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 Enligt sändlista 
 
SAMRÅDSHANDLING 

Detaljplan för kapacitetsstark kollektivtrafik 
Utökat förfarande 
 
Plan- och byggnadsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 25 mars att sända förslag till Detalj-
plan för kapacitetsstark kollektivtrafik för yttrande enligt bifogad samrådslista. Fastighetsägare, bo-
stadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende samt övriga som bedöms ha väsentligt intresse av försla-
get ges tillfälle till samråd. Plan- och byggnadsnämnden förutsätter att fastighetsägare informerar 
eventuella hyresgäster. Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt på kontaktcenter, stadsbib-
lioteket, Gottsundabiblioteket och Sävjabiblioteket. Planförslaget finns även på kommunens webb-
plats, www.uppsala.se\stadsplanering. 
 
Detaljplanen sträcker sig från Uppsala centralstation till den nya järnvägsstationen Uppsala Södra och 
är cirka 17 kilometer lång. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett nytt kapacitetsstarkt kollektiv-
trafikstråk i form av spårväg alternativt snabbussystemet BRT (Bus Rapid Transit). Detaljplanen syftar 
till att reglera hela gaturummets utbredning och placering i förhållande till befintlig och framtida be-
byggelse samt att möjliggöra broar, likriktarstationer, dagvattendammar och andra anläggningar som 
krävs för att möjliggöra spårväg eller BRT. Detaljplanen reglerar hela gaturummets utbredning, men 
styr inte exakt placering av kollektivtrafikstråket i gatan.  
 
Sträckan delas upp i fyra delsträckor. Delsträcka A går från Uppsala centralstation till Exercisfältet där 
kollektivtrafikstråket förgrenas i en östlig respektive en västlig sträckning. Delsträcka B går genom 
Rosendal, Vårdsätravägen och Gottsunda. I Rosendal är delar av Torgny Segerstedts allé redan plan-
lagd för spår och ingår därför inte i planområdet. Delsträcka C går från Ångströmslaboratoriet genom 
Ulleråker och Ultuna. En sträcka i Ulleråker är redan planlagd för spår och ingår därför inte i planom-
rådet. Delsträcka D går från Bäcklösa till Ultuna, där de den östliga och västliga sträckningen går sam-
man igen. Delsträcka D fortsätter sedan österut över Fyrisån i riktning mot Sävja och Bergsbrunna, för 
att sedan avslutas i den nya knutpunkten Uppsala Södra, som förbinder det nya kollektivtrafikstråket 
med järnvägen. I Gottsunda och den nya bron över Fyrisån vid Ultuna ingår två olika alternativa 
sträckningar i samrådet.  
 
Detaljplanen bedöms riskera att medföra betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning 
har därför tagits fram.  
 
Upplysningar i ärendet lämnas av handläggarna.  
 
För information kring delsträcka A: Saga Wingård, 018-727 46 14 saga.wingard@uppsala.se 
 
För information kring delsträcka B & C: Fanny Sundqvist, 018-727 38 67 fanny.sundqvist@uppsala.se 
 
För information kring delsträcka D: Klara Alexanderson, 018-727 46 48 saga.wingard@uppsala.se 
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Informationsmöte  
Under samrådet finns flera digitala informationsmöten. För mer information om datum och tider:  
https://bygg.uppsala.se/planerade-omraden/sparvag/moten-och-dialoger/ 
 
Välkomna! 
 
Detaljplanen upprättas enligt plan- och bygglagens regler utökat planförfarande. Den som inte fram-
fört skriftliga synpunkter på förslaget under samråd och/eller granskning kan förlora rätten att senare 
överklaga beslutet att anta detaljplanen. 
 
Yttranden skall vara inlämnade senast 22 maj 2021 till: 
Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden, 753 75 Uppsala eller via formuläret på webb-
platsen www.uppsala.se/stadsplanering 
 
Plan- och byggnadsnämnden 
 

Dina personuppgifter behandlas och skyddas av plan- och byggnadsnämnden i enlighet med Dataskyddsförordningen 2016/679 (GDPR). Ändamålet 
med behandlingen är handläggning av plan- och byggnadsnämndens ärenden. Vi samlar in uppgifter för att kunna handlägga ditt ärende och rättslig 
grund för detta är myndighetsövning. Uppgifterna sparas i enlighet med plan- och bygglagen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen. Vi 
delar dina uppgifter med andra myndigheter och underleverantörer som regleras via biträdesavtal (PUB). 
Läs mer om Uppsala kommuns hantering av personuppgifter och dina rättigheter som uppgiftslämnare på www.uppsala.se/gdpr. 

 
     
      
    
    
 
 
  
     
      
 

 

 
 

https://bygg.uppsala.se/planerade-omraden/sparvag/moten-och-dialoger/
http://www.uppsala.se/gdpr.%0d

	Detaljplan för kapacitetsstark kollektivtrafik

