INDIK ATORMÅTT SVAR AR PÅ FR ÅGAN

Bostadsbestånd Antal bostäder Hur många bostäder finns? Hur många har 
tillkommit?

Upplåtelsevariation Procent hyresrätter av alla bostäder Hur stor är andelen hyresrätter av alla bostäder?

Bebyggelsevariation Procent småhus av alla bostäder Hur stor är andelen småhus av alla bostäder?

Närhet till vardagsfunktioner Antal servicekategorier inom 500 meters radie Hur är den lokala servicetillgången?

Närhet till livsmedelsbutik Gångavstånd (meter) till livsmedelsbutik Hur är närheten till livsmedelsbutiker?

Koncentration Boende och arbetande per hektar inom 500 meters 
radie

Hur stort är serviceunderlaget? Hur har tätheten 
förändrats?

Arbetandetäthet Arbetande per hektar inom 500 meters radie Hur är tillgången till den lokala arbetsmarknaden?

Blandning Procent arbetande av totalbefolkning Hur blandad är staden? Hur har blandningen 
förändrats?

Urban kontinuitet Antal sammanlänkade ”urbana rutor” i det centrala 
stadsområdet

Hur sammanhängande är stadsområdet?

Friytetillgång Procent offentlig friyta av landytan inom 500 
meters radie

Hur mycket yta finns för rekreation och utevistelse? 
Hur har den förändrats?

Grönområde per boende Kvadratmeter grönområde per boende inom 500 
meters radie

Hur är det potentiella besökstrycket på grönytorna?

Närhet till grönområde Gångavstånd (meter) till grönområde Hur är närheten till grönområden?

Närhet till tyst område Gångavstånd (meter) till tyst område < 45 dBA Var finns det tysta områden?

Grönyta Procent grönyta av landytan Hur stor del av landytan är vegetationstäckt och 
biologiskt aktiv? Hur har den förändrats?

Jordbruksmark Hektar jordbruksmark Hur mycket jordbruksmark finns det?

Trafikyta per capita Kvadratmeter trafikyta per boende och arbetande Hur mycket gata finns per invånare? Hur effektivt 
är gatunätet?

Korsningstäthet Gatukorsningar pe krvadratkilometer inom 500 
meters radie

Hur tätt är det mellan gatukorsning och hur 
finmaskigt är gatunätet?


