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Tre alternativa strukturer

Förändringar av upptagningsområde kring tre av kommunens stadsnoder
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UTVECKLING KRING STADSNODER

BEFOLKNING INOM 3 KM KRING STADSNOD/STADSK ÄRNA SOM INTE HAR NÄRMARE TILL EN ANNAN STADSNOD/STADS-
K ÄRNA

BEFOLKNING KRING STADSNOD/STADSK ÄRNA SOM INTE HAR NÄRMARE TILL EN ANNAN STADSNOD/STADSK ÄRNA

Analysen visar upptagningsområde kring stadsno-
derna, beräknat genom att räkna antal personer (bo-
ende och arbetande) som har en viss stadsnod eller 
stadskärnan som sin närmsta nod. Det övre stapel-
diagrammet visar upptagningsområdet inom 3 km 
och det undre visar samtliga boende och arbetande 
inom kommunen, samt boende i Knivsta kommun. 

Stadsnoderna växer i alla scenarier. Bergsbrunna 
gynnas mest i det cirkulära industrisamhället samt 
det urbana kunskapssamhället. 

Gränby stadsnod gynnas mest i det cirkulära indu-
strisamhället, i synnerhet när man tar hänsyn till 
befolkning längre bort än 3 km. På kortare avstånd 
är skillnaderna mellan scenarierna ganska små. 

Gottsunda-Ultuna gynnas mest i det urbana kun-
skapssamhället och minst i det cirkulära industri-
samhället. 

Börjetull gynnas mest av det hemmabaserade lokal-
samhället. 

 

Inom ramen för arbetet med en ny kommuntäck-
ande översiktsplan har Uppsala kommun tagit fram 
olika framtidsscenarier baserat på rådande trender 
inom bland annat boendepreferenser och näringsliv. 
Spacescape har i nära samarbete med beställaren 
utvecklad GIS-baserade strukturbilder för tre sce-
narier, samt analyserat konsekvenserna av dessa 
utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Spacescape har 
också tagit fram illustrationer och referensbilder.

GIS-modeller togs fram där antalet bostäder och 
arbetsplatser, samt mängden exploaterad mark, be-
räknas med hjälp av olika nyckeltal och bebyggelse-
typer. Modellerna är dynamiska vilket möjliggör att 
omedelbart beräkna hur utfallet förändras när be-
byggelsens utbredning eller typ förändras. 

Spacescape analyserade de fysiska konsekvenserna 
av de olika strukturerna med hjälp av ett antal indi-
katorer som bland annat beskriver förändring i tät-
het, servicetilllgång samt vilken typ av mark som 
exploateras. Data för bostäder och arbetsplatser i de 
olika scenarierna har också använts som underlag 
för trafikanalyser samt kostnader för VA-utbyggnad.

SCENARIER FÖR UPPSALAS ÖVERSIKTSPLAN
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BAKGRUND

Uppsala kommun har inlett att arbete med att re-
videra den kommuntäckande översiktsplanen. I ett 
tidigt skede har tre framtidsscenarier tagits fram 
med syfte att belysa möjliga förändringar i omvärld 
och trender, samt hur detta kan komma att påverka 
kommunens bebyggelseutveckling. Utvärderingen 
av scenarierna utgör ett underlag till det fortsatta ar-
betet med att ta fram en strukturbild för översikts-
planen.

SYFTE

Det här pm:et beskriver en konsekvensanalys av sce-
narierna med bas i kommunens så kallade ÖP-indi-
katorer, en uppsättning indikatorer som används för 
uppföljning av den fysiska utvecklingen av kommu-
nen. 

METOD

Ett urval av ÖP-indikatorer används för att utvär-
dera scenarierna. Urvalet är gjort utifrån vad som är 
möjligt att analysera i scenarieskisserna. 

Scenarierna är ritade i GIS och beskriver utbygg-
nadsområden på en slags mindre stadsdelsskala. 
Vissa områden baseras på kommunens pågående 
planer i portföljen, men antal bostäder och arbets-
platser har modifierats för att passa inriktningen 
i respektive scenario. Andra ytor har ritats upp för 

BAKGRUND OCH SYFTE

respektive scenario. För dessa områden beräknas 
antal bostäder och arbetsplatser med hjälp av ett 
områdesexploateringstal. Antal bostäder räknas om 
till boende för att genomföra analyser kopplat till an-
tal personer (till exempel täthetsanalyser). 

MEDVERKANDE

Helena Lundin Kleberg, uppdragsansvarig Spacescape

Ida Wezelius, Spacescape

Göran Carlén, beställare Uppsala kommun

HEMMABASER AT LOK ALSAMHÄLLE

CIRKUL ÄRT INDUSTRISAMHÄLLE

URBANT KUNSK APSSAMHÄLLLE
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Komplettera med ytterligare information som kan 
behövas till till exempel anbud. 
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