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FÖRORD 
 
Jag vill tacka de respondenter som tagit sig tid att besvara mina intervjufrågor. Genom ett 
vänligt bemötande, både personligen och via telefon, har jag fått berikande information att 
arbeta med i uppsatsen.  

Jag vill dessutom rikta ett tack till Kulturgeografiska institutionen på Uppsala 
Universitet och framförallt till min handledare Peeter Maandi. Från samma institution tackar 
jag även Sofia Cele och Jan Öhman som på ett gemytligt och professionellt sätt har 
organiserat c-uppsatskursen på samhällsplaneringsprogrammet.    

Slutligen vill jag rikta ett stort tack till familj och vänner som har ställt upp och läst 
denna uppsats. Tack för alla goda råd och synpunkter som har bidragit till att uppsatsen 
utformats till denna slutgiltiga version.  
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1. INLEDNING 
 
Uppsala är ett exempel på en stad som växer såväl inåt som utåt. Med inåt menas att den 
förtätas och utåt syftar till nya områden för exploatering.1 Den 31 december 2009 beräknades 
Uppsala kommuns befolkning uppnå till ca 195 000.2 Under år 2009 skedde en inflyttning av 
ca 4 000 personer till kommunen medan det under samma period endast byggdes ca 800 nya 
lägenheter trots att behovet var ca 2 000.3 Den slutsats som kan dras är att kommunen och 
framförallt tätorten Uppsala är i behov av fler bostäder. Men hur bör en förtätning av en stad 
ske för att uppnå en stadsmässig struktur? 450 Uppsalabor svarar i en undersökning gjord av 
Uppsala Nya Tidning att om de får välja vill de bygga ut staden på bredden snarare än på 
höjden. Den genomgående motiveringen är bevarandet av silhuetten, det vill säga att ingen ny 
bebyggelse ska ta fokus från kyrkan och slottet som anses vara Uppsalas viktigaste 
landmärken. Denna uppfattning delas av politikerna, som är eniga om att bevara den låga 
bebyggelsen i staden.4 Men finns det en möjlighet att tillgodose en stads invånares önskemål 
och behov i frågan om hur deras stad bör utformas? Staden skapas av människor och alla 
människor har sina personliga synpunkter. I den ständigt aktuella frågan om stadsmässighet 
och förtätning5 handlar städernas utformning om de ekonomiska, estetiska, sociala, 
miljömässiga och kulturella faktorerna.6 

Likt kläder har den svenska staden präglats av mode och trender. För att en stad ska 
utvecklas måste ett nytänkande ske samtidigt som historiska lärdomar bör beaktas. Bränder 
och andra oplanerade händelser samt medvetna byggplaner och saneringar har under 
århundraden präglat den svenska stadens stadsbyggnadsutveckling. Dessa händelser samt 
inflyttning till städer och ekonomisk tillväxt har bidragit till att bostadsfrågan varit aktuell 
sedan många hundra år tillbaka.7 

Ett alternativ vid förtätning av städer är att använda en så kallad tredimensionell 
fastighetsbildning. Den 1 januari 2004 instiftades den nya lagen om tredimensionella 

                                                           
1 Uppsala kommun, översiktsplan, 
http://www.uppsala.se/Upload/Dokumentarkiv/Externt/Dokument/Bostad_o_byggande/Oversiktsplan/
Oversiktsplan_2010/op_sammanfattning_2010_webb.pdf, s.4 
2 SCB, http://www.h.scb.se/kommunfakta/pyramider/pyra_frame.asp?region=0380, 2010-12-15 
3 Uppsala Nya Tidning, Den mest akuta bristen i landet. http://www.unt.se/ekonomi/den-mest-akuta-
bristen-i-landet-1052342.aspx, 2010-12-15 
4 Uppsala kommun, Invånare föredrar att bygga på bredden. 
http://www.uppsala.se/sv/Kommunpolitik/Press/Uppsala-i-radio-och-TV/Invanare-foredrar-att-bygga-
pa-bredden/, 2010-12-15 
5 Svenska Dagbladet, http://www.svd.se, sökord: förtätning, stadsmässighet, 2010-11-15 
6 Nyström, Louise (1997). Framtidstaden IV – Stadslandskapet – sönder eller läkning. Kalmar: 
Stadsmiljörådet, s. 5 
7 Ahlberger, Christer (2001). Den svenska staden – vinnare & förlorare. Falköping: 
Riksantikvarieämbetets förlag, s.18 

http://www.uppsala.se/Upload/Dokumentarkiv/Externt/Dokument/Bostad_o_byggande/Oversiktsplan/Oversiktsplan_2010/op_sammanfattning_2010_webb.pdf
http://www.uppsala.se/Upload/Dokumentarkiv/Externt/Dokument/Bostad_o_byggande/Oversiktsplan/Oversiktsplan_2010/op_sammanfattning_2010_webb.pdf
http://www.h.scb.se/kommunfakta/pyramider/pyra_frame.asp?region=0380
http://www.unt.se/ekonomi/den-mest-akuta-bristen-i-landet-1052342.aspx
http://www.unt.se/ekonomi/den-mest-akuta-bristen-i-landet-1052342.aspx
http://www.uppsala.se/sv/Kommunpolitik/Press/Uppsala-i-radio-och-TV/Invanare-foredrar-att-bygga-pa-bredden/
http://www.uppsala.se/sv/Kommunpolitik/Press/Uppsala-i-radio-och-TV/Invanare-foredrar-att-bygga-pa-bredden/
http://www.svd.se/
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fastigheter i Sverige.8 Tillämpningen har hittills framförallt skett i Stockholm och i Uppsala 
finns det än så länge en specifik fastighet som exemplifierar denna fastighetsbildning.9  

 
1.1 Syfte och frågeställning 
Huvudsyftet med uppsatsen är att sätta tredimensionell fastighetsbildning i ett stadsmässigt 
historiskt sammanhang för att därigenom bättre förstå dess betydelse och funktion idag. För 
att göra det ämnar uppsatsen att ge läsaren en fördjupad förståelse för de mest karaktäristiska 
kännetecknen i den svenska stadens utveckling. Att befolkningen i flertalet större städerna 
ständigt ökar har bidragit till att ämnet stadsplanering är mer aktuellt än någonsin då mångas 
önskemål är att bo i de mer centrala delarna av staden eller i stadsmässiga förortsområden. Då 
förtätning generellt sker i alla större städer med en prognostiserad befolkningsökning, finns 
det ett behov av att göra den på bästa möjliga sätt.10  

Genom att svara på nedanstående frågeställningar vill jag analysera och diskutera 
sambandet mellan tredimensionell fastighetsbildning och visionen om stadsmässighet.  
 

• Hur definieras stadsmässighet samt hur har den fysiskt utvecklats över tid? 
• Är tredimensionell fastighetsbildning ett bra alternativ vid stadsförtätning för att 

främja en stadsmässig miljö?  
 
1.2 Metod, material och källkritik 
För att uppnå bästa möjliga förförståelse till uppsatsens problemformulering har jag gjort en 
generell bakgrundsundersökning. På grund av att uppsatsen genomsyras av en historisk 
kontext är stor del av uppsatsen baserad på en litteraturbaserad framställning som analyseras. 

Den litterära studien har gjorts utifrån en stadsmässighetssyn. Det vill säga att samma 
källor kan användas i en uppsats som exempelvis utgår från en ekonomiskt historisk syn, 
beroende på vad som eftersöks. Jag har sökt efter stadsmässiga karaktäristiska händelser i 
historien som sedan kunnat ligga som grund i såväl intervjufrågor som för analys. 
Tillförlitligheten avseende de litterära källorna anses god då jämförelser dem emellan har 
gjorts.11 Material ifrån Uppsalas översiktsplan samt ett flertal detaljplaner har används och 
gett en bra överblick för Uppsalas stadsplan och dess prognostiserade utveckling.  

I samhällsvetenskaplig forskning innebär kvantitativ metod ett välstrukturerat 
tillvägagångssätt som ofta används för att samla in data när en population är stor. Vanligen 
sammanställs data i statistiska databaser och kopplas samman med den naturvetenskapliga 

                                                           
8 Julstad, Barbro (2005). Tredimensionell fastighetsindelning. Norstedts Juridik AB, s.14 
9 Uppsala kommun, Effektiv användning av mark i tätorter, 
http://www.uppsala.se/sv/Boendemiljotrafik/Bygga--bo/Lantmateri/3-D-fastighetsbildning/, 2011-01-
03 
10 Uppsala kommun, översiktsplan, 
http://www.uppsala.se/Upload/Dokumentarkiv/Externt/Dokument/Bostad_o_byggande/Oversiktsplan/
Oversiktsplan_2010/op_sammanfattning_2010_webb.pdf 
11 Repstad, Pål (2007). Närhet och distans, kvalitativa metoder i samhällsvetenskap. Fjärde upplagan. 
Malmö: Studentlitteratur, s.120 

http://www.uppsala.se/sv/Boendemiljotrafik/Bygga--bo/Lantmateri/3-D-fastighetsbildning/
http://www.uppsala.se/Upload/Dokumentarkiv/Externt/Dokument/Bostad_o_byggande/Oversiktsplan/Oversiktsplan_2010/op_sammanfattning_2010_webb.pdf
http://www.uppsala.se/Upload/Dokumentarkiv/Externt/Dokument/Bostad_o_byggande/Oversiktsplan/Oversiktsplan_2010/op_sammanfattning_2010_webb.pdf
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metoden.12 Denna uppsats har däremot sin grund i en kvalitativ metod som gynnar 
insamlingen av data när populationen generellt är mindre. Den intervjuade personen får en 
större möjlighet att tala fritt runt huvudämnet som ofta resulterar i en fördjupning i frågan.13  
Att studera något i en eller några få miljöer med alla slags variabler tillsammans i en helhet, 
kan också sägas vara innebörden av en kvalitativ metod. I den kvantitativa mäter man däremot 
endast några av dessa variabler.14 Eftersom jag endast använt mig av två intervjuer gjordes 
bedömningen att en kvalitativ metod var mest adekvat.  

Av de två intervjuer som genomförts är en genom ett personligt möte och en via telefon. 
Båda intervjuerna genomfördes med syftet att främst besvara de frågor som är bundna till 
tredimensionella fastigheter. Anledningen till att jag valde att konstruera upplägget som 
sådant var på grund av att jag i övrigt har fokuserat på en litteraturbaserad studie. En 
enkätbaserad intervjuform hade varit ett alternativ om uppsatsen exempelvis hade haft ett 
befolkningsperspektiv. Medvetenheten om att intervjuunderlaget är relativt tunt 
uppmärksammar mig att kritiskt granska dessa källor. Att vara medveten om att 
respondenterna kan vara partiska i sina svar är viktigt, lika så att intervjuerna inte spelades in 
på band. Istället gjordes anteckningar under intervjun då tidsperioden för studien ansågs 
alltför begränsad för att innehålla tid för transkribering.  

En intervju har genomförts med Henrik Juhlin, Bostadsstrateg på Uppsala kommun. 
Den andra med Sören Kågedal, lantmätare/civilingenjör Lantmäteriet i Stockholm, division 
Fastighetsbildning. De två intervjuerna har genomförts genom semistrukturerad intervjuform. 
Det innebär att vi samtalat utifrån ett antal förbestämda frågor, som dels framställts genom 
den historiska litteraturen och dels egna iakttagelser. Både intervjuare och respondent ges 
möjligheten att utveckla svaren utifrån sitt yrkesperspektiv och personliga åsikter. Fördelarna 
med intervjuerna är att de är utformade att beröra ett visst ämne. En av nackdelarna är att 
intervjufrågorna kan vara felkonstruerade och leda till att svaren inte är relevanta för studien. 
Ytterligare en brist vid användandet av intervjuer kan vara hur data behandlas. Det kan 
exempelvis bero på hur intervjuaren inte hinner skriva ner eller minnas de exakta svaren som 
ges på frågorna. Dessutom kan respondenten vinkla sina svar utifrån vad de tror att 
intervjuaren önskar höra.15 För att förebygga detta har jag haft ett skriftligt frågeformulär 
framför mig under intervjuerna för att säkerställa att samtliga frågor besvarats. Vid ett tillfälle 
skickade jag dessutom frågorna till en av intervjupersonerna före intervjun. Anledningen till 
att en intervju utfördes via telefon var på grund av att respondenten befann sig på annan ort. 
En nackdel med att utföra intervjuer via telefon är att en eventuell skevhet kan uppstå. Såväl 
intervjuaren som respondenten kan känna sig obekväma över att inte kunna se den andra 

                                                           
12 Bryman, Alan (2009). Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning. Lund: 
Studentlitteratur AB, s.20 
13 Ibid. s.59 
14 Repstad, Pål (2007). Närhet och distans, kvalitativa metoder i samhällsvetenskap. Fjärde upplagan. 
Malmö: Studentlitteratur, s.15 
15 Bell, Judith (2006). Introduktion till forskningsmetodik. Fjärde upplagan. Danmark: 
Studentlitteratur, s. 117 
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personen, likaväl som det kan vara en trygghet. En renskrivning av informationen utfördes 
efter båda intervjuerna.  

Vid varje intervju ställdes en förfrågan angående konfidentialitet, vilket betyder att 
respondenterna om de önskar inte ska kunna identifieras i uppsatsen.16 Respondenterna 
bedömde att de inte behöver vara anonyma men önskade dock att få läsa igenom det som 
skrivits om dem innan uppsatsen lämnas in. Detta naturligtvis för att säkra konfidentiell 
information. 

För att undvika och minimera risken att studien redogör för felaktigheter är det viktigt 
att kritiskt granska den metod som använts för att få fram informationen. Reliabilitet mäter 
hur tillförlitligt tillvägagångssättet är som använts vid insamlingen av data. För att förebygga 
felaktigheter är det viktigt att all dokumentation finns tillgänglig. I uppsatsens bilagor finns de 
intervjufrågor som jag har använt mig av. 

Vidare är validitet ett begrepp som är viktigt i metodarbetet. Syftet med validitet är att 
datainsamlingen mäter det som den avses att mäta, det vill säga att jag i mina intervjuer har 
ställt frågor som är nödvändiga för att kunna besvara uppsatsens syfte och frågeställningar 
med trovärdiga slutsatser.17  
 
1.3 Avgränsning 
Geografiskt avgränsas studien till Sverige med specifika exempel från Uppsala kommun. 
Gällande de historiska händelserna görs en avgränsning till de, för uppsatsens syfte, mest 
betydande och karaktäristiska händelser under perioden 1800-2010. Det finns naturligtvis 
ytterligare historia som skulle kunna vara relevant för studien, men på grund av uppsatsens 
omfång är denna period tillräcklig.  

I det teoretiska kapitlet, 3.1, redogörs endast för ett fåtal teoretikers åsikter kopplat till 
begreppet stadsmässighet. Beskrivningar och resonemang kring stadsmässighet är avgränsad 
till en fysiskt planerad utgångspunkt. Andra delar i stadsmässigheten kommer kort att nämnas 
i samband med begreppets definition. 

Inte heller kommenteras samtliga delar av Uppsalas 20-åriga översiktsplan eller 
detaljplanerna. Ett antal utvalda objekt som anses vara relevant för studien tas upp.   

Även redogörelsen av tredimensionella fastigheter har anpassats till uppsatsens omfång. 
Fortsättningsvis förkortas ordet tredimensionell med 3D. 

 
1.4 Disposition 
Efter detta inledande kapitel följer kapitel två som beskriver stadsutvecklingens bakgrund och 
historia i Sverige fram till i dag. Avsnittet om Sverige generellt följs av en kortare skildring av 
Uppsala kommuns stadsbyggnadshistoria.  

Det tredje kapitlet tar upp teoretiskt underlag om stadsmässighet och om 
tredimensionell fastighetsbildning, genom att ta fram olika aspekter från tidigare forskning i 

                                                           
16 Bell, Judith (2006). Introduktion till forskningsmetodik. Fjärde upplagan. Danmark: 
Studentlitteratur, s. 57 
17 Ibid. s. 117-118 
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stadsmässighet och kringliggande ämnen samt en kortare redogörelse om 3 kap. 1a § FBL 
förarbete.  

Den empiriska delen redovisas i kapitel fyra och består av information jag har erhållit 
från intervjuerna och genom befintligt skrivet material.  

I det sista kapitlet, kapitel fem, analyserar jag resultatet av empirin samt för en 
diskussion och ger slutsatser om det som redogjorts för i tidigare kapitel. Här redovisar jag 
även egna ställningstaganden i relation till tidigare empiri och teori. Uppsatsens syfte och 
frågeställningar ämna besvaras i denna del.  

 
 

2. STADSBYGGNADSHISTORIA 
 
I detta kapitel behandlas den historiska stadsutvecklingen i Sverige sedan 1800-talet. Avsnitt 
två inriktas på Uppsala stads utveckling under samma tidsperiod. Avsikten med kapitlet är att 
redogöra för de problem och lösningar som har diskuterats sedan 1800-talets början och hur 
de kommer till uttryck i stadens fysiska, sociala och ekonomiska miljö. Dessutom är 
intentionen att ge en grund till senare analys och diskussion om en stads behov av att 
utvecklas fysiskt och ekonomiskt, samtidigt som stadens estetiska och sociala 
värden/funktioner bör bevaras eller utvecklas.  
 
2.1 Den svenska stadsutvecklingen sedan 1800-talet 
Sveriges städer besitter en rik historia om dess formmässiga utveckling. Gränser är inte 
självklara mellan stad och landsbygd i dag till skillnad mot början av 1800-talet. I flera städer 
kan tecken än i dag visa var gränserna en gång gick. Tydligast kan det urskiljas i städer som 
fortfarande har kvar sin stadsmur, som exempelvis Visby.18 År 1874 infördes stadgar som 
lade grunden för definitionen av en stad. Innan dess var synonymen för stad en så kallad ort 
med vissa stadsprivilegier. De svenska städerna konstituerades av ordningsstadgan, 
byggnadsstadgan, brandstadgan och hälsovårdsstadgan.19 De syften som genomsyrade den 
nya byggnadsstadgan var att trafiken skulle flyta på utan större hinder, att de tidigare sanitära 
problemen skulle avvecklas genom införandet av en bättre standard samt att man skulle 
förebygga uppkommandet av bränder.20 Genom att städerna expanderade blev också 
gränserna mellan stad och landsbygd allt mer otydliga.21  

1874 års byggnadsstadga innehöll bland annat att samtliga städer i Sverige skulle 
sammanställa sina respektive stadsplaner. Här präglade industrialismen utformningen och 
rörlighet och utrymme efterfrågades och erhölls genom att bredda de befintliga gatorna. 
Höjden på husen fick inte överstiga fem våningar, men det uppmuntrades ändå att bygga 
högre än de tidigare byggnaderna som ofta inte var högre än tre våningar. Under denna period 
                                                           
18 Ahlberger, Christer (2001). Den svenska staden – vinnare & förlorare. Falköping: 
Riksantikvarieämbetets förlag, s.8 
19 Ibid. s. 55-56 
20 Ibid. s. 62 
21 Ibid. s. 56 
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uppmärksammades också ytan genom variation på bebyggelserna samt ett främjande för ögat 
genom vackra fasader.22  

Under tidsperioden från 1800-talets mitt fram till 1920 skedde en stor omvandling i de 
svenska städerna. Inflyttningen till städerna tredubblades och av Sveriges befolkning levde nu 
1 745 000 i städer jämfört med 351 000 år 1850. Följaktligen resulterade inflyttningen i att 
tätheten i städerna ökade. Järnvägsnätet var en bidragande orsak till omvandlingen. När den 
utökades under den sena delen av 1800-talet påverkade den, tillsammans med 
industrialiseringen, den dåvarande stadsbilden. Ett exempel är att stadscentrum ofta 
expanderades i form av att det område som var beläget mellan det tidigare centrumet och 
stationen bebyggdes. En del nya städer, som t.ex., som så kallade stationssamhällen, växte 
fram och det utvecklades en stadsbebyggelse utifrån stationens lokalisering. Järnvägen bidrog 
dessutom till att stärka relationen mellan staden och landsbygden, både ekonomiskt och 
socialt.23 I början av 1900-talet var det på modet att återinföra tankarna om den medeltida 
staden. Stadsplaneringens ideal blev nu istället att frångå det rätvinkliga och täta. De 
genomgående mottona var nu oregelbundenhet och terränganpassat gatunät i samverkan med 
en varierad, småskalig bebyggelse.24 År 1907 infördes en ny stadsplanelag som bland annat 
innehöll ett förbud gällande nybebyggelse på allmän plats.25  

Funktionalismen som rörelse, internationellt även kallad modernismen26, härstammar 
från Centraleuropa på 1920-talet och fick sitt genombrott på Stockholmsutställningen 1930.27 
Stadsingenjör Albert Lilienberg (1879-1967), grundade sina visioner på funktionalistiska 
tankar. Förstorat kan det antydas att han tillförde tre större ändringar i tanken om 
stadsplaneringen. Hans idéer skulle främja lösningar som behövdes i de expanderande 
städerna, där problem skapats av urbaniseringen. Idéerna var; 
 

• ”Stadsplanen skulle gälla ett större område, och även omlandet skulle tas med i 
planeringen. 

• Olika funktioner skulle ges olika utrymmen i en systematisk zonindelning. 
• Teknisk och organisatorisk pragmatism tillsammans med ekonomi, lagstiftning och 

teknik skulle ses som en helhet.”28    
 

                                                           
22 Schönbeck, Boris (1994). Stad i förvandling. Alingsås: Byggforskningsrådet Stockholm, s. 34 
23 Ahlberger, Christer (2001). Den svenska staden – vinnare & förlorare. Falköping: 
Riksantikvarieämbetets förlag, s. 72-73 
24 Klingberg, Elisabeth (2006). När nyurbanismen kom till stan. Göteborg: Pratminus Förlag, s. 266-
267 
25 Ahlberger, Christer (2001). Den svenska staden – vinnare & förlorare. Falköping: 
Riksantikvarieämbetets förlag, s.64 
26 Nationalencyklopedin, sökord: modernism. http://www.ne.se/modernism/1200087,  
2010-12-28 
27 Nationalencyklopedin, sökord: funktionalism. http://www.ne.se/funktionalism/1199028, 
2010-12-28 
28 Ahlberger, Christer (2001). Den svenska staden – vinnare & förlorare. Falköping: 
Riksantikvarieämbetets förlag, s.89 
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Zonindelning är i funktionalismen ett genomgående begrepp vilket kommer diskuteras mer i 
uppsatsens slut. Förespråkare av folkhemstanken, som frodades under 1920-talet, ansåg att 
funktionella hus borde upprättas eftersom det speglade det demokratiska samhälle som 
Sverige förordade. Funktionalismen präglades av en ”ändamålsenlig livsförening efter 
förnufts- och nyttoprinciper”.29 Funktionalisterna ansåg att en zonindelad stad var det ideala 
och att bil och andra transportsätt skulle möjliggöra att människorna kunde ta sig mellan de 
olika zonerna.30 Innebörden av en zonindelad stad är att bostad, arbete och service är 
placerade i skilda områden.31 

Sveriges utveckling för att uppnå välstånd hämmades bland annat av den vanligt 
förekommande bostadsbristen. Under 1930-talet avsattes cirka 44 miljoner kronor i 
stadsbidrag med avseende för städernas bostadsbyggande. Landsbygden fick fyra gånger så 
stort belopp.32 Bostadssociala utredningen var en av regeringen utnämnd utredning som 
syftade till att avveckla slumbostadsbestånd. Orosmoment som bland annat fastighetskriser, 
överproduktion av bostäder, ledde till att en efterfrågan på bättre och mer välutrustade 
bostäder till ett generellt realistiskt pris planerades.33 

Under 50-talet introducerades konceptet ABC-staden i Sverige, vilket innebar att arbete, 
bostad och centrum skulle vara lokaliserat inom ett och samma område.34 Kritiken mot dessa 
städer grundade sig på att bilismen ökade trots förhoppningar om att alla behov skulle kunna 
tillgodoses inom ett och samma område. Det fanns inte tillräckligt med arbeten på den plats 
där bostaden var belägen och människorna tog bilen mellan de olika delarna av staden. 
Kollektivtrafiken var ytterligare ett problem som uppkom i skuggan av den ökande bilismen. 
ABC-städerna var placerade i utkanten av storstäderna och resulterade i att bristen på 
kollektivtrafiken blev påtagbar.35 Men trots den tidigare kritiken är det i dag angeläget att 
omstrukturera och förnya de ursprungliga tankarna om ABC-staden. Att konceptet 
återinförlivas är till stor del på grund av den omfattande miljöaspekten som präglar 
majoriteten av stadsbyggandet idag. Möjligheten att bo, arbeta och göra ärenden i samma 
stadsdel skulle ge en positiv inverkan på miljö och individernas liv.36  

Mellan slutet av 50-talet och fram till mitten av 70-talet skedde en så kallad sanering av 
stadsbebyggelsen. Det var framförallt i de mest centrala delarna saneringen ägde rum. Att de 
centrala delarna av staden blev berörda var en modernitet. De möjligheter som saneringen 
förde med sig var att det bland annat skulle underlätta för bilburna i staden, i form av nya 
parkeringshus och vägar. De annars främsta transportmöjligheterna var försedda till utkanten 

                                                           
29 Ahlberger, Christer (2001). Den svenska staden – vinnare & förlorare. Falköping: 
Riksantikvarieämbetets förlag, s. 95-96 
30 Schönbeck, Boris (1994). Stad i förvandling. Alingsås: Byggforskningsrådet Stockholm, s. 56 
31 Klingberg, Elisabeth (2006). När nyurbanismen kom till stan. Göteborg: Pratminus Förlag, s. 267 
32 Ibid. s. 76-78 
33 Schönbeck, Boris (1994). Stad i förvandling. Alingsås: Byggforskningsrådet Stockholm, s. 80 
34 Sveriges Arkitekter: http://www.arkitekt.se/s25559, 2010-12-28 
35 Nyström, Louise (1997). Framtidstaden IV – Stadslandskapet – sönder eller läkning. Kalmar: 
Stadsmiljörådet, s. 21 
36 Pettersson, Maria, planarkitekt, Annons från Stockholms stad s.10, 2010-12-28 

http://www.arkitekt.se/s25559
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av innerstaden i form av järnvägen.37 Stadsbyggnadsmodet förändrades ytterligare och den 
omfattande saneringen fick ett slut. Bevarandet av den äldre stadsbebyggelsen blev politiskt 
intressant och den traditionella staden blev återigen en vägledning.38  

Från mitten av 1960-talet till mitten av 1970-talet byggdes 1 006 000 bostäder i det så 
kallade miljonprogrammet.39 Orsaken till att ett så stort antal bostäder byggdes var 
bostadsbristen och trångboddheten i samband med en ökad befolkningstillväxt. Det var under 
denna tidsperiod merparten av bostäderna lokaliserades till områden i utkanten av städerna.40 

I slutet av rivningshysterin, en bit in på 1970-talet, bildades till slut en mycket stark 
opinion som medverkade till att saneringen hejdades och småstadsidealet återigen kom att bli 
ett värdefullt inslag såväl vid nybyggnation i staden som genom ett bevarande av den äldre 
bebyggelsen. Under 1990-talet förespråkade stadsbyggnadsutvecklingen en balans mellan de 
nya varuhusen och deras infrastruktur gentemot småbutiker och gågator.41  

Således har det visats att stadsmässigheten inte är densamma genom den svenska 
stadsutvecklingshistorien.     

  
2.2 Händelser inom Uppsalas stadsutveckling sedan 1800-talets början 
Därmed har den svenska stadsutvecklingen överblickats och vi fortsätter nu med en 
redogörelse för samma tidsperiod i Uppsala kommun. Författaren Carl Wilhelm Böttiger 
skildrar Uppsala stad på 1820-talet som följer:  
 

”Staden var på den tiden långt ifrån så vacker och välbyggd som den sedan har blivit. 
Utom akademiens byggnader funnos ytterst få stenhus. Kojor med torvtak omväxlande med 
höga rödfärgade trähus, de flesta uppförda till studentkaserner… Inga planteringar, inga 
promenader, varken utmed åstranden eller utanför tullarna.” 42 
 
Tidigt 1800-tal bestod Uppsala tätort av en befolkning på 5 000 personer. Husen var förenade 
genom låg takhöjd och trämaterial.43 Under 1830-talet började staden att förändras, genom att 
borgerligheten fått bättre ekonomiska resurser.  Husen byggdes vid denna tid mestadels i trä, 
varav ett par tre stycken är bevarade än idag.44 I mitten av 1800-talet påbörjades städernas 
befolkningsökning, där den oftast tredubblades, i Uppsalas fall från 8 000 till 22 000 år 1900. 
Nya stadsplaner skapades för öster och söder, men förutom dessa var de en kopia av 1600-

                                                           
37 Ahlberger, Christer (2001). Den svenska staden – vinnare & förlorare. Falköping: 
Riksantikvarieämbetets förlag, s. 99-100 
38 Klingberg, Elisabeth (2006). När nyurbanismen kom till stan. Göteborg: Pratminus Förlag, s. 268 
39 Nationalencyklopedin, sökord: miljonprogrammet. http://www.ne.se/miljonprogrammet, 2010-12-
29 
40 Ahlberger, Christer (2001). Den svenska staden – vinnare & förlorare. Falköping: 
Riksantikvarieämbetets förlag, s. 100 
41 Ibid. s. 116-118 
42 Ibid. s. 49 
43 Lambert, Lars. mfl. (2002). Uppsalas arkitekter och arkitekternas Uppsala, från Domkyrkan till 
Ångströmlaboratoriet. Uppsala: Kornhuset, s. 51 
44 Ibid. s. 55 

http://www.ne.se/miljonprogrammet
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talets stadsplan. Många av husen som byggdes i centrala Uppsala under den perioden revs 
under 1960- 70-talens stora cityrivning.45  

Under perioden 1870 till 1920 skedde en stor inflyttning från landsbygden, och dessa 
människor försörjde sig via arbeten på fabriker, bruk och som byggnadsarbetare. I och med 
1874 års byggnadsordning för Sverige, bestämdes i Uppsala att husen i regel skulle ha tre 
våningar och att de inte skulle byggas av trä. Gamla trähus reveterades för att se ut som 
stenhus. Den nya stadsplanen från 1880 fördubblade Uppsalas yta.46 Uppsalas arbetare hade 
en mycket dålig bostadssituation runt sekelskiftet, och en undersökning gjordes 1907 av 
Uppsala bostadskommitté. Resultatet från denna utredning blev ett bostadsprogram samt lån 
till bostäder från kommunen till arbetarna.47  

Efter sekelskiftet, 1920-1954, ökade befolkningen från knappt 23 000 till 69 000, då 
staden hade en stark industriell och ekonomisk tillväxt. Under första världskriget hade 
närmast all byggnation avstannat. Obebyggda tomter inom stadsplanen uppstod och utanför 
stadsgränsen fanns ingen reglering avseende bebyggelse.48 
Bostadsnöden gjorde att staden gick in som byggherre i ett flertal projekt samtidigt som 
egnahemsrörelsen kunde genomföras med att staden bidrag med billig mark. Föreningshus, 
dvs. egnahem under gemensamt tak med kooperativ prägel, blev en lösning i de centrumnära 
delarna av Uppsala, eftersom att markpriserna var höga.49   

I mitten av 1950-talet gjordes nya centrumplaner för Uppsala då de kommersiella 
lokalerna, förutom ett Tempovaruhus 1934, inte förändrats sedan sekelskiftets början. Man 
ville behålla stadskärnans storlek och känsla samtidigt som ytan måste utnyttjas bättre. De 
ekonomiska värdena på marken hade ökat markant. Handelsnäringen, med varuhus i tankarna, 
krävde bättre affärslokaler och staden bättre trafiklösningar. I slutet av 50-talet uppkom också 
önskemål om gågator där den ordinarie trafiken hölls åtskild. Runt dessa stråk skulle bland 
annat parkeringshus byggas. Det var inte unika planer för Uppsala centrala delar utan ett 
flertal svenska städer genomgick liknande omvandling. Den äldre bebyggelsen revs för att 
tillgodose kraven på butiksyta, kontor samt trafiklösningar, allt från gågator till 
parkeringshus.50  

Under början av 60-talet uppkom protester mot de nya byggnaderna, bland annat det 
nya Tempohuset med betongfasad, vilket gjorde stora ingrepp i stadsbilden.  Det fortsatta 
byggandet runt Stora Torget gjordes av de stora försäkringsbolagen, Skandia och Folksam. 
När Folksamhuset byggdes i mitten av 70-talet färdigställdes miljön runt Stora Torget till den 
från 1600-tales ursprungliga stadsplanens torgtanke mitt i staden.51 Under perioden 1975-
2010 genomfördes ett antal projekt, på områden där kommunen fått köpa upp marken, men de 
                                                           
45 Lambert, Lars. mfl (2002). Uppsalas arkitekter och arkitekternas Uppsala, från Domkyrkan till 
Ångströmlaboratoriet. Uppsala: Kornhuset, s. 58 
46 Ibid. s. 81 
47 Ibid. s. 88 
48 Ibid. s. 129 
49 Ibid. s. 135 
50 Ibid. s.189 
51 Lambert, Lars. mfl. (2002). Uppsalas arkitekter och arkitekternas Uppsala, från 
Domkyrkan till Ångströmlaboratoriet. Uppsala: Kornhuset, s. 189-193 
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var främst belägna utanför stadskärnan.52 Följaktligen kan vi nu konstatera att problemet är att 
knyta ihop de utspridda områdena utanför Uppsala tätort. Antingen med varandra eller med 
tätorten.  
 
 
3. SAMHÄLLSDEBATTEN OM DEN RIKTIGA STADEN 
 
Nu har vi sett hur städer generellt i Sverige, samt specifikt Uppsala, utvecklats. Således ska nu 
redogöras för samhällsdebattörers definitioner och teorier kring ämnet stadsmässighet eller 
hur en riktig stad ska vara. I detta kapitel lyfter jag fram ett urval av tidigare forskning i ämnet 
stadsmässighet. Det finns en mängd olika tankar och teorier att finna om ämnet, alla kan inte 
behandlas i denna uppsats. Jag har valt att återge synpunkter från några av de mest kända 
namnen i stadsbyggnadsdebatten. Avsnitt 3.4 beskriver begreppet 3D-fastighetsbildning och 
lagens uppkomst. Efter detta kapitel ska uppsatsens frågeställning om det berörda ämnet ha 
behandlats genom andra personers ställningstaganden inom samma område.  
 
3.1 En deskriptiv genomgång av stadsmässighet 
Ordet stadsmässig har enligt Svenska Akademiens Ordbok (SAOB) betydelsen; ”ett 
beskrivande av något som liknar, erinrar om, är kännetecknande för, anstår, passar, är vanligt i 
en stad”.53  

Vid en internetsökning på begreppet stadsmässighet ges över 6 000 träffar på 
begreppet.54 Det är ett frekvent förekommande begrepp när det talas om stadsbyggnad och 
förtätning av städer.55 Sökningen resulterar i länkar till ett flertal kommuner samt till artiklar 
där begreppet används men betydelsen av ordet stadsmässighet redogörs sällan för eller, i så 
fall, mycket vagt. Slutsatsen är att begreppet stadsmässighet kan ha flera olika definitioner.  

Stadsmässighet har även blivit ett modeord som kommuner och byggföretag använder 
sig av för att marknadsföra nya bostadsområden och fastighetsobjekt som attraktiva. 
Stadsmässighet syftar då på något positivt, något som den moderna staden främjar och 
använder för att öka sitt invånarantal.56 

Stadsmässighet kan således enligt teoretiker tolkas olika men en gemensam definition är 
relationen till den fysiska utformningen av staden. Definitionen innefattar hur kvarter och 
områden är konstruerade, var de är belägna, vilka material de är byggda av, tillsammans med 
den funktionella och juridiska betydelsen. De tre huvudaspekterna som samspelar med det 
juridiska i begreppet stadsmässighet är fysiska/rumsliga, funktionella samt sociala.57  
                                                           
52 Lambert, Lars. m fl. (2002). Uppsalas arkitekter och arkitekternas Uppsala, från Domkyrkan till 
Ångströmlaboratoriet. Uppsala: Kornhuset, s.259 
53 Svenska Akademiens Ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/, 2010-11-29 
54 Google, http://www.google.se, sökord: stadsmässighet, 2010-11-04 
55 Google, http://www.google.se, sökord: förtätning, 2010-11-04 
56 JM, http://www.jm.se/Templates/Projekt.aspx?id=4340, 2010-12-15 
57 Lundström, Mats (2002). Jakten på den försvunna stadsmässigheten 
http://www.bth.se/fou/cuppsats.nsf/all/5bc2d230a119f357c1256d01005c5463/$file/EXJOBB%20Stad
smässighet%20REV%2014%20JAN%2003.PDF s. 7-8 

http://www.jm.se/Templates/Projekt.aspx?id=4340
http://www.bth.se/fou/cuppsats.nsf/all/5bc2d230a119f357c1256d01005c5463/$file/EXJOBB%20Stadsmässighet%20REV%2014%20JAN%2003.PDF
http://www.bth.se/fou/cuppsats.nsf/all/5bc2d230a119f357c1256d01005c5463/$file/EXJOBB%20Stadsmässighet%20REV%2014%20JAN%2003.PDF
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3.2 Stadsmässighet ur Jane Jacobs perspektiv 
Mångfald är ett av nyckelorden i Jacobs bok, Den amerikanska storstadens liv och förfall, och 
mångfald uppstår när frihet och social kontroll gemensamt infinner sig i en stad. Som ett 
första villkor anser Jacobs att mångfald skapas om en stadsdel fungerar på ett heterogent sätt. 
Det kan exempelvis vara att både bostadskvarter och affärsverksamhet förekommer. Mötena 
mellan individer är ett primärt villkor för Jacobs vilket hon talar om i samband med att 
stadsdelens kvarter ska vara utformade som kortare sträckor för att uppnå flertalet möten. Det 
tredje villkoret är fastigheternas ålder, som bör vara från olika tidsperioder. Bebyggelsens 
täthet i staden karaktäriserar det sista villkoret eftersom Jacobs anser att varje kvarter ska 
erhålla rätt mängd människor. Tillsammans ger dessa fyra egenskaper ett, enligt Jacobs, idealt 
stadsliv.58 Dock går det inte att utelämna att Jacobs teorier främst avser det amerikanska 
samhället.59 Sammanfattningsvis kan antydas att Jacobs motsatte sig den funktionella 
planeringen.60  
 
3.3 Andra samhällsforskares tankar om stadsmässighet 
Även Jerker Söderlind, Stadsforskare och lärare på KTH Samhällsbyggnad,61 motsätter sig 
funktionalismens planering. Han förespråkar att de människor och verksamheter som har ett 
behov av att vara lokaliserade i närheten av varandra ska få den möjligheten, skapa en så 
kallad närhetsprincip. Enligt Söderlind är det framförallt tre problem som orsakar brister i 
stadsmässigheten när närhetsprincipen bör praktiseras. Dessa tre är; ägande- och 
förvaltningsformer, detaljplanebestämmelser och trafikstruktur.62  

Enligt Sara Westins, från Uppsala Universitet, forskning kring stadsmässighet är 
innebörden av ett stadsmässigt byggsätt en version av funktionalism. De främsta åtgärderna 
som används vid nyskapande i en stad enligt dagens stadsmässiga ideal anser hon vara relativt 
gemensamma med funktionalismens karaktäristiska drag; riva den gamla bebyggelsen, öppna 
och luckra upp samt funktionsseparera.63  

Nyurbanismens arbete med början under 90-talet går ut på att skapa alternativ till den 
utbredning av städer som förekommit. Man verkar för att införa stadsmässighet i såväl den 
fysiska utformningen som den sociala sammansättningen.64 Tillvägagångssättet var således att 
regionplaneringen innehöll tätt belägna grannskap, som i sin tur skulle vara belägna maximalt 
fem minuter från en kollektivtrafikstation. Nyurbanismen definierar alltså stadsmässighet som 

                                                           
58 Franzén, Mats. Förord till Jacobs, Jane (2004). Den amerikanska storstadens liv och förfall, 2a 
upplagan. Lettland: Bokförlaget Daidalos AB, s. 10 
59 Jacobs, Jane (2004). Den amerikanska storstadens liv och förfall, 2a upplagan. Lettland: 
Bokförlaget Daidalos AB, s. Titeln  
60 Klingberg, Elisabeth (2006). När nyurbanismen kom till stan. Göteborg: Pratminus Förlag, s. 91 
61 Söderlind, Jerker. http://jerkersoderlind.blogspot.com/2007/06/info.html, 2011-01-06 
62 Klingberg, Elisabeth (2006). När nyurbanismen kom till stan. Göteborg: Pratminus Förlag, s.109-
110 
63 Westin, Sara (2010). Planerat, alltför planera, en perspektivistisk studie i stadsplaneringens 
paradoxer s.30 
64 Klingberg, Elisabeth (2006). När nyurbanismen kom till stan. Göteborg: Pratminus Förlag, s. 23 
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när ett bebyggt område innehåller funktionalitet och en social blandning.65 Ytterligare att 
belysa inom nyurbanismen är att deras vision avser storstad, men med en småstadstanke även 
där.66 För att få en småstad inom en storstad gäller att områden hålls samman genom 
förtätning eller sammanlänkning. Där kan 3D-fastighetsbildning vara till hjälp för en 
eventuell förtätning eller sammanlänkning där traditionell fastighetsbildning inte kan 
genomföras. 

 
3.4 Tredimensionell fastighetsbildning i Sverige 
Ur ett historiskt perspektiv finns det från 1350-talet67 en lag som påminner om 3D-
fastighetsbildning. Det var Magnus Erikssons stadslag som belyste hur bebyggelsen skulle gå 
till väga.  ”IX. Huru de män skola bygga, som äga en tomt tillsammans, och om den ena 
bygger nedtill och den andra ovanpå”68  

En fastighet definieras enligt 1 kap. 1§ i jordabalken som en del av markytan, bestående 
av jord, det vill säga en fast egendom. Det finns fyra olika typer av fastigheter och vanligast är 
den traditionella fastigheten som endast är horisontellt avgränsade mark eller vattenområden.  
Tredimensionell fastighet är en fastighet som avgränsats både horisontellt och vertikalt samt 
att den inkluderar en anläggning eller en del av en anläggning.69  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 1. Illustrerad bild över en exemplifikation av 3D-fastighetsbildning. Tre separata 
fastigheter. Källa: Lantmäteriet 2009. 2010-12-15 

 
                                                           
65 Ibid. s. 27 
66 Klingberg, Elisabeth (2006). När nyurbanismen kom till stan. Göteborg: Pratminus Förlag, s. 29 
67 Kalmar Läns Museum, http://medeltiden.kalmarlansmuseum.se/niva3/2-3-5.phtml?userid=0, 2011-
01-08 
68 Utbildning BFAB 2007-12-05, Sören Kågedal  
69 Julstad, Barbro (2009). Fastighetsindelning och markanvändning. Tredje upplagan. Vällingby: 
Norstedts Juridik AB, s. 23 
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Motivet till att 3D-fastigheter har uppstått har sin grund i att gynna ett antal olika behov. När 
utredningar gjordes innan den nya lagen stiftades, framhölls det att äganderättslig uppdelning 
av 3D-fastigheter var ett allt större behov. Ett av de främsta exemplen är 
kommunikationsrelaterade områden där trafiken använder sin framkomlighet via tunnlar och 
broar. Dessa sträcker sig generellt över eller genom fastigheter. Förtätning är också ett 
begrepp som ofta relateras med 3D-fastigheter.70 Jordens befolkning är under ständig ökning 
vilket bidrar till att världens städer får allt fler invånare. Hållbara samhällen blir en 
nödvändighet och är ständigt ett diskussionsämne, och det är därmed av stor vikt att förtätning 
av städer sker på bästa sätt.71 Möjligheten att kunna behålla grönområden mellan bebyggelser 
samt brist på markyta gör att 3D-fastigheter efterfrågas.72 Att dessutom kunna dela upp 
byggnader, där exempelvis en del är avsedd för kommersiella syften och en del avsedd för 
bostadsändamål, är en av de grundläggande utgångspunkterna till den nya lagstiftningen. 
Visionen är att skilja på ägandet för olika fastigheter inom samma markareal.73 Detta skulle 
leda till en mer effektiv förvaltning av dels bostäder och dels andra lokaler. 
Bostadsrättsföreningar äger ofta en eller flera lokaler som sedan hyrs ut. Det ger föreningen 
ofta en god intäkt men i en del bostadsrättsföreningar är lokalerna en börda. Det är i dessa fall 
det är lämpligt med 3D-lagstiftningen eftersom lokalen då kan skiljas från den befintliga 
fastigheten och förvaltas av en aktör som är mer passande för kommersiella fastigheter. År 
1994 startades en utredning angående 3D-fastighetsutnyttjande med ovanstående behov som 
grund. Tio år senare trädde lagändringarna i kraft.74  

I 3 kap. 1a § fastighetsbildningslagen (FBL) ges de bestämda restriktionerna över vilka 
punkter som måste uppfyllas för att en tredimensionell fastighet ska få bildas eller skapas 
genom ombildning av en befintlig fastighet. Följande är utdrag ur den nämnda lagtexten: 
 

”1. den tredimensionella fastigheten är avsedd att rymma en byggnad eller annan 
anläggning eller en del av en sådan, 
2. den tredimensionella fastigheten tillförsäkras de rättigheter som behövs för att den 
ska kunna användas på ett ändamålsenligt sätt, 
3. det står klart att åtgärden  
a) är motiverad med hänsyn till anläggningens konstruktion och användning, och 
b) är ägnad att leda till en mera ändamålsenlig förvaltning av anläggningen eller att 
trygga finansieringen eller uppförandet av anläggningen, och 
4. den tredimensionella fastigheten, om den är avsedd för bostadsändamål, är ägnad 
att omfatta minst tre bostadslägenheter. 

                                                           
70 Julstad, Barbro (2005). Tredimensionell fastighetsindelning. Norstedts Juridik AB, s.12-13 
71 Svenska Dagbladet, Den hållbara staden är både tät och grön. 
http://www.svd.se/kulturnoje/understrecket/den-hallbara-staden-ar-bade-tat-och-gron_2231003.svd, 
2010-12-10  
72 Julstad, Barbro (2005). Tredimensionell fastighetsindelning. Norstedts Juridik AB, s.13 
73 Intervju: Sören Kågedal 101216, lantmätare/civilingenjör Lantmäteriet i Stockholm, division 
Fastighetsbildning. 
74 Julstad, Barbro (2005). Tredimensionell fastighetsindelning. Norstedts Juridik AB, s.14 

http://www.svd.se/kulturnoje/understrecket/den-hallbara-staden-ar-bade-tat-och-gron_2231003.svd
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I fråga om fastighetsbildning för en anläggning som ännu inte har uppförts gäller dessutom 
att fastighetsbildning enligt första stycket får ske endast om 
    

1. det är nödvändigt för att trygga finansieringen eller uppförandet av anläggningen, 
och 
  2. den tredimensionella fastigheten kan antas få användning för sitt ändamål 
inom en nära framtid. Första och andra styckena tillämpas också vid 
fastighetsbildning som innebär att ett tredimensionellt fastighetsutrymme nybildas 
eller ombildas.” 

 
Fastighetens ändamål är avgörande för vilken typ av fastighetsbildning man använder, 3D-
fastighetsbildning eller traditionell fastighetsbildning.75  
 
 
4. FÖRBÄTTRAD STADSMÄSSIGHET MED 3D-
FASTIGHETSBILDNING? 
 
Följande avsnitt redogör för den empiriska delen av uppsatsen. En del utgörs av information 
som framkommit ur intervjuerna och respondenternas åsikter.  
 
4.1 Möjligheter och hinder med 3D-fastighetsbildning 
Enligt Sören Kågedal har implementering av 3D-fastigheter begränsats av att det 
fundamentala behovet som lagen baserades på inte uppstått i den takt som lagstiftarna trodde. 
Behoven ansågs vara stora till en början men har nu i efterhand visats vara mindre än 
förutspått. Det är i centrumläget behovet av 3D-implementering är störst om det är en 
funktionsblandning som efterfrågas, menar Kågedal.76 

Ägarlägenheter är en slags 3D-fastighet. Skillnaden mellan en 3D-fastighet och en 
ägarlägenhet är att en ägarlägenhet endast avser en fastighet som har för avsikt att rymma en 
enda bostadslägenhet.77 Kågedal beskriver att lägenheterna är relativt svåra att producera. 
Orsakerna är flera, bland annat innefattar lagen att det endast får tillämpas på nybyggnation 
samt att det bara får användas när traditionell fastighetsbildning inte fungerar. Detta 
tillsammans med tidigare oklara försäkringsregler har hindrat uppkomsten av lägenheterna. I 
dagsläget har reglerna blivit tydligare men bankerna ger ofta inte sitt stöd i form av lån. 
Gällande byggföretagen vill de sällan påbörja ett producerande av ägarlägenheter på grund av 

                                                           
75 Julstad, Barbro (2009). Fastighetsindelning och markanvändning. Tredje upplagan. Vällingby: 
Norstedts Juridik AB, s. 126 
76 Intervju: Sören Kågedal 101216, lantmätare/civilingenjör Lantmäteriet i Stockholm, division 
Fastighetsbildning. 
77 Lantmäteriet, sökord: ägarlägenheter. 
www.lantmateriet.se/upload/filer/fastigheter/lantmateriforrattningar/agarlagenheter_webb.pdf, 2011-
01-03 

https://lagen.nu/1970:988#K3P1aS1
https://lagen.nu/1970:988#K3P1aS2
http://www.lantmateriet.se/upload/filer/fastigheter/lantmateriforrattningar/agarlagenheter_webb.pdf
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försäkringsfrågor men också att det är enklare att sälja bostadsrätter. Däremot menar Kågedal 
att ägarlägenheter och 3D-fastigheter har en ljus framtid. Lagen är fortfarande relativt ny och 
främmande. Han tror personligen att detta kommer att ändras och att produktionen av 
fastigheterna kommer att utvecklas.78 

Utifrån Uppsalas bostadspolitiska strategi talar Henrik Juhlin om en funktionsblandning 
i stadsrummet.79 I strategi 3 för år 2010-2014 , som syftar just till funktionsblandning vid 
nyproduktion och ombyggnader, utgör 3D-fastighetsbildning en av de åtgärder som Uppsala 
kommun bör beakta. Målet är att initiera pilotprojekt för 3D-fastighetsbildning i 
exploateringsområden och/eller i översiktsplanen 2010 utpekade stadsstråk för att underlätta 
funktionsblandning.80 Juhlin definierar funktionsblandning ur ett boendeperspektiv där dess 
miljö innefattar dels verksamheter på gatunivå som gör staden levande, och dels en 
boendemiljö som främjar att det inte blir en övergiven stadsdel när verksamheterna har stängt 
för dagen.81 Hans personliga teori i frågan om varför det inte förekommer mer 3D-bebyggelse 
är att det främst är på grund av att det är en tekniskt och ekonomiskt komplicerad process. 
Han betonar dessutom att lagen fortfarande är relativt ny och inte har slagit igenom än.82 
 
4.2 Grimhild, föregångaren till 3D-fastighetsbildning i Uppsala kommun 
I Uppsala kommun finns det än så länge endast ett befintligt exempel på en bebyggelse genom 
3D-fastighetsbildning.83 Det är ett parkeringshus som år 1971 anlades med ett syfte att främja 
bilismen som under 1960- och 70-talen ökat i Uppsala tätort. Arkitekturen på parkeringshuset 
var av typiskt 60-talsutseende, med betongfasad.84 Parkeringshuset är lokaliserat mellan 
Kungsgatan, Dagarbrunnsgatan och Bäverns gränd.85 I början på 2000-talet förvärvades 
fastigheten av Skanska Sverige AB. Till kommunen ingavs planen på att runt parkeringshuset 
bygga lägenheter.86 Bygget genomfördes och omfattade renovering av parkeringshuset samt 
byggandet av bostäder i anslutning till parkeringshuset inklusive fyra radhus på taket av 
parkeringshuset. Dessutom har det upprättats verksamhetslokaler på bottenvåningen. 
Bebyggelsen ansågs redan initialt kunna komma att främja stadslivet genom att den nya 

                                                           
78 Intervju: Sören Kågedal 101216, lantmätare/civilingenjör Lantmäteriet i Stockholm, division 
Fastighetsbildning. 
79 Intervju: Henrik Juhlin 101129, bostadsstrateg på Uppsala kommun.  
80 Bostadspolitisk Strategi för Uppsala kommun 2010-11-14 
81 Intervju: Henrik Juhlin 101129, bostadsstrateg på Uppsala kommun.  
82 Ibid.  
83 Uppsala kommun, http://www.uppsala.se/sv/Boendemiljotrafik/Bygga--bo/Lantmateri/3-D-
fastighetsbildning/, 2010-11-28 
84 Detaljplan för del av kv Högne, p-huset Grimhild, 
http://kartor.uppsala.se/scripts/hsrun.exe/extwebb/dynamiskt2/MapXtreme.htx;start=PutPDFDoc?File
=030310112737920.pdf&Path=e:%5Cstaticweb%5Cdiarkdoc%5C&quitSession=True&FileFormat=.p
df, 2011-01-02 
85 Ibid. s.1 
86 Program för del av kv Högne, p-huset Grimhild 

http://www.uppsala.se/sv/Boendemiljotrafik/Bygga--bo/Lantmateri/3-D-fastighetsbildning/
http://www.uppsala.se/sv/Boendemiljotrafik/Bygga--bo/Lantmateri/3-D-fastighetsbildning/
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fastighetsgränsen mot Kungsgatan och Dragarbrunnsgatan skulle hamna i samma linje som 
befintlig bebyggelse på respektive gata.87 

 
 

Figur 2: Pilen pekar på Grimhilds parkeringshus som nu även omfattar bostäder och 
verksamheter.  
Källa:http://www.uppsala.se/sv/Boendemiljotrafik/Stadsutveckling--
planering/Utvecklingsomraden-byggprojekt/Dragarbrunnsgatans-omvandling/ 
 
 

  
 
Figur 3 & 4: Grimhild genom två gatuperspektiv. Figur 4 visar parkeringshuset med de fyra 
radhusen ovanpå. 
Källa: Ord av Jerry, https://jerbaz.wordpress.com/tag/grimhild/ 
 
 

                                                           
87 Detaljplan för del av kv Högne, p-huset Grimhild, 
http://kartor.uppsala.se/scripts/hsrun.exe/extwebb/dynamiskt2/MapXtreme.htx;start=PutPDFDoc?File
=030310112737920.pdf&Path=e:%5Cstaticweb%5Cdiarkdoc%5C&quitSession=True&FileFormat=.p
df, 2011-01-02 

http://kartor.uppsala.se/scripts/hsrun.exe/extwebb/dynamiskt2/MapXtreme.htx;start=PutPDFDoc?File=030310112737920.pdf&Path=e:%5Cstaticweb%5Cdiarkdoc%5C&quitSession=True&FileFormat=.pdf
http://kartor.uppsala.se/scripts/hsrun.exe/extwebb/dynamiskt2/MapXtreme.htx;start=PutPDFDoc?File=030310112737920.pdf&Path=e:%5Cstaticweb%5Cdiarkdoc%5C&quitSession=True&FileFormat=.pdf
http://kartor.uppsala.se/scripts/hsrun.exe/extwebb/dynamiskt2/MapXtreme.htx;start=PutPDFDoc?File=030310112737920.pdf&Path=e:%5Cstaticweb%5Cdiarkdoc%5C&quitSession=True&FileFormat=.pdf
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Idag är det bostadsrättsföreningen Järnvägsparken som äger bostäderna som omger 
parkeringshuset på tre av dess fyra sidor. De fåtal radhus som är lokaliserade på gården 
mellan lägenhetshusen ägs också av föreningen. Gården utgörs av taket på parkeringshuset. 
Bostäderna är avsedda för alla generationers befolkning och närheten till stadslivet och 
grönområden gör att attraktiviteten är stor. Gården mellan lägenheterna erbjuder dessutom 
en grönskande vy.88  
 

 
 
Figur 5 & 6: Illustration för Brf Järnvägsparken från ovan, samt våningsplan 6.  
Källa: HSB Uppsala, http://www.hsb.se/nybostad/2.1630, 2011-01-02 
 
4.3 Framtida förtätningsprojekt i Uppsala kommun 
En översiktsplan är en långsiktig prognos över utvecklingen i en stad och dess 
landsbygdsområde. Dessutom används översiktsplanen som en anvisning vid upprättandet av 
nya detaljplaner och bygglov.89 

I Uppsala sträcker sig översiktsplanen 2010 fram till år 2030. Visionen för stadens 
stadsbyggnadsrelaterade punkter är framförallt att Uppsala tätort ska ha en beredskap för den 
prognostiserade befolkningstillväxten. För att främja mångfald och kvalitet sker en förtätning 
som dessutom gör att samverkan och sammanlänkande av stadens olika delar sker. I samband 
med förtätningen ska Uppsala i helhet symboliseras av en innerstadskaraktär. Stadsstråken 
utvecklas, såväl folkstråk som gröna stråk, och de bidrar till att en beblandad miljö uppstår. 
Kombinationen av bostäder och verksamheter ska ge en trygghet och hemkänsla och denna 
sammansättning ska öka attraktiviteten för att bo i Uppsala. 90  

Vid en förändring på mark- eller vattenområden, i eller på kort avstånd från en stad eller 
tätort, har Sveriges kommuner ansvar för att upprätta en ny detaljplan för det aktuella 

                                                           
88 HSB, http://www.hsb.se/nybostad/2.1630, 2011-01-04 
89 Uppsala kommun: Översiktsplan 2010-2030, 
http://www.uppsala.se/Upload/Dokumentarkiv/Externt/Dokument/Bostad_o_byggande/Oversiktsplan/
Oversiktsplan_2010/op_sammanfattning_2010_webb.pdf, s.2, 2011-01-06 
90 Uppsala kommun: Översiktsplan 2010-2030, 
http://www.uppsala.se/Upload/Dokumentarkiv/Externt/Dokument/Bostad_o_byggande/Oversiktsplan/
Oversiktsplan_2010/op_sammanfattning_2010_webb.pdf, s.4, 2011-01-06 

http://www.hsb.se/nybostad/2.1630
http://www.hsb.se/nybostad/2.1630
http://www.uppsala.se/Upload/Dokumentarkiv/Externt/Dokument/Bostad_o_byggande/Oversiktsplan/Oversiktsplan_2010/op_sammanfattning_2010_webb.pdf
http://www.uppsala.se/Upload/Dokumentarkiv/Externt/Dokument/Bostad_o_byggande/Oversiktsplan/Oversiktsplan_2010/op_sammanfattning_2010_webb.pdf
http://www.uppsala.se/Upload/Dokumentarkiv/Externt/Dokument/Bostad_o_byggande/Oversiktsplan/Oversiktsplan_2010/op_sammanfattning_2010_webb.pdf
http://www.uppsala.se/Upload/Dokumentarkiv/Externt/Dokument/Bostad_o_byggande/Oversiktsplan/Oversiktsplan_2010/op_sammanfattning_2010_webb.pdf
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området. Där redovisas de rättigheter som planen har för hur bebyggelsen är tänkt att utformas 
i form av nybyggnation, bevarande och hur den påverkar omgivningen.91  
I förteckningen över Uppsala kommuns pågående detaljplanering påträffas runt 160 planer.92 
Flera av dessa detaljplaner innehåller en förändring i form av förtätning, och vissa tillämpar 
dessutom en 3D-fastighetsplan.93 Planen för kvarteret Bernadotte, del av syftar på att förtäta 
genom att möjliggöra bostadsbebyggelse i området som är lokaliserat mellan stadsdelarna 
Valsätra och Norby. Dessutom är visionen att detta kan leda till en varierad bostadsmiljö, 
vilket gynnar en viss definition av stadsmässighet.94  

Uppsala kommun ingår i ett projekt, ”Den goda staden”, där samverkan sker mellan 
Norrköpings och Jönköpings kommun samt Landsting, Trafikverket, Boverket och Sveriges 
kommuner. Syftet med projektet är att dela kunskap och erfarenhet, inom stadsutveckling och 
transporter, mellan de olika kommunerna och delprojekten.95 I Norrköping finns området 
Hageby som ingår i en av delplanerna. Området är i slutfasen och har utvecklingen har skett 
med avseende att knyta områdena i omnejd närmare Hageby Centrum samt utveckla 
kollektivtrafiken. Detta har gjorts genom att det gamla varuhuset renoverats och utvidgats.96 I 
Uppsala kan Dragarbrunnsgatan nämnas som ett exempel på ett delprojekt i den goda 
staden.97  
 

                                                           
91 Boverket, http://www.boverket.se/Planera/Kommunal-planering/Detaljplanering/ 2011-01-06 
92 Uppsala kommun, 
http://kartor.uppsala.se/SCRIPTS/hsrun.exe/extwebb/dynamiskt2/MapXtreme.htx;flag=restart;start=H
S_detaljplanlista, 2011-01-06 
93 Uppsala kommun: Program för del av Arosparken och del av kv.Birka, 
http://kartor.uppsala.se/scripts/hsrun.exe/extwebb/dynamiskt2/MapXtreme.htx;start=HS_detaljplandet
alj?diarieNR=20043&diarieAR=5&diarieDL=1, 2011-01-06 
94 Uppsala kommun: Detaljplan för kv Bernadotte, del av, 
http://kartor.uppsala.se/scripts/hsrun.exe/extwebb/dynamiskt2/MapXtreme.htx;start=HS_detaljplandet
alj?diarieNR=20035&diarieAR=10&diarieDL=1,  2011-01-06 
95 Trafikverket: Den goda staden, http://www.trafikverket.se/dengodastaden, 2011-01-08 
96 Norrköping kommun, http://www.norrkoping.se/bo-miljo/trafik/vagarbeten/2009/stadsutveckling/, 
2011-01-08 
97 Trafikverket, http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/Samhallsplanering/Tatort/Den-
goda-staden/Delprojekt---Den-Goda-Staden/Uppsala/, 2011-01-08 

http://www.boverket.se/Planera/Kommunal-planering/Detaljplanering/
http://kartor.uppsala.se/SCRIPTS/hsrun.exe/extwebb/dynamiskt2/MapXtreme.htx;flag=restart;start=HS_detaljplanlista
http://kartor.uppsala.se/SCRIPTS/hsrun.exe/extwebb/dynamiskt2/MapXtreme.htx;flag=restart;start=HS_detaljplanlista
http://kartor.uppsala.se/scripts/hsrun.exe/extwebb/dynamiskt2/MapXtreme.htx;start=HS_detaljplandetalj?diarieNR=20043&diarieAR=5&diarieDL=1
http://kartor.uppsala.se/scripts/hsrun.exe/extwebb/dynamiskt2/MapXtreme.htx;start=HS_detaljplandetalj?diarieNR=20043&diarieAR=5&diarieDL=1
http://kartor.uppsala.se/scripts/hsrun.exe/extwebb/dynamiskt2/MapXtreme.htx;start=HS_detaljplandetalj?diarieNR=20035&diarieAR=10&diarieDL=1
http://kartor.uppsala.se/scripts/hsrun.exe/extwebb/dynamiskt2/MapXtreme.htx;start=HS_detaljplandetalj?diarieNR=20035&diarieAR=10&diarieDL=1
http://www.trafikverket.se/dengodastaden
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Figur 7: Större utvecklingsområden i Uppsalas översiktsplan: För nr 1-9 finns det befintliga 
program/detaljplan och nr 10-18 illustrerar områden där strategier för utvecklingen ska tas fram eller 
redan är förekommande i översiktsplanen. 1 Librobäck, 2 Gränbyparken, 3 Blåsenshus, 4 
Kungsängen, 5 Östra Fyrislund, 6 Rosendal, 7 Ulleråker, 8 Ultuna, 9 Vårdsätra-Skarholmen, 10 
Stadskärnan och innerstaden, 11 Nordvästra staden, 12 Tycho Hedéns väg, 13 Kraftledningsstråket, 14 
Boländerna, 15 Kungsängens gård, 16 Gottsunda-Valsätra, 17 Dag Hammarskjöldsstråket, 18 
Sydöstra stadsdelarna. 
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5. ANALYS OCH SLUTDISKUSSION 
 
I detta kapitel besvaras uppsatsens inledande syfte och frågeställningar. Kapitlet kommer 
återkoppla med den tidigare historiska bakgrunden samt de teorier jag redogjort för och 
slutligen analyseras det utifrån mina egna åsikter. Jag har delat upp analysen och resultatet 
enligt de två frågeställningarna. 
 
5.1 Hur definieras stadsmässighet samt hur har den utvecklats över tid? 
Relationen till den fysiska utformningen av en stad är grunden för samtliga teorier om 
stadsmässighet. Samtliga teorier som uppsatsen behandlat kan dessutom sammanfattas som ett 
alternativ mot funktionalismens stadsbyggnad. Att använda en zonindelning i städer är inget 
som Jane Jacobs och Jerker Söderlind förespråkar. De talar för en närhet och 
funktionsblandning och Jacobs vill dessutom uppnå detta genom att förtäta. Jag anser att 
stadsmässighet är att skapa en stad som fyller majoriteten av befolkningens behov. Med 
behov menar jag det vardagliga, ungefär som tanken i en ABC-stad, att boende, centrum och 
service finns inom rimligt avstånd och dessutom bör dessa områden ligga i närhet till 
varandra. 

För att analysera var stadsmässighet passar bäst återvänder jag till Jane Jacobs teori om 
att kvarteren ska vara korta och att gatorna därmed korsas av en annan gata flera gånger vilket 
gör att människor möts oftare. På den här punkten håller jag med Jacobs och därför anser jag 
att stadsmässighet bäst främjas genom en ökad bebyggelse i centrala delen av en stad. Där 
finns de flesta förutsättningarna som behövs för att bygga stadsmässigt. Att förtäta mellan 
redan förekommande byggnader eller genom tillbyggnader på dem tror jag är den primära 
förutsättningen för att åstadkomma en stadsmässig bebyggelse.  

Stadsmässighetens historia kan koncentreras till 1958-2010. Det var i början av denna 
period som ämnet blev mycket aktuellt och omdiskuterat i samhällsbyggnadsdebatten. Dock 
anser jag också att den svenska stadens historia har präglats av ett stadsmässighetens ideal. De 
går dessutom att se likheter mellan dessa epoker, exempelvis 1800-talets stadsbild 
innehållande stråk som man senare kan känna igen i nyurbanismens tankar om ideal och 
stadsmässighet. Varje historisk epok har sin stadsmässiga karaktär men jag betraktar det som 
om att det är från 60-talet som begreppet stadsmässighet började användas i 
stadsbyggnadsdebatten, kanske som en motpol till funktionalismen och miljonprogrammets 
sterila miljöer. 

Uppsalas stadsideal, genom översiktsplanen 2010-2030, är bland annat att bygga inåt 
genom sammanlänkning och förtätning. Det är till mångt och mycket Jane Jacobs tankar om 
stadsässighet.  Frågan är dock om det, under 2010-talet, går att skapa ett offentligt rum där 
stadsmässigheten uppstår. Kollektivtrafikens utveckling i samverkan med minskade avstånd 
mellan en punkt a och en punkt b minskar bilåkning mellan zonindelade områden. I teorin 
anser jag att 50-talets ABC-städer eller dagens nyurbanisters tankar om den stadsmässiga 
förorten med servicefunktioner och arbetsplatser skulle fungera bra för att uppnå människors 
dagliga behov. Men i idag, 2011, är pendling mellan stadsdelar och även städer vanligt 
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förekommande, främst av arbetsskäl, vilket tyvärr leder till att speciellt många förorters 
offentliga rum är tomma under dagtid och att närservicen, främst handeln konkurreras ut av 
större etableringar. Många bostadsområden har ett utbud av lokaler som från början var port, 
bank och livsmedelsbutiker. På grund av dels omstruktureringar (post o bank), dels på grund 
av konkurrens från ”supermarkets” har dessa företag fått läggas ner. Det är dock positivt att se 
att många småföretag flyttar in i dessa lokaler, ofta med mycket lokal anknytning eller att nya 
fenomen uppstår som den lokala ”take-away thai eller sushi i en gammal livsmedelsbutik.  

Vid planering av nya bostäder i Uppsala, är funktionsblandning, som enligt honom är 
definitionen av stadsmässighet, något man alltid lägger stor vikt vid, säger Henrik Juhlin. Jag 
håller med Juhlin och anser att denna funktionsblandning är oerhört viktig för att ha en 
möjlighet att tillgodose de önskemål som majoriteten av befolkningen har gällande sitt 
boende.  

Som jag tidigare nämnde används begreppet stadsmässig i allt fler sammanhang. 
Byggföretag som exempelvis JM använder sig av det i marknadsföring av nybyggda områden 
eller planerade områden. Det är ett ord som låter positivt och får i alla fall mig att relatera till 
en trevlig miljö att bo i. I detta sammanhang av begreppet stadsmässig återkopplar jag till en 
fråga i uppsatsens inledning, om går det att tillfredsställa alla människor i 
stadsbyggnadsfrågan? Om alla byggherrar bygger stadsmässigt och att således alla städer 
skulle bestå av endast stadsmässig bebyggelse skulle svaret på frågan bli nej. Alla vill inte bo 
i en stadsmässig miljö och möjligheten till att kunna välja uppkommer endast om det finns 
andra alternativ. Stadsmässighet anser jag måste finnas, men i en rimlig omfattning. 
 
5.2 Är tredimensionell fastighetsbildning ett bra alternativ vid 
stadsförtätning för att främja en stadsmässig miljö?  
3D-fastigheter anser jag vara ett bra alternativ vid förtätning av städer, samtidigt som en 
stadsmässighet främjas. De fundamentala begrepp som genomsyrar ett främjande av 
stadsmässigheten kan sammanfattas med att länka samman, läka sår och bygga inåt. Tänkbart 
är att länka samman förort med förort eller förort med stadskärna genom att exempelvis hitta 
fastigheter som går att förtäta genom en 3D-fastighetsbildning. Att bergrum under markytan 
kan utnyttjas till tunnlar för kollektivtrafik mellan områden, är ytterligare en idé för 
sammanlänkning. Läka sår kan t.ex. göras genom att införa stråk där människor möts i det 
offentliga rummet eller att bebygga ett parkeringshus som Grimhild och det tredje begreppet, 
att bygga inåt, kan syfta på att använda sig av obebyggd mark i tätorten. Jag kan av egen 
upplevelse, i exemplet från Hageby Centrum i Norrköping, se hur en förändring av ett 
markområde kan göra att områden knyts samman. Detta är i och för sig inget 3D-exempel 
men genom att bygga om varuhuset och expandera där den tidigare parkeringen låg, har man 
möjliggjort att varuhuset, kollektivtrafiksstationen samt stråken runt om har kommit närmre 
bostadsområdet bakom varuhuset. Parkeringsmöjligheterna är nu på den översta våningen 
samt på taket. Det är enligt mig ett snyggt centrum som inte förstör vyn. Det finns säkert en 
del som överklagat ombyggnaden men det gynnar i alla fall stadsmässigheten i området på ett 
mycket bra sätt.  
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I uppsatsens inledande kapitel redogörs det för ett problem i Uppsala. Befolkningen i tätorten 
Uppsala är prognostiserad till att stadigt öka vilket leder till brist på bostäder. Min studie har 
klargjort att det är många olika aspekter som måste tas hänsyn till vid en 3D-
fastighetsbildningsprocess. Det är en relativt ny lag och jag tror att om fler byggnader 
produceras som 3D-fastigheter kommer det att leda till att byggnadssättet blir ett attraktivt 
alternativ för förtätning i städer. Att det inte redan finns många 3D-fastigheter anser jag vara 
en kombination av okunskap och ovisshet om förändringar i lagstiftningen och hur man t.ex. 
löser försäkringsfrågorna. Jag tror dessutom att Sveriges städer inte är tillräckligt täta än för 
att 3D-fastigheter ska bli mer aktuella. Det finns fortfarande mark som kan bebyggas genom 
traditionell fastighetsbildning. Men jag tror att attraktiva städer kommer att växa, förtätas och 
också spridas utåt. Följaktligen kommer byggnader som idag upprättas i traditionell form 
behövas göras om i framtiden.  

En möjlighet som framkommer i och med 3D-fastigheter är att verksamheter och 
bostäder kan få egna specialiserade förvaltningar redan från början. Detta är även något som 
Jerker Söderlind har med i sin teori om de tre problem som förhindrade att en närhetsprincip 
kunde konstrueras. Han anser att ägande- och förvaltningsfrågan är ett problem och 3D-
fastigheter skulle alltså lösa detta. 

Jag anser att 3D-fastigheter är ett bra alternativ till att främja stadsmässighet genom 
förtätning. En möjlighet med 3D-fastighetsbildning är att markarealen kan användas på ett 
sparsamt sätt genom att ny bebyggelse kan ske på redan befintlig. Det ovan angivna exemplet 
Grimhild är ett föredöme. Att lägenheterna har byggts runt parkeringshuset och därmed 
upptagit markyta är ur stadens planperspektiv endast positivt då de nya husen kommer i linje 
med gatornas befintliga bebyggelse. De fyra radhusen som ligger uppe på parkeringstaket, på 
det som också utgör ett promenadstråk för lägenhetsägarna, anser jag också bidra till 
stadsmässigheten. Blandningen av lägenheter, radhus och grönska tillsammans med 
affärsverksamheterna i bottenvåningen gör att det är liv i området större delen av dygnet.  

Parkeringshuset byggdes 1971 för att bilarna i Uppsala tätort hade ökat och således 
behovet av fler parkeringsplatser i närheten till centrum. Placeringen av huset blev precis i 
utkanten av centrumkärnan och var byggt ur ett funktionsbehov. Ja, det tillgodosåg 
parkeringsbehovet, men min egen uppfattning är att det inte bidrog till en stadsmässighet även 
om det ur funktionalisternas synvinkel kanske ansågs stadsmässigt. Parkerings husets fasad 
var i grå betong och personligen skulle jag känna mig otrygg där. Medan dagens utformning 
av huset ger en levande känsla genom den funktionsblandning som uppstått. Jag anser att 
detta behövs på fler platser i Uppsalas stadskärna. Vid Stora torget exempelvis, där finns det 
inte många bostäder vilket gör att gatorna känns ”döda” efter att butikerna har stängt, bortsett 
från de fåtal restauranger som har nattöppet.   

Jag tror att stadsmässigheten främjar kommuner i allmänhet och gör dem mer attraktiva. 
Däremot är det viktigt att planerare inte tar förhastade beslut och bygger nya områden som 
exempelvis är riktad mot en given demografisk grupp. Flyttar det sedan in andra grupper av 
människor måste områdena byggas om igen. Exempelvis om ett område från början är avsett 
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att tillgodose en befolkning som är något äldre men sedan bebos av barnfamiljer, då uppstår 
en brist på daghem, skolor och arbetsplatser, det vill säga det lilla samhället fungerar inte. 

 Således anser jag att 3D-fastighetsbildning är positivt och hoppas på att det blir mer 
förekommande i framtiden. I uppsatsens inledning står det att Uppsalas befolkning värnar om 
sin stadssilhuett, och genom alternativet 3D-fastighet i förtätnings frågor, anser jag inte att 
invånarna behöver oroa sig för att silhuetten ska förstöras.  
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BILAGA 1 
 
Intervjufrågor till Henrik Juhlin 
 

1. Hur frekvent kommer du i kontakt med fenomenet 3D-fastighetsbildning? 
 

2. Kan du ge exempel på situationer där ni inom Uppsala kommun har diskuterat 3D-
bildning och de faktiskt har gått igenom respektive inte gått igenom? 

 
3. Vill Uppsala kommun använda sig mer av 3D, i så fall varför/varför inte? 

 
4. Vilka aktörer är inblandade när 3D-fastighetsbildning implementeras? 

 
5. Vilka hinder respektive möjligheter förekommer när 3D diskuteras? 

 
6. Var i Uppsala är det intressant att använda 3D, i vilka sammanhang? 

 
7. Hur ser framtiden ut för 3D inom Uppsala kommun? 

 
8. Är du bekant med begreppet stadsmässighet?  

 
9. Hur ser förhållandet ut mellan stadsmässighet och 3D-fastighetsbildning i Uppsala? 
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BILAGA 2 
 
Intervju med Sören Kågedal,  
 

1. Hur frekvent arbetar du med 3D-fastighetsbildningsfrågor? Vad innebär en 3D-
förrättning? 

 
2. Vilka aktörer är inblandade när 3D-fastighetsbildning implementeras? 

 
3. Vilka hinder respektive möjligheter förekommer när 3D diskuteras?  

 
4. Var i stadsrummet är det intressant att använda 3D, i vilka sammanhang? 

 
5. Förtätning och stadsmässighet är idag två vanligt förekommande begrepp inom 

stadsbyggnad, hur ser förhållandet ut mellan dessa och 3D-fastighetsbildning? 
 

6. Hur ser framtiden ut för 3D-fastighetsbildning? 
 

7. Är 3D-fastighetsbildning ett bra alternativ vid förtätning av städer? Varför/varför inte? 
 

8. Hur ser du på 3D ur ett historiskt perspektiv?  
 

9. Var i staden bör/kan 3D implementeras? Varför?  
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