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FÖRORD 
 

Denna C-uppsats genomfördes under höstterminen 2010 vid Uppsala universitet. Jag vill 
passa på och rikta ett stort tack till min handledare Sten-Åke Bylund för synpunkter och råd. 
Jag vill även tacka Göran Carlén och Karin Åkerblom på Uppsala kommun samt Lisa Thörn 
på Uppsala City för att de ställt upp på mina intervjuer. Tack även till mina studiekamrater 
som kritiskt granskat och givit kommentarer på min uppsats. 
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1. INLEDNING 
 
Uppsala har länge haft en positiv befolkningstillväxt. Uppsala tätort hade enligt statistiska 
centralbyråns (SCB) indelning ca 73 000 invånare år 1960, år 2005 hade invånarantalet 
uppnått 128 000,1

 

 och trenden verkar inte vara på nedgång. Folk vill med andra ord flytta till 
staden. För fortsatt befolkningstillväxt är det viktigt med attraktiva miljöer. Det lär därför 
vara i kommunens intressen att även i framtiden kunna erbjuda en attraktiv stadsmiljö och 
därmed locka människor till staden. En intressant fråga blir då, hur skapar man egentligen en 
attraktiv stadsmiljö? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 1. Diagram över befolkningsutvecklingen i Uppsala tätort från 1965-2005. Statistik 
saknas från 1985, därav det streckade området. Källa: SCB2

 

  

Hur ser en attraktiv stad ut och vilka element innehåller den? Vad som uppfattas som 
attraktivt beror till stor del på vem som tillfrågas. Men de flesta kan säkert hålla med om att 
vissa egenskaper eller element är mer attraktiva än andra. Grönområden, parker och välskötta 
stadsmiljöer inger en viss känsla medan monotona bostadsområden med mycket biltrafik och 
betong förknippas med en annan. Vissa inslag och element i stadsmiljön skulle med andra ord 
kunna beskrivas som attraktiva medan andra element är ”oattraktiva” och bidrar till en 
                                                           
1Statistiska centralbyråns webbplats 
http://www.scb.se/Statistik/MI/MI0810/2005A01x/Befolkning_tatorter_1960-2005.xls hämtat den 
10.12.2010 
2 Ibid. 
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stadsmiljö som minskar attraktiviteten och trivsamheten. De ”oattraktiva” elementen sägs i 
vissa fall bidra till flera samhällsproblem; segregation, otrygghet och fler brottsfall för att ta 
upp några. Fokus i denna uppsats kommer dock att ligga på vad som anses vara attraktivt för 
en stad. 

Det har genom historien funnits många planeringsideal och strategier för hur en god och 
attraktiv stad ska se ut. Med allt från Ebenezer Howards trädgårdsstad från slutet av 1880-
talet till Le Corbusiers Radiant City.34

De flesta kommuner har i dag olika typer av strategier för att bidra till att skapa attraktiva 
stadsmiljöer. Sveriges kommuner har med stöd av plan- och bygglagen (PBL) planmonopol.

 Det finns även en mängd andra stadsarkitekter och 
planerare som utvecklat utopier och ideal för hur en stad ska se ut och vilka element den ska 
innehålla i strävan efter en god och attraktiv stadsmiljö. I denna debatt tror jag det finns få 
definitiva sanningar. Men det finns en del viktiga element för stadsmiljön och lärdomar man 
utläsa från dessa som gett effekter på den stadsplanering vi har i dag.  

5

 

 
Kommunerna får därmed en viktig roll i strävandet att skapa en attraktiv stad. Det kan vara i 
form av exempelvis översiktsplaner, detaljplaner, strukturprogram, särskilda 
handlingsstrategier eller kampanjer av olika slag. En rad andra aktörer spelar in i stadens 
utformning, däribland olika privata verksamheter och särskilt stora privatägda företag anses 
enligt många kunna ha en stor inverkan på stadens fysiska utformning och stadens 
attraktivitet. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur man försöker skapa en attraktiv stadsmiljö. 
Fokus kommer att ligga på Uppsala tätort. Uppsatsens syfte är inte att ge några definitiva svar 
på hur den svenska idealstaden ska se ut, utan snarare att diskutera vilka element som man i 
den kommunala planeringen tror kan ha en positiv effekt på en stads attraktivitet och hur man 
försöker ”planera fram” den. 

Uppsatsens huvudfrågeställning är:   

– Hur försöker man planera för en attraktiv stadsmiljö i Uppsala? 

Samt tre underfrågeställningar: 
 

– Vilka typer av planer finns det för att skapa attraktiva stadsmiljöer? 

– Vilka intressen prioriteras högst i det moderna Uppsala? 

– Är Uppsala en traditionell eller modern stad? Vad för slags stad vill man 
eftersträva? 

                                                           
3 http://www.ne.se/lang/tr%C3%A4dg%C3%A5rdsstad 12.11.2010 
4 http://www.ne.se/lang/le-corbusier 12.11.2010 
5 Plan och bygglagen (1987:10), 1 kap 2§. 

http://www.ne.se/lang/tr%C3%A4dg%C3%A5rdsstad�
http://www.ne.se/lang/le-corbusier�
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1.2 Avgränsning 
Fokus i denna uppsats kommer tidsmässigt främst att ligga på nutid. Uppsatsens huvudfokus 
ligger geografiskt på Uppsala tätort och några specifika kvarter. Det skulle vara irrelevant för 
denna studie att se över andra länder främst på grund av olika förutsättningar. Till exempel 
länder som Storbritannien och USA har producerat många teorier och studier i ämnet men är 
till skillnad från Sverige inte lika glesbebyggt och har heller inte kommunalt självstyre. 
Därför kommer jag mycket begränsat att behandla utländska teorier.                   

Attraktivitet är ett centralt begrepp i denna uppsats. Nationalencyklopedin definierar 
attraktiv som något ”som kan locka många”.6

 

 Begreppet attraktivitet syftar i denna uppsats 
delvis på just vad som lockar folk till ett visst bostadsområde och även vilka inslag eller 
element i stadsbilden som förknippas med en attraktiv och trivsam stadsmiljö. Det kan vara 
svårt att mäta och definiera dem. Ofta när man läser en översiktsplan kan ordet attraktivitet 
förknippas med grönområden, parker, tillgänglighet till fungerande kollektivtrafik och 
pendlingsmöjligheter, öppna ytor, vatten m.m. Denna uppsats huvudfokus kommer vara på 
hur man genom den kommunala planeringen försöker bidra till att skapa denna attraktiva 
stadsmiljö, men privata aktörers påverkan diskuteras även. Jag hoppas med denna uppsats 
försöka fånga centrala idéer och de element som är aktuella i dag för en attraktiv stadsmiljö i 
Uppsala. Det bör nämnas att den kommunala planeringen inte är den enda kraften som 
påverkar hur staden utformas. Det finns aktörer på andra nivåer som också har direkta eller 
indirekta effekter på stadens utformning och attraktivitet. Det kan handla om region- och 
länsnivå, men även på riksnivå och internationell nivå. Aktörerna på de olika nivåerna kan 
sätta särskilda regler, riktlinjer eller lagar som begränsar och påverkar stadens utformning och 
attraktivitet. Det kan röra sig om t.ex. planering av infrastruktur, EU-lagar om miljö eller 
trafikutsläpp. Dessa nivåer kommer jag inte att beröra mer, utan jag har valt att koncentrera 
mig främst på samspelet mellan kommunen och stadens aktörer. 

1.3 Metod, material och källkritik 
Denna uppsats är till stor del en fallstudie över Uppsala. Materialet i uppsatsen baseras på 
plan- och intervjumaterial. Vid intervjuerna används kvalitativ metod, som enligt 
nationalencyklopedin innebär att ”forskaren själv befinner sig i den sociala verklighet som 
analyseras, att datainsamling och analys sker samtidigt och i växelverkan samt att forskaren 
söker fånga såväl människors handlingar som dessa handlingars innebörder.”7

Jag anser att källorna har god reliabilitet. De som intervjuats har varit i ledande roller i 
deras projekt och är troligtvis de mest insatta i ämnet. Intervjupersonerna var dock inte 
förberedda på frågorna, och intervjuerna genomfördes i diskussionsstil och därför kan det 

 Samtidigt och 
efter att intervjuerna och litteratur samlas in och analyseras återkopplas dessa till uppsatsens 
frågeställningar och syfte. Idén är även att föra en diskussion där centrala teman kring ämnet 
attraktiv stadsmiljö diskuteras, där fokus ligger på viktiga frågor kring den kommunala 
planeringens möjligheter att skapa en attraktiv stadsmiljö i Uppsala. 

                                                           
6 Nationalencyklopedin hämtat den 27.11.2010 http://www.ne.se/kort/attraktiv 
7 Nationsencyklopedin hämtat den 28.11.2010 http://www.ne.se/lang/kvalitativ-metod 



 7 

finnas en risk att svaren till viss mån reflekterar delvis personliga åsikter, och det kan även 
förekomma svar som inte varit fullständigt genomtänkta i och med att intervjupersonerna var 
oförberedda. Författarna till litteraturkällorna är erkända inom sitt område och kan därför 
anses ha hög trovärdighet. Flera av organisationerna som tillhandahåller webbplatserna gör 
detta på uppdrag av statlig myndighet eller regering. Enstaka internetkällorna representerar 
litteratur och information producerat av forskare och doktorer och dessa anser jag även ha hög 
reliabilitet. Men samtidigt bör man alltid hålla ett kritiskt förhållningssätt, framför allt till 
sekundärkällorna. Källmaterialet är tidsmässigt aktuellt.  

Angående de delar som behandlar plan- och bygglagen kan det vara viktigt att beakta att 
en ny enklare plan- och bygglag blev antagen i juni 2010. Den börjar dock gälla först den 2 
maj 2011.8

 
 

1.4 Disposition 
I denna inledande del har det tagits upp vad uppsatsen vill undersöka, vilken typ av material 
som jag använt mig av och vilken metod och avgränsning som använts. I det andra kapitlet 
presenteras flera teorier, begrepp och idéer som står till grund för uppsatsen. Teorin om 
traditionella och moderna städer tas upp och rapporter från Kungliga 
Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och Boverket presenteras. Teorier och tankar av flera 
stadsarkitekter och planerare presenteras även. I kapitlet presenteras också några kommunala 
planer och vikten av samråd och dialoger behandlas. I det tredje kapitlet presenteras 
planmaterial från Uppsala kommun och även material från bolaget Uppsala City. Jag 
diskuterar här även om Uppsala är en modern eller traditionell stad. I det fjärde kapitlet görs 
analyser och slutsatserna och lärdomarna presenteras i diskuterande stil. I kapitel fem hittas 
uppsatsens källförteckning, och i det sjätte finns mina intervjuguider i form av bilagor. 
 
 
2. TEORI  
 
En attraktiv stadsmiljö är något som många kommuner troligtvis försöker eftersträva. Det 
finns olika strategier och planeringsverktyg för att skapa en attraktiv stadsmiljö. Det finns 
också mycket skrivet i ämnet av både stadsarkitekter och planerare. Gemensamma drag i de 
flesta städers planer är grönområden, parker och begränsad bilism. Hur staden utvecklas finns 
det även teorier om. Genom översiktsplaner kan grunderna för en attraktiv stad och mål 
sättas. Stadsförnyelse är en planeringsstrategi för en attraktivare stad. Gamla industriområden, 
förfallna hus och andra oattraktiva områden omvandlas och förnyas till nya attraktiva 
bostadsmiljöer. Samtidigt bör de nämnas att attraktivitet är beroende av målgrupp. 
Exempelvis om staden vill locka turister är vacker natur och intressanta och spännande resmål 
viktigt. Medan nya invånare snarare är ute efter god service, företag å sin sida prioriterar en 
bred arbetsmarknad och hög kompetensnivå.9

                                                           
8 

 

http://www.regeringen.se/sb/d/12958/a/141880 5.1.2011 
9 Andersson, Frida, Ek, Richard & Molina, Irene [red] Regionalpolitikens geografi – Regional tillväxt 

http://www.regeringen.se/sb/d/12958/a/141880�
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2.1 En attraktiv stad genom översiktsplanering 

Översiktlig fysisk samhällsplanering har en lång tradition i Sverige. De första generalplanerna 
upprättades på 1920-talet, bland annat i Linköping 1923 och i Stockholm 1929, detta dock 
utan stöd i planlagstiftning. Med 1947 års byggnadslag och byggnadsstadga infördes 
generalplane- och regionplaneinstituten. Dessa tidiga översiktliga planer skulle tjäna till 
vägledning för detaljerade planer med rättsverkan. Kommunerna hade då ännu ingen 
skyldighet att upprätta en generalplan. En utvidgning av den kommunala översiktsplaneringen 
skedde under mitten av 1970-talet, då instrumentet kommunöversikt infördes för samordning 
av översiktlig markanvändning och planering mellan stat och kommun och för samordning av 
fysisk, ekonomiska och sektoriell planering inom kommunerna.10

När plan- och bygglagen (PBL) utgavs 1987 ersattes generalplanen och 
kommunöversikterna med översiktsplanen. Alla kommuner är i dag enligt PBL skyldiga att 
ha en översiktsplan.

 

11 Den kommunala planeringen får därmed en viktig roll i att etablera 
grundförutsättningar för en attraktiv stad. Boverket beskriver på sin hemsida översiktsplanen 
som en avsiktsförklaring av den fysiska miljön.12 Genom översiktsplanering skapar 
kommuner ett viktigt underlag och sätter riktlinjer för framtida fysisk utformning, projekt och 
detaljplaner . Därför kan det anses viktigt att man redan i översiktsplanen beskriver hur man 
ämnar åstadkomma en attraktiv stadsmiljö. Översiktsplaner är inte bindande utan har en 
vägledande funktion.13

 
  

2.2 Problematiken kring översiktsplanering 
Det finns en del kritik som riktats mot dagens översiktsplaner. Kritiken handlar främst om 
översiktsplaneringens funktion och användning. Kungliga ingenjörsvetenskapsakademin 
(IVA) gav år 2010 ut rapporten Staden i fokus. Rapporten baseras på ett projekt vars syfte var 
att ”belysa trender inom regional planering, statsbyggnadsprocess och stadsgestaltning samt 
vilka drivkrafter som påverkar utvecklingen.”14

1. Översiktsplanerna saknar ofta tyngd. Många kommuner ser inte nyttan med 
översiktsplanen. Man riktar istället in sig på den kortsiktiga planeringen och detaljplaner. 
Översiktsplanen uppfyller med andra ord en mer informell roll. 

 Man tar i denna upp flera problemområden. 
Kritiken kan sammanfattas i fem punkter. 

2. Ofta har kommunen höga visioner och målsättningar medan man har ett ”glapp” till själva 
genomförandet. Man har ”ofta en genomgående optimistisk och välmenande karaktär där 
problem och konflikter verkar ha undvikits”. 

                                                                                                                                                                                     
i teori och praktik. Studentlitteratur. 2008 s. 165 f. 
10 Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (2010). Staden i fokus s.17 
11 Plan och - bygglagen (1987:10) 1 kap § 3 
12 Boverket http://www.boverket.se/Planera/Kommunal-planering/Oversiktsplanering/ hämtat den 
12.12.2010 
13 Plan och – bygglagen (1987:10) 1 kap § 3 
14  Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (2010). s.13 

http://www.boverket.se/Planera/Kommunal-planering/Oversiktsplanering/�
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– Visionerna är ofta politiska beställningar. 15

– Man gör inte tillräckligt med utredningar och analyser, få riktiga kvantitativ och kvalitativa 
undersökningar i översiktsplaneringen. Man missar därför intressekonflikter och skilda 
aktörsperspektiv som kan finnas. 

 

3. Problem och resursanspråk i den befintliga bebyggelsen saknas helt i storstädernas 
översiktsplaner. Fokuset ligger tydligt på nyproduktioner och utbyggnad, inte på förnyelse 
och effektiv användning av befintlig fysisk miljö.  

4. Översiktsplanen används inte alltid på det sätt som är tänkt enligt lagstiftning. 
Planlagstiftning ger kommuner ett stort handlingsutrymme. Kommunerna borde inom 
lagstiftningens ramar genom fördjupad och utökad programverksamhet utforma ÖP så att de i 
högre grad utför vägledning för detaljplanprocesser.  

5. I den femte punkten diskuteras redovisningsrutinerna inom kommunerna. IVA menar att 
dessa rutiner har bidragit till en utveckling där samtliga kostnader läggs över på exploatörerna 
i staden. Detta innebär att aktörerna tar en större risk, men även tar betalt för denna. IVA tar 
också upp att stadens markförsäljningar inte främst bör baseras på högsta pris i ett 
auktionsförande utan måste innefatta kvalitetsbedömningar och långsiktig avskrivning av 
extraordinära exploateringskostnader. 

Sammanfattningsvis menar de att stadsbyggandet är en långsiktig värdeskapande verksamhet 
för hela samhället. De menar även att översiktsplanen bör ha den stora betydelse som 
strategisk och vägledande dokument för kommunens långsiktiga utveckling som den enligt 
lagstiftning är tänkt att ha.16

 
 

2.3 Stadens utveckling 
En intressant fråga i diskussionen om attraktiva stadsmiljöer är vem som faktiskt styr stadens 
utveckling och utformning. Hur stor makt har egentligen kommunerna? Enligt stadsarkitekten 
Erland Ullstad finns de två huvudparter som styr utformningen av ”den moderna staden”. På 
den ena sidan finns den offentliga sektorn som representeras av kommunen och den 
kommunala planeringen. På andra sidan finns den privata sektorn i form av t.ex. privatägda 
företag och verksamheter.  

Ullstad menar att vi ser hur staden idag utvecklas efter två huvudlinjer: 

1. Staden formas av privata projekt 

Med detta menar Ullstad att staden utformas till stor del efter stundens krav och behov. 
Privata aktörer drivna av ekonomiska intressen etablerar och driver egna projekt, vartefter 
kommunen kommer med detaljplaner innehållande nödvändiga tillägg för till exempel trafik 
och annan teknisk försörjning. Problemet med detta är enligt Ullstad att staden därmed inte 
utformas efter någon enhetlig strategi, utan staden blir ett resultat av många olika privata 
                                                           
15 Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (2010). s.9 
16 Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (2010). s.10 
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projekt. Ullstad menar att staden har fler värden och behov än vad marknaden tillför. 
Samtidigt menar Ullstad att marknaden i slutändan är beroende av stadens hållbarhet och 
attraktivitet, och de förlorar på om staden inte är sammanhållen och mångfunktionell.17

2. Staden formas efter en strategi 

 

Den andra utvecklingslinjen innebär enligt Ullstad att kommunen har en strategi som styr den 
fysiska helheten, men att man ändå ger spelrum för enskilda projekt att utvecklas efter behov. 
Strategin ska styra främst ”samband, lokalisering, teknisk försörjning, gemensamma rum och 
miljöer, samt avvägningen mellan exploatering och bevarande.”18 Problemet här menar 
Ullstad är att den offentliga planeringen inte ser eller respekterar gränsen mot det privata. 
Ullstad tror att en klåfingrig offentlig planering hämmar stadens mångfald och komplexitet.19

Lärdomen man kan dra från Ullstads tankar är vikten av det politiska ansvaret har att 
utveckla och använda särskilda strategier vid utbyggnad och nybygge. Det är i många fall det 
privata aktörerna som initierar och finansierar en stor del av byggandet och drivandet av olika 
verksamheter. Men kommunen får en viktig roll för det hållbara stadsbyggandet. Ullstad 
menar att den kommunala planeringen bör vara ett steg före den privata sidan och sätta 
”spelregler”, det bör med andra ord ske någon form av politisk styrning från kommunens sida 
för att staden ska få önskad utformning och inte styras av de privata aktörernas ekonomiska 
intressen.

  

20

 
 

2.4 Vikten av samverkan och öppen dialog  
Ullstad betonar vikten av att det sker en dialog mellan kommunen och de privata aktörerna. 
Att det sker någon typ av samverkan anses vara en viktig ingrediens för att man tillsammans 
ska utveckla en attraktiv stadsmiljö. Genom olika former av samråd och öppna dialoger 
mellan de olika aktörerna vid byggnationer och projekt kan man lättare få staden att utvecklas 
i den riktning som tillfredsställer de olika aktörernas preferenser på bästa sätt. Ullstad 
sammanfattar sina tankar med att skriva: ” Det krävs istället ett samspel mellan det offentligas 
tydliga ansvar för gemensamma värden och strategier och det privatas engagemang i sina 
investeringar. Staden utvecklas hållbart när kommunen formulerar en tydlig spelplan för 
marknadens aktörer och lägger fast inriktningen för kvalitet och hållbarhet.”21

 
 

2.5 Sociala risker  
Boverket gav på uppdrag av regeringen en rapport om de sociala aspekterna av hållbar 
stadsutveckling, ”med fokus på socioekonomiskt svaga bostadsområden”.22

                                                           
17 Ullstad, Erland (2008). Hållbar stadsutveckling. Sveriges arkitekter s.52 

 Man menar i 
rapporten att i många större städer lägger man ett kanske för stort fokus och stora resurser på 
utvecklingen av stadskärnan. Därmed finns en risk är att stadskärnan i strävan efter 

18 Ullstad (2009). s. 52 
19 Ibid. 
20 Ibid. 
21 Ullstad (2009). s.55 
22 Boverket (2010.) Socialt Hållbar stadsutveckling. Boverket s.3 
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utveckling drar mest resurser och kompetens därmed uppstår en form av segregering. Det är 
de med mest pengar som har möjlighet att bosätta sig i stadskärnan, medan förorterna och 
utkanterna glöms bort.23

I miljonprogramsområden och ensidiga bebyggelsemiljöer uppstår ofta problemområden 
och klassas därför ofta av många som oattraktiva, i dessa områden uppstår ofta segregation. 
Medan mer varierade områden klassas som attraktiva.

 Därmed har resurssvaga människor inte råd att bosätta sig i de mest 
attraktiva miljöerna. 

24 Boverket skriver även om att undvika 
alternativt att överbygga barriärer i staden.25 Det handlar om att förhindra att barriärseffekter 
uppstår, dvs. att vissa stadsdelar hamnar på en sida eller bakom till exempel en järnväg eller 
andra fysiska miljöer, och därmed kanske får sämre förutsättningarna eller påverkas på ett 
negativt sätt på annat vis. I dag förespråkas ofta sammanhållna städer. Slitna äldre fastigheter 
och områden uppfattas inte som attraktiva. Boverket tror att upprustningar av allmänna 
platser kan förväntas ge flera positiva sociala effekter, bland annat minskad vandalisering, 
samhörighet och ökad attraktivitet. 26

 
 

2.6 Den traditionella staden och den moderna staden 
Begreppet den moderna staden är till stor del sammankopplat med modernismen. Forskaren 
Inger Bergström menar att det fanns två övergripande mål som den moderna staden skulle 
uppfylla. Det första målet var att skapa bostäder med hög teknisk och sanitär standard. 
Målgruppen för dessa bostäder var främst arbetarklassen och lägre medelklassen. Man 
skapade hus i betong och plåt, vilket bland annat ledde till att husen fick dyra 
uppvärmningskostnader. Det andra målet var att skapa en miljö som skulle utveckla individen 
till en ”en bättre människa”. Människan skulle bli en stark och demokratiskt sinnad individ 
som ”kunde motstå totalitära strömningar.” Man skulle blanda frihet och gemenskap. 
Arkitekternas idé var att detta skulle ta uttryck i de byggda. De har debatterats att stilen 
snarare fått motsatt effekt; stora avstånd, obestämd form och gränslöshet menar Bergström att 
var orsaken. Den moderna staden är något av en motsats till den traditionella.27

                                                           
23 Boverket (2010.) s.20 

 Den 
traditionella staden brukar i dagsläget ofta beskrivas som ett sorts ideal. Den traditionella 
staden bygger på en tydlig kvartersstruktur som ofta har affärer i bottenvåningarna av husen. 
Staden är förhållandevis tät. Den traditionella stadens lösning på problem relaterade till miljö, 
ekonomi och hälsa är att ens vardag ska ligga i närområdet, och betonar med andra ord vikten 
av det lokala. Vissa förespråkare för tankesättet hävdar att den traditionella staden är mer 
levande än den moderna. Detta på grund av att människor bor, handlar och går i skola i sin 
egen närmiljö. Förespråkare för den traditionella staden anser att den moderna staden ger 
upphov till en uppdelning av funktioner, vilket i sin tur kan leda till dålig hälsa, dålig 
ekonomi, dålig miljö och negativa avstånd. Kulturgeografen Moa Tunström menar dock att 

24 Boverket (2010.) s.133 
25 Boverket (2010.) s.23 
26 Boverket (2010) s.60 
27 Inger Bergström Ideal och tabun i modern stadsplanering. Formas - forskarseminarium 
http://www.formas.se/formas_templates/Page____4876.aspx 10.1.2010 

http://www.formas.se/formas_templates/Page____4876.aspx�


 12 

den traditionella staden har sina problem den också. Hon menar att trängsel, buller och social 
exkludering lätt blir till problem i den traditionella staden. Därtill är ett vanligt problem att 
ytterområden och förorter hamnar i skymundan när man lägger för stort fokus på innerstaden 
eller stadskärnan.28

Tunström har flera tankar om den traditionella staden. Hon frågar sig om det ens är 
möjligt för den moderna människan att leva inom ramen för den traditionella staden. Hon 
frågar sig också om man inte snarare skapar sig ett ideal som det är svårt att leva upp till.

  

29 
Tunström menar att ”Det tycks som att staden ”bevakas” idag. Det vaktas om den som en 
bestämd form och som något ”äkta”, traditionellt och ursprungligt. Den har förstörts under 
efterkrigstiden, och måste nu återskapas, få en renässans. Jag undrar om det här är ett 
uttryck för en rädsla inför omvälvande samhällsförändringar i en tid av globalisering och 
upplösning. Den gamla, traditionella staden står kanske då för någon slags trygghet.”30

 
 

2.7 Andra teorier om planering för en attraktiv stad 
Den tekniska infrastrukturen som trafik, vatten och avlopp styr en stor del av planeringen i 
dag.31 Speciellt bilismens framväxt under större delen av 1900-talet har haft en stor effekt på 
städernas fysiska utformning. År 1959 var antalet registrerade personbilar i trafik i Sverige 
strax över en miljon, år 2009 var antalet bilar över 4.3 miljoner.32 Med det ökade 
bilinnehavandet förändrades också städerna.33 Trafiklederna har varit och är ofta fortfarande 
de första som planeras vid nybygge, medan andra aspekter kommer i efterhand. 34

Man upptäckte relativt snabbt att biltrafiken inte var ett särskilt önskvärt inslag i 
stadsbilden. Peter Hall menar att många stadskärnor redan på 1960-talet började 
”promenadiseras”, och att man samtidigt började satsa allt mer på kollektivtrafiken runt om i 
Europa. Även införandet av parkeringsavgifter och parkeringsförbud blev vid denna tid allt 
vanligare i många städers strävan att begränsa bilismen stora avtryck i städerna.

 

35

I dag är kollektivtrafiken betydligt mer önskvärd än bilen i staden och man ser i många 
städer ett ökande behov av en mer utvecklad kollektivtrafik. Peter Hall tror att man för att 
förbättra kollektivtrafiken borde erbjuda stadsinvånarna dörr-till-dörr transport på samma sätt 
som bilen och på minst lika kort tid. Prissättningen och komforten bör likaså förbättras 
fortsätter Hall.

  

36

                                                           
28Moa Tunström (2009) Forskning och utvecklingsarbetes (FOU:s) webbplats 
Pressmeddelande från Örebro universitet 

  

http://www.forskning.se/pressmeddelanden/pressmeddelanden/dentraditionellastadensomidea
l.5.51a596771249797ef128000108.html 2.12.2010 
29 Ibid. 
30http://www.forskning.se/pressmeddelanden/pressmeddelandenarkiv2009/dentraditionellasta
densomideal.5.51a596771249797ef128000108.html 
31 Stadsmiljörådet (1997) s.125 
32SCB http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____34762.aspx 3.12.2010 
33 Stadsmiljörådet (1997) s.15 
34 Stadsmiljörådet (1997) s.125 
35 Stadsmiljörådet (1997) s.16 
36 Stadsmiljörådet (1997) s. 18 

http://www.forskning.se/pressmeddelanden/pressmeddelanden/dentraditionellastadensomideal.5.51a596771249797ef128000108.html�
http://www.forskning.se/pressmeddelanden/pressmeddelanden/dentraditionellastadensomideal.5.51a596771249797ef128000108.html�
http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____34762.aspx�
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 Hall menar även att studenter i stadskärnan är viktigt för stadens attraktivitet. Studenter har 
sällan bilar, samtidigt som de bor tätt. En annan positiv effekt som studenterna medför är att 
de tack vare sin utbildningsnivå kan locka nya företag att lokalisera sig i staden.37

 
 

 
3. PLANERING FÖR EN ATTRAKTIV STADSMILJÖ  
 
I detta kapitel tänker jag ta upp huvuddragen i planerna från 1969 och 2010.  Centrala 
planeringstankar tas upp och jag hoppas med det kunna påvisa hur synen på hur man planerat 
staden förändrats genom tiderna och för att förstå vilka strategier kommunen har eller hade 
för staden. På grund av uppsatsens ringa uppfattning läggs fokus på tre huvudområden inom 
planeringen: grönområden, byggandet och trafikplanering. 
 

3.1 Översiktsplanering i Uppsala  
Kort bakgrund 
Uppsala stad har en lång historia av något som kan liknas vid kommunal planering. Man har 
vid olika tidpunkter haft olika planeringsideal. Den första planen över Uppsala med 
översiktlig prägel framarbetades till stor del av stadsarkitekt P.O. Lefvert och utgavs 1958. 
Innan dess fanns visserligen stadsplaner över Uppsala, till exempel stadsingenjören Ludvigs 
Plan för utvidgning och reglering av staden Upsala från 1880 och Albert Lilienbergs 
stadsplan från 1921, men dessa planer hade inte samma karaktär och var inte lika heltäckande 
som generalplanerna och översiktsplanerna som kom senare. Det fanns med andra ord inga 
planer som innehöll övergripande riktlinjer för hela Uppsala innan 1958. Uppsala kommun 
skriver på sin hemsida att man under 1930- och 1940-talet ersatte stora delar av den gamla 
stadsplanen med modernare stadsplaner, hela planeringen i staden fick ett uppsving, och det 
tillkom nybyggnadskartor och planer för enskilda stadsdelar och kvarter. Efter Lefverts 
generalplan från slutet av 1950-talet har det utkommit generalplaner eller sedermera 
översiktsplaner med ca 10 års mellanrum.38

 

 Den som utgavs 1958 är långt i från heltäckande 
jämfört med dagens översiktsplaner. Däremot är översiktsplanen från 1969 väl utarbetad och 
heltäckande för Uppsala. Den har många gemensamma drag med de tankar man har i 
översiktsplanen från 2010.  

Uppsala kommuns generalplan från 1969 
Denna del baseras på Generalplanen över Uppsala från 1969. För att förstå utgångsläget och 
varför Uppsala ser ut som det gör i dag är tanken med detta kapitel att i korthet behandla hur 
man resonerade i planen från 1969, som varit riktgivande för staden.  

Trafik 

                                                           
37 Stadsmiljörådet (1997) s.21 
38 Uppsala kommuns webbplats http://www.uppsala.se/sv/Kulturfritid/Kultur/Stadsarkivet/Om-
arkiven/Kartor--ritningar/Historiska-stadsplaner/ hämtat den14.12.2010 



 14 

Generalplanekomittén hade allmänna målsättningar för stadens trafikplanering och 
trafiksystem. Grundläggande var att man ville uppnå en god trafiksäkerhet, framkomlighet 
och effektivitet. Detta med stor hänsyn till miljön och ekonomiska resurser. Man ville ha 
förutsättningar till etapputbyggnad. I övrigt ville man leda så stor del som möjligt av 
biltrafiken utanför innerstaden, och även planera för att dämpa biltrafiken i innerstaden. Ny 
bebyggelse skulle trafikplaneras enligt erkända riktlinjer. Befintliga bebyggelseområden på 
sikt skulle trafiksaneras enligt tillämpliga delar av erkända riktlinjer.                                                                
Planen hade även målsättningar för kollektivtrafiken. Man ville framför allt förbättra 
framkomligheten för stadens bussar. Detta skulle ske t.ex. genom särskilda bussgator. 
Restiden skulle förkortas och turtätheten, linjesträckningar och taxepolitik beaktas. Om gång- 
och cykeltrafiken skriver man att man vill utforma sammanhängande separata stråk för gång 
och cykeltrafik mellan innerstaden och större bostads- eller arbetsområden samt 
rekreationsområden.39

Grönområden 

 

I planen behandlas grönområden begränsat. Grönområden redogörs som antingen ”ständiga” 
eller ”tillsvidare” beroende av prioritetsnivå. I översiktsplanen skrivs också om planering för 
gång- och cykelstigar från arbets- och bostadsområden ut till naturområdena. Det ökade 
antalet människor med ökad fritid anvisas enligt planen till regionala platser för utövandet av 
organiserad fritidssysselsättning och idrott.40

Om byggandet 

 Planeringen av grönområden har här inte lika 
hög prioritet som i dag. 

Uppsalas innerstads karaktär ändrade mycket kring år 1969 då generalplanen utgavs. Istället 
för att rusta upp och renovera gamla fastigheter och områden rev man och byggde nytt. 
Småningom stoppades dock rivningsvågen efter starka protester och missnöje från stadens 
befolkning och delar av de äldre byggnaderna fick stå kvar.41 En annan tanke i 
stadsplaneringen var att det var viktigt att de två stadshälfterna på båda sidorna om Fyrisån 
”så långt som möjligt skulle få behålla sin egenart ur praktiskt kulturvårdande synpunkt.”42 
Det var även viktigt att den renässansinspirerande rutnätsplanen från 1600-talet även i 
fortsättningen skulle få prägla särskilda delar av staden. Staden ska utvecklas med 
hänsynstagande till byggnader och miljöer som av historiska och arkitektoniska skäl bör 
bevaras och skyddas. Gång och cykelvänlighet ska vara ett annat kännetecken för staden.43

 
 

                                                           
39 Wikforss, Göran (1969). Uppsala generalplan 1969: Generalplaneutställning. Uppsala: Israelssons 
skrivbyrå. s.102 
40 Wikforss (1969). s.94 
41 Uppsala kommun (2009). Dragarbrunnsgatan – kvaliteter i stadsbilden och gestaltningsprinciper.  
http://www.uppsala.se/Upload/Dokumentarkiv/Externt/Dokument/Bostad_o_byggande/Stadsplanering
/Dragarbrunn/Gestaltningsprogram_Dragarbrunn.pdf.  s.2 10.1.2011 
42 Uppsala kommun (1969). Generalplan 1969, del 2 - stadskärnan. Uppsala kommun s.28 
43 Ibid. 

http://www.uppsala.se/Upload/Dokumentarkiv/Externt/Dokument/Bostad_o_byggande/Stadsplanering/Dragarbrunn/Gestaltningsprogram_Dragarbrunn.pdf.%20%20s.2�
http://www.uppsala.se/Upload/Dokumentarkiv/Externt/Dokument/Bostad_o_byggande/Stadsplanering/Dragarbrunn/Gestaltningsprogram_Dragarbrunn.pdf.%20%20s.2�
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3.2 Fokus på Uppsala kommuns översiktsplan från 2010  
Det finns flera gemensamma centrala teman i de planeringsideal som i dag råder i de flesta 
svenska städer. Uppsala kommuns översiktsplan från 2010 är lång och omfattande, men på 
grund av uppsatsens förhållandevis ringa omfattning kommer jag främst att försöka 
sammanfatta den planeringsriktning man har i staden och hur staden utformas. Materialet som 
analyseras är förutom översiktsplanen även material från min intervju med projektledaren 
Göran Carlén.  Jag kommer att fokusera övergripande på tre huvudområden i översiktsplanen: 
trafikplanering, grönområden och bebyggelse. 

I översiktsplanen har man en del där man behandlar attraktivitet, tillgänglighet och 
bebyggelsetryck. Man skriver att man tror att människor ”bosätter sig och stannar kvar i 
regioner med tillgång till stor och varierad arbetsmarknad, god välfärd och service, med rikt 
fritids- och kulturutbud, och med närhet till natur och med utpräglade kulturvärden.”44

Tillgång till arbetsplatser har stor betydelse för attraktivitet och ”efterfrågetryck” på bostäder 
och därmed på prisutvecklingen. Man nämner att E4:an och det förlängda Upptåget har 
förändrat tillgänglighet till arbetsplatser, detta i stråket från Gävle till Upplands Väsby. 
Bebyggelsetrycket är högst i områden närmast staden samt i de delar med god tillgänglighet 
till Storstockholms arbetsplatser. Dock påminner man om att tillgänglighet inte är en garanti 
för utveckling och tillväxt. I planen beskrivs att välutvecklad infrastruktur dock innebär att 
människor ställer allt större krav på sin egen bostadsort. Fortsättningsvis skriver de att 
attraktivitet i form av goda bostäder, stadsmiljö och kulturvärden har en avgörande betydelse 
för val av bosättningsort och därmed också för var olika verksamheter etablerar sig.

 Medan 
företag är ute efter personal med rätt kompetens, en bra marknad och gott företagsklimat. 

45

Göran Carlén är projektledare för Uppsalas översiktsplan från 2010. Carlén påpekar att 
översiktsplanen överensstämmer bra med kommunens riktlinjer och idéer och att den används 
flitigt i dag. Carlén menade att det finns tre särskilt viktiga delområden i Uppsalas 
översiktsplanering: trafik, bebyggelse och grönområden. Förtätning är ett nyckelord i hur 
staden byggs. Carlén menar att förtätning har flera fördelar; bland annat underlättar det för 
planeringen av och kostnader för infrastruktur, och även för att åstadkomma en sammanhållen 
stad. I praktiken innebär det att man tar till vara många ytor i staden på bättre sätt, t.ex. gamla 
nedgångna och slitna fastigheter och industrier omvandlas till nya attraktiva bostadsområden. 
Också grönområden ska användas effektivare. Förtätning är sällan dock problemfritt, ofta 
måste man göra avvägningar mellan gammalt och nytt, och mellan grönt och bebyggelse. 

 

46

Trafikplaneringen sägs vara en av de största utmaningarna för kommunen fortsätter 
Carlén. Att på ett bra sätt tillgodose de behov som finns för en växande bostadsmarknad är 
också en utmaning. En annan utmaning är om tiden faktiskt räcker till för att genomföra allt. 
Målsättningarna för staden överensstämmer till stor del med de mål man satte upp 2002 fram 
till 2020. Men man har även frågat vad Uppsalaborna själva vill och genomfört olika former 
av folkundersökningar i form av t.ex. frågeformulär. Man har även hållit möten öppna för 

 

                                                           
44 Översiktsplan 2010  s.17 
45 Översiktsplan 2010  s.17 
46 Intervju med Göran Carlén. Projektledare Uppsala kommun. 10.1.2011 
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allmänheten. Staden ska utvecklas och täcka många behov. Stadsmiljön ska täcka de 
funktionalistiska mål som finns, vara en hållbar och samtidigt en attraktiv stad. Man blir ofta 
tvungen att göra avvägningar. Att uppnå de klimatkrav som är ställda på staden är en stor 
utmaning. Stadsomvandling är ett ord som bra beskriver hur man försöker förändra och bättra 
Uppsala. De uppstår ofta avvägningar mellan gammalt och nytt. Universiteten, Domkyrkan 
och gatustrukturen är självklara delar av stadens karaktär och ifrågasätts. Men i svårare fall 
tar man hjälpa av direktiv och bestämmelser från högre instanser. Carlén menar att det finns 
ett växande intresse för stadsutveckling från kommunens invånare och allmänheten. Överlag 
funkar dialogen med privata aktörer väldigt bra. Man arbetar tillsammans för att utveckla 
staden i enighet med kommuninvånarnas intresse. Han menar att man lyckats bra med de 
kommunala spelreglerna för staden, med samtidigt är stadsplaneringen sällan problemfri. 47

 
 

Trafikplanering 
Trafikplaneringen är ett av tre områden som man lägger särskilt stor fokus på i 
översiktsplanen. I planen betonas att staden behöver en förbättrad och mer utvecklad 
kollektivtrafik. Kollektivtrafiklinjerna ska utvecklas och turerna ska gå oftare. Man vill att 
kollektivtrafiken ska få bättre framkomlighet än bilen, framför allt till de tyngsta 
målpunkterna; stadskärnan, universiteten, sjukhusen och arenorna. Det är dock viktigt att man 
vid utvecklandet av kollektivtrafiken tar hänsyn till stadsbilden och stadslivet. En utvecklad 
kollektivtrafik har även nödvändiga effekter på de klimatkrav som lagts upp. 

I staden finns i dagsläget begränsat med trafikutrymme, det är en av orsakerna till varför 
man försöker minska framkomligheten för biltrafiken i staden. Trafiken ska även anpassas till 
staden och stadslivet och inte tvärtom.48 Det ska däremot vara enkelt att ta sig till staden med 
bilen. Varutransport ska ha utrymme i staden och ges ökad framkomlighet under delar av 
dygnet. Parkeringsgaragen ska främst vara till för de boende och för besökare. Fotgängare 
och cyklister prioriteras dock framför biltrafik i stadskärnan. Cykelnätet ska utvecklas och bli 
lättuppfattade i stadens olika delar, det ska vara tydliga principer för cykelvägarna. 
Cykelnäten i staden ska även bli mer sammanhängande och knutna till cykelleder mot 
landsbygden och närliggande tätorter. 49

 
 

Riktlinjer för byggandet i staden 
Uppsala växer och det krävs nybebyggelse. Översiktsplanen beskriver att den traditionella 
stadens struktur ska stå till grund för stadens utformning (1643 års rutnätsplan står fortfarande 
som grund för vissa delar av Uppsalas stadskärna i dag). Stadskärnan fokuseras främst på och 
man påpekar att den är en viktig del av stadens identitet. Den är stadens ansikte utåt, och 
väldigt viktig för turismen. Medan kvarter kan komma att genomgå förändringar är det viktigt 
att innerstadskaraktären bevaras. Vidare diskuterar man innergårdarnas stora betydelse. 
Innergårdarna hoppas man ska inge lugn, skydd mot buller och vara till gagn för sociala 

                                                           
47 Intervju med Göran Carlén. Projektledare Uppsala kommun. 10.1.2011 
48 Översiktsplan 2010 s. 53 ff. 
49 Översiktsplan 2010 s. 25 ff. 
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nätverk och barn och deras utomhusaktiviteter. Det ska ske en genomströmning i gaturummen 
som ska gynna handel, service, sociala möten och social integration. 

Stadskärnan är en viktig del av stadens karaktär och bebyggelsen och de offentliga 
rummen utgör än i dag en funktionell roll. I den historiska stadskärnan finns det 
begränsningar för hur höga byggnaderna får vara, vilket gäller både vid ny- och 
ombyggnation. I samband med omvandlingar och förändringar ska kulturhistoriska värden 
alltid beaktas och lyftas fram så att stadens identitet förstärks och utvecklas. I enlighet med 
den traditionella staden är det viktigt med verksamheter i bottenvåningar för en attraktiv stad. 
Innerstaden ska expanderas både inåt och utåt och fler verksamheter och boende ska få plats, 
samtidigt ska karaktären bibehållas. I befintlig innerstad ska de ske bebyggelsetillskott så att 
stadslivet stärks och fler verksamhetsutrymmen skapas. Verksamheter av olika slag stärker 
innerstadskaraktären och det finns en stor efterfrågan på verksamhetslokaler. Bilparkeringar 
på markplan ska omformas till platser för mänskliga möten, distributions- och 
angöringstrafik. I samband med omvandlingar och förändringar i stadskärnan bör det för att 
åstadkomma en blandad stad på kvartersnivå, alltid prövas att införliva bostäder i de delar där 
sådana saknas. Man menar att ett rikt pulserande stadsliv gynnas av ett bra lokalklimat. Ny- 
och tillbyggnation bör därför alltid föregås av solstudier så att gatu-, torg- och parkrum inte 
berövas sin attraktivitet på grund av skuggeffekter. Stadsområden ska även om möjligt 
sammanlänkas. Industrier och liknande verksamheter ska fortsättningsvis flyttas ut från de 
centrala lägena.50

 
 

Strategier för grönområden 
Flera nya gröna inslag planeras anläggas runt om i staden, detta bland annat i form av träd, 
planteringar och parker. Torg och gaturum ska även enligt planen få fler gröna inslag. Man 
menar att grönområden har positiva effekter på flera plan. Effekterna berör attraktiviteten på 
både sociala och miljömässiga plan. Man skriver även om att befintliga gröna rum och parker 
ska rustas upp och skötas bättre för att öka kvaliteten och förbättra upplevelsen av dem. Även 
nya parker planeras till områden som saknar en ”kvalitativ” park.51

  Flera gröna stråk och gröna kilar ska  planeras in i staden.  Där stadsliv möter grönstråk 
betonar man vikten av upplevelsen att båda stråken ”fortsätter efter korspunkten trots att de i 
själva mötet får en annorlunda karaktär. Man hoppas med dessa korsningspunkter kunna 
skapa ett upplevelsevärde i sig. 

 

52

 
 

Stadens attraktivitet 
Uppsalas stadskärna är enligt översiktsplanen kommunens mest aktivitetstäta område. Där 
finns vad kommunen kallar A-lägen för handel, nöjen, kultur, kontor och boende, dessa 
områden har enligt planen stor betydelse för stadens attraktivitet. I planen skrivs att en 
levande stadskärna är en förutsättning för kommunens dragningskraft, och av största vikt för 

                                                           
50 Översiktsplan 2010. s. 41 ff. 
51 Översiktsplan 2010. s. 27 ff. 
52 Ibid. 
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ett expanderande näringsliv och för boende med pendlingsmöjligheter till i stort sett hela 
Stockholm-Mälardalen. Därför ska planen utbredas och fler A-lagen ska skapas. Det 
historiska arvet och kvaliteterna i de offentliga rummen ska samtidigt värnas om.53

I planen menar man att förnyelse och utvidgning av stadskärnan ska ge utrymme för mer 
kultur- och nöjesliv och andra besöksfunktioner och även attrahera företag som är beroende 
av en stor regional marknad och närkontakter med kunder. Det gäller främst specialiserade 
tjänsteverksamheter. Inslaget av bostäder bör öka i de delar där sådana saknas för att 
stadskärnan ska vara levande och trygg under alla tider på dygnet. Stadslivet prioriteras i hela 
stadskärnan genom att lokaler för verksamheter och besöksfunktioner säkras i 
bottenvåningarna. I stadskärnan utvecklas de offentliga rummen till flexibla mötesplatser som 
kan hysa och ge plats åt såväl det spontana som det organiserade mötet. Stadskärnans roll 
som mötesplats och arena för små och stora evenemang stärks och utvecklas. I planen skrivs 
att en attraktiv stadskärna förutsätter att alla aktörer ger sitt bidrag för att öka trevnad och 
trivsel. Goda samarbetsformer mellan stadens aktörer är en förutsättning.

 

54

 

  

3.3 Exemplet Vision Dragarbrunn – Omvandlingen av Dragarbrunnsgatan 
Vision Dragarbrunn är namnet på en plan för en gata i Uppsala. Initiativet till planen kom 
från fastighetsägarna längs gatan.55 Grundidén är att omvandla en gata som de senaste 
årtioendena främst haft en funktionell roll till en attraktiv affärsgata. Gatan ska efter 
omvandlingen också bredda de geografiskt mest attraktiva delarna av stadskärnan och skapa 
balans mellan externhandeln och stadskärnans utbud. Aktörerna bakom omvandlingen är 
förutom Uppsala kommun Uppsala City och de berörda fastighetsägarna.56

 Genomförandet av planen sker i fem etapper och processen är redan i gång. Kommunen 
är på det stora hela redan klar med den första etappen och är i slutskedet av den andra 
etappen. Gatan har tidigare varit något av en bakgata som främst varit viktig för busstrafik 
och varutransport. Dragarbrunnsgatan har nämnts sparsamt i de äldre planerna. Gatan nämns 
främst i samband som handlar om parkeringsplatser, och varutrafik. I generalplanen från 1969 
nämns Dragarbrunnsgatan som en viktig gata för busstrafik och parkeringsplatser. 

   

 

                                                           
53 Översiktsplan 2010. s. 41 ff. 
54 Översiktsplan 2010. s. 41 
55 Intervju med Karin Åkerblom, processledare för Vision Dragarbrunn, Uppsala Kommun. Den 
30.11.2010 
56 Uppsala kommun (2009). Dragarbrunnsgatan – kvaliteter i stadsbilden och gestaltningsprinciper.  
http://www.uppsala.se/Upload/Dokumentarkiv/Externt/Dokument/Bostad_o_byggande/Stadsplanering
/Dragarbrunn/Gestaltningsprogram_Dragarbrunn.pdf.  s.2 Den 10.1.2011 

http://www.uppsala.se/Upload/Dokumentarkiv/Externt/Dokument/Bostad_o_byggande/Stadsplanering/Dragarbrunn/Gestaltningsprogram_Dragarbrunn.pdf.%20%20s.2�
http://www.uppsala.se/Upload/Dokumentarkiv/Externt/Dokument/Bostad_o_byggande/Stadsplanering/Dragarbrunn/Gestaltningsprogram_Dragarbrunn.pdf.%20%20s.2�
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Figur 2. Bild över Dragarbrunnsgatan innan omvandlingen. Uppsala kommuns webbplats.57

 
 

Målet med den första etappen var att skapa ett nytt torg i centrala Uppsala - 
Dragarbrunnstorg. Torget färdigställdes i slutat av 2008 och kompletterades med planteringar, 
sittplatser, cykelparkeringar och en fontän. Torget ska användas som plats för olika 
evenemang och aktiviteter.  Ett av målen med den andra etappen är att nivåskillnaderna på 
Dragarbrunnsgatan ska tas bort så att hela gatan ligger på samma nivå. Ett annat mål är att 
Dragarbrunnsgatan ska bindas samman med Påvel Snickares gränd. Medan Rådhuset byggs 
om ska Påvel Snickares gränd fungera som en förbindelselänk mellan Dragarbrunnsgatan, 
gågatan och Rådhusets lokaler. I denna etapp prövar man också placera ut cykelställ och 
andra gatumöbler i gaturummet. Man hoppas med detta kunna dämpa farten på biltrafiken, 
men vill med detta även ta reda på hur cykelställen bäst ska placeras ut inför ombyggnationen 
av gatan. Man vill med den andra etappen även underlätta för synskadade att röra sig på 
gatan. Detta genom att göra inslag av gjutjärn i gångbanan, dessa ska fungera som ledstråk. 
Genomförandetiden av den andra etappen är beroende av när Rådhuset står klart, vilket man 
hoppas blir i slutet av år 2010.58

 Genomförandet av den tredje etappen sträcker sig över en tidsperiod på några år. 
Fastigheterna längs gatan ska komma att genomgå förändringar. Samspelet mellan gatuliv 
och verksamheter ska förstärkas. Det handlar främst om restaurangers och butikernas roll. 
Smedsgränd ska få en ny form och vara en viktig länk mellan Dragarbrunnsgatan och 
Forumtorget. Här betonar man också vikten av att gatorna ligger på samma plan. Cykelställ 
och gatumöbler placeras ut för att dämpa biltrafiken. Även detta område ska anpassas för 

 

                                                           
57 http://www.uppsala.se/pages/77431/etapp-2.jpg 
58 Vision Dragarbrunn, Uppsala kommun hämtat den 2.12.2010 från kommunens hemsida 



 20 

synskadade. Den tredje etappen har ännu ingen bestämd tidsplan. Den fjärde etappen har flera 
moment. Varav det första momentet redan är genomfört. Det var att Vretgränd öppnades 2009 
och det blev därmed lättare för gång- och cykeltrafikanter att ta sig mellan city och Uppsala 
resecentrum. Det andra momentet är att det ska tillkomma en ny torgyta mellan Bangården 
och Vretgränd. Torget ska utsmyckas med olika planteringar, växter och bänkar. Gatstenar i 
olika färger och trivsam belysning ska skapa en hemtrevlig miljö. Vretgränd öppnas även för 
enkelriktad biltrafik mellan Kungsängsgatan och Dragarbrunnsgatan. Kommunen hoppas 
färdigställa den fjärde etappen i maj 2011. Den femte etappen gränsar till Strandbodgatan. 
Den berörda delen av Dragarbrunnsgatan öppnades för trafik under 2009 och trafiken går i 
båda riktningarna. Körbanan och gångytorna är i skick men den slutgiltiga utformningen av 
ytorna som ligger i anslutningen till Riksbankshuset kommer att ske i ett senare skede. Det är 
beroende på vilken verksamhet som kommer att bedrivas i huset. Tidsramen är ännu öppen 
och till stor del beroende av vilken verksamhet som kommer att bedrivas där. Den femte 
etappen är även till viss mån detaljplanerad och finns tillgänglig på kommunens hemsida.59

Karin Åkerblom på Uppsala kommun betonar vikten av att få bort biltrafiken från 
centrum för att få en attraktivare stadskärna. En viktig ingrediens för en attraktiv stadsmiljö 
tror hon är att prioritera gång- och cykeltrafik i stadskärnan. Det är samtidigt även ett av 
huvudmålen i Uppsala kommuns översiktsplan från 2010. Ett huvudmål med ”Vision 
Dragarbrunn” är att innerstaden genom Dragarbrunnsgatan ska få liv och puls. Detta ska ske 
genom en minskning av biltrafiken, men framför allt är det beroende av vilka verksamheter 
som bedrivs i lokalerna längs gatan. Det är med andra ord främst de olika verksamheterna 
som styr och påverkar hur mycket liv och puls staden har.

 

60

 
 

3.4 Uppsala City 
En viktig ingrediens för att staden ska utvecklas i rätt riktning är att det sker någon form av 
dialog eller samverkan mellan kommunen och de olika privata aktörerna som finns i staden. 
Om det inte sker någon dialog är det lätt att staden enbart utvecklas efter kommunens eller de 
privata aktörernas preferenser. Uppsala City eller Vi i Stan AB fyller denna uppgift i Uppsala. 
Aktiebolaget ägs av Upsala Handelsförening och Fastighetsägarna i City. Enligt Vi i Stan AB 
består Uppsala City av ca 200 intressenter som ska bidra till utvecklingen av stadskärnan. 
Uppsala City skriver på sin hemsida att blandningen av olika intressenter i företaget är viktigt. 
Medlemmarna består bland annat av representanter från butiker, kommunen, fastighetsägare, 
restauranger och hotell.61

Fortsättningen av denna del består av material från en intervju med Lisa Thörn, cityledare 
på Uppsala City.  

 

Thörn inleder med att berätta att initiativet till grundandet av bolaget Vi på stan AB eller 
numera Uppsala City kom från handelsföreningen. Bolaget består som tidigare nämnt av 
företag, olika privata intressenter och Uppsala kommun. Thörn menar att man tillsammans 

                                                           
59 Ibid. 
60 Intervju med Karin Åkerblom. Projektledare Vision Dragarbrunn 30.11.2010 
61 Uppsala Citys webbplats hämtat den 1.12.2010 
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jobbar för att stärka handeln och attraktionskraften i Uppsala. De olika parterna diskuterar och 
byter åsikter med varandra och tillsammans tar man fram planer och annat material för hur 
man ska skapa en attraktiv stadsmiljö. Thörn menar att för en attraktiv stadsmiljö krävs ett 
stort och bra utbud av affärer, caféer, restauranger och andra liknande verksamheter. Det finns 
ett behov av att locka nya attraktiva verksamheter till staden. Helst ska det vara unika affärer 
och en lokalanknytning är särskilt önskvärt. Thörn menar att Uppsala med tanke på stadens 
storlek borde kunna erbjuda en större variation av nöjes- och affärsverksamheter. Det finns 
kritik på att Uppsala kvällstid är förhållandevis händelselös och saknar puls och liv. Thörn 
menar att problemet inte är att det saknas ett utbud kvällstid, utan att människor lever 
felaktivt i den uppfattningen. Thörn menar att det är problem man borde ta i tu med. Hon 
menar att Uppsalaborna inte utnyttjar det utbud som finns, av gammal vana rör man sig inte 
så mycket i stadskärnan. Det bör ske en beteendeförändring bland människorna, de ska vilja 
vistas i staden kvälls tid. Om utbudet menar hon att det kan och bör bli bättre. Caféer och 
många restauranger har i dag korta öppettider på grund av rädsla av bristande kundunderlag 
kvällstid. Hon påstår att det egentligen finns underlag för att ha längre öppettider. Thörn säger 
att verksamheter i staden borde nischa sig för att kunna locka mer ”turister”, särskilt från 
närregionen. Bolaget har försökt fråga invånarna vad man vill ha i staden, men överlag menar 
Uppsalaborna att man är nöjda med det utbud som finns. Det kan handla om någon särskild 
klädbutik som människor gärna skulle ha i staden. En utmaning för Uppsalas attraktion 
kvällstid är att förankra studenterna mer i staden. Information når inte riktigt ut till studenter 
och som samtidigt har ett eget nöjesutbud i form av nationer. Hon menar att man anordnar 
många evenemang och att det händer mycket i staden. Men speciellt studenter från andra 
städer har dålig koll på vad som är på gång i staden. Thörn berättar att man i Uppsala nu för 
tillfället håller på och bildar en förening som ska jobba med evenemang i staden.62

Lisa Thörn pratar även om hur man kan skapa attraktion genom särskilda typer av 
verksamheter i stadskärnan. Längs Fyrisån bör fastigheterna gärna innehålla caféer, 
restauranger, affärer eller andra fastigheter med nöjesutbud. Det ska vara attraktivt att röra sig 
där. Man vill även utveckla fönstershopping i staden, människor ska spontant vilja gå på 
staden och exempelvis fönstershoppa. Om förverkligandet av planerna säger Thörn att 
kommunen är en viktig samarbetspartner och man håller regelbundet möten. Kommunen har 
överlag skött sin roll väl. Det finns en bra balans mellan de kommunala och det privata i 
staden. Finansiellt fungerar bolaget genom att kommunen ger ekonomsikt stöd enligt 
överenskommelse och även att enskilda intressenter ger bidrag. Handeln i sig skapar 
attraktionskraft. Man vill locka speciella tongivande lokala verksamheter. Thörn nämner 
leksaksaffärer som en av de affärer som lyckats med detta i Uppsala. Affärer med 
lokalankring och som kan vara ett varumärke för Uppsalas attraktiva affärsliv och locka 
köpare till staden.

 

63

                                                           
62 Intervju med Lisa Thörn, Uppsala City 10.1.2011 

 Slutligen bör poängteras att bolaget främst fokuserar på stadskärnan och 
det finns därför en risk att förorterna kan uppfattas mindre attraktiva och livlösa. Men 

63 Intervju med Lisa Thörn, Uppsala City 10.1.2011 
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människor bosatta utanför stadskärnan kan ju även ta del i den attraktiva stadskärnan när de 
spenderar tid i stadskärnan. 

 
3.5 Samråd leder till att planlagda områden i Librobäck förhindras 
Stadsdelen Librobäck är ett område i Uppsala som i dagsläget genomgår stora förändringar. 
Området har tidigare dominerats av industrier. Nu genomför man ett så kallat strukturprogram 
i området. Man vill med programmet omvandla området från att ha varit ett klassiskt 
industriområde till en blandad stadsdel med bostadsområden, handel, service, fritid och 
rekreation. Strukturprogrammet ska även ligga till grund för framtida detaljplaner.64 Dock har 
förverkligandet av planerna hittills inte varit problemfritt. Det är oklart om särskilda delar av 
planen; t.ex. Seminarieområdet kommer att förverkligas enligt planen, detta på grund av 
motstånd från kommuninvånarna.65

 

 Det är exempel när man tydligt ser vikten och 
påverkningsmöjligheterna som kommuninvånarna har vid samverkan och dialog. 

 

4. AVSLUTANDE ANALYS OCH SLUTDISKUSSION      
 
Det är viktigt för många kommuner att kunna erbjuda attraktiva stadsmiljöer. Det finns 
många faktorer som spelar i denna strävan. I denna avslutande del ämnar jag sammanfatta 
mina slutsatser utifrån den teoridel jag tidigare presenterat men även föra fram en del egna 
åsikter.  

Det finns inget enkelt svar på frågan om hur man skapar en attraktiv stad. Attraktiviteten 
har många olika sidor och egenskaper och uppfattas olika beroende på vem man frågar och 
det som är attraktivt i dag behöver inte vara attraktivt i framtiden. I Uppsala läggs grunderna 
för en attraktiv stad genom planering. Flera områden som i dag uppfattas som oattraktiva 
genomgår omfattande förvandlingar eller förnyelse. Jag tror att den dialog kommunen för 
med stadens invånare och stadens olika verksamheter är väldigt viktig för staden utveckling. 
Det råder för tillfället ett öppet arbetsklimat där alla får vara med och säga sitt om hur man 
tillsammans planerar för en attraktiv stad. I översiktsplanen sätts visioner och mål för staden 
och dess attraktivitet, men i slutändan är det vägen dit som är det intressanta.  

Enligt min åsikt finns det ett par återkommande tankesätt eller teman som jag stött på när 
jag varit i kontakt med planer, planerare och diverse dokument. Dessa punkter anser jag kan 
anses vara viktiga att beakta i strävan att planera en attraktiv stadsmiljö. 
 
1. Attraktivitet är beroende på målgrupp. Vilka intressen vill man tillgodose?          
En attraktiv stad för alla är svårt att åstadkomma. Därför är det viktigt att konstatera att det 
finns olika behov. Med det menas att olika målgrupper har olika krav, t.ex. turister uppskattar 

                                                           
64http://www.uppsala.se/Upload/Dokumentarkiv/Externt/Dokument/Bostad_o_byggande/Librob_pgrm
godkhandl.pdf 12.12.2010 
65 Området har debatterats mycket i lokala medier. Se till exempel Uppsala Nya tidnings webbplats 
http://www.unt.se/debatt/kvarteret-seminariet-exploateras-alldeles-for-hart-194928.aspx 2.1.2011 

http://www.uppsala.se/Upload/Dokumentarkiv/Externt/Dokument/Bostad_o_byggande/Librob_pgrmgodkhandl.pdf�
http://www.uppsala.se/Upload/Dokumentarkiv/Externt/Dokument/Bostad_o_byggande/Librob_pgrmgodkhandl.pdf�
http://www.unt.se/debatt/kvarteret-seminariet-exploateras-alldeles-for-hart-194928.aspx�
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upplevelser och vacker miljö. Företag vill ha billiga lokaler, bra företagsklimat, kompetens 
och välutvecklad infrastruktur. Medan inflyttare vill ha attraktiva bostäder, god service, 
trygghet och fritidsaktiviteter.  Så en viktig fråga är; för vem vill man skapa en attraktiv stad?  
 
2. I vilken färdriktning ska staden utvecklas? 
En annan viktig fråga är vilken riktning man vill att staden ska utvecklas i. Är till exempel 
hållbarhet, ekonomiska intressen, bostäder eller funktionalitet de viktigaste, eller en 
kombination av dessa?  
 
3. Grundförutsättningarna för en attraktiv stad finns i planer 
Det finns många som tidigare nämnt väldigt många saker som spelar in i strävan att skapa en 
attraktiv stadsmiljö. Men det är med hjälp av planering man sätter grunderna för en attraktiv 
stad. Detta genom översiktsplaner, detaljplaner, stadsomvandlingsplaner och andra typer av 
handlingsstrategier.  
 
4. Vikten av olika former av dialoger och samråd   
I den moderna stadens utformning är det viktigt att man för dialoger eller någon form av 
samtal mellan den politiska sfären och det privata. Ett nyckelord för utvecklandet av 
attraktiva stadsmiljöer tror jag är samverkan, dvs. att aktörerna arbetar tillsammans och för en 
öppen diskussion för att skapa en attraktiv stad. 

Väl utarbetade spelregler för samspelet offentligt, privat och ideellt är viktigt både för 
stadens utveckling och för att främja nya lösningar. Detta menar både Ullstad och likväl 
Uppsala kommuns översiktsplan från 2010 
 
5. Vägen är mer intressant än målet 
Vad man skriver i planer är en sak. Vad man faktiskt gör är en annan. Ibland tycker jag 
personligen att översiktsplaner ofta ser bra ut på pappret, men hur man faktiskt går till väga är 
det mer intressanta. Jag tycker att översiktsplaner ofta är ”populistiska”, i den mening att man 
använder populära termer och begrepp som klingar bra människors öron, men som saknar 
innebörd och värde.  Högsträvande visioner och mål är bra, men tillvägagångssättet är 
egentligen det intressanta. 
 
6. Verksamheterna och invånarna styr i slutändan                           
I slutändan är det till stor del upp till människorna som lever och verkar i staden och vilka 
verksamheter som bedrivs som bestämmer hur attraktiv staden är. Men tillsammans med 
kommunen och tydliga riktlinjer och planer kan man ge goda förutsättningar för en attraktiv 
stad för alla.  
 
Jag tror samtidigt att en attraktiv stad är beroende av den variation, liv och de kapital som de 
privata aktörerna tillför stadens attraktivitet, men samtidigt är det viktigt att kommunen 
reglerar, kontroller och för en dialog tillsammans med de andra aktörerna. Detta för stadens 
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bästa och utveckling. Jag tror att regleringar är viktiga främst för att privata företag vill 
maximera sin egennytta och vinst. Utveckling som baseras på ekonomisk utveckling och 
framsteg tror jag inte nödvändigtvis leder ett gott samhälle. Man måste arbeta tillsammans för 
stadens bästa. Översiktsplanen faktiska genomslag är i dagsläget för begränsad. 

Är då Uppsala en traditionell eller modern stad? Enligt min uppfattning verkar Uppsala 
befinna sig i ett mellanskede mellan den traditionella och den moderna staden. Stadens 
grundpelare finner man i stadens historia och i den traditionella staden. I form av den gamla 
kvartersstrukturen, gamla tongivande byggnader, universitet och andra historiska byggnader, 
men samtidigt vill man fortsätta vara en modern attraktiv stad. Samtidigt vill man även 
utvecklas genom att kunna erbjuda och locka stora företag, universitet med topputrustning 
och kommunikation och pendling till närregionen. Här bör man ta hänsyn till samtliga 
intressen och fundera vad som är viktigt och därefter göra avvägningar. I dag tycker jag mig 
ofta kunna läsa i planer om att kommuner vill eftersträva en hållbar stad, en attraktiv stad men 
samtidigt vill man även att ekonomiska intressen ska utvecklas. Staden måste även vara en 
funktionalistisk stad som kan tillfredsställa dagens behov. Det blir med andra ord en fråga om 
avvägningar. Skall man bevara gamla områden som gator och rutnätssystem eller är det 
viktigare med en modern stad som kan fylla alla möjliga funktioner? Om gamla mönster 
hämmar utveckling, har man då rätt att röja undan det gamla till förmån för utvecklingen? Det 
är dock en helt annan diskussion. 

I slutändan tror jag att staden aldrig blir klar eller färdigutvecklad, staden måste ständigt 
utvecklas och förändras enligt tidsenliga ekonomiska, sociala och politiska krav.  
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BILAGOR 
 
Intervjuguide: Göran Carlén Översiktsplaner och attraktivitet 
 
1. Du har varit Projektledare för översiktsplanen 2010. Kan du kort berätta hur arbetet gick 
till? 
2. Hur viktigt tror du det är med planering vid skapande av en attraktiv stadsmiljö i Uppsala? 
3. Är översiktsplanering viktigt för Uppsala? 
4. Hur sattes målsättningarna? 
5. En kritik som brukar riktas mot översiktsplaner är att det är ett för stort glapp mellan vision 
och genomförandet. Hur ser man till att planen inte bara är ord på papper utan att den faktiskt 
genomförs? 
6. Förtätningsstanken är populär i svensk stadsplanering i dag och även i Uppsala. Varför det? 
7. Hur funkar avvägningen mellan en funktionalistisk stadsmiljö, en hållbar och en attraktiv? 
Vad prioriteras mest?  
8. Trafikmål jämförelse 1969… 
9. En attraktiv stadskärna förutsätter att alla aktörer ger sitt bidrag för att öka trevnad och 
trivsel. Goda samarbetsformer mellan stadens aktörer är en förutsättning. Väl utarbetade 
spelregler för samspelet offentligt, privat och ideellt ska främja nya lösningar. Hur fungerar 
detta i Uppsala? 
10. Har man samarbetat med andra aktörer i utformningen av översiktsplanen? 
11. Har ni välutarbetade spelregler för samspelet mellan offentligt, privat och ideellt? 
12. Hur mycket kan den kommunala planeringen påverka attraktivitet. Vissa hävdar att det i 
slutändan är främst upp till privata verksamheter och föreningar som finns i staden? 
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Intervjuguide: Lisa Thörn Uppsala City 
 
1. Samverkan, dialoger och diskussioner är viktigt för att grunda en attraktiv stad. Varifrån 
kom initiativet till föreningen? Var det lätt att locka medlemmar till föreningen? 
2. Finns det någon som inte vill bli medlem? 
3. Vilka påverkningsmöjligheter har föreningen rent fysiskt på staden? Vilken typ av direktiv 
eller information arbetar ni fram?  
4. Ni skriver på er hemsida att ni försöker spara attraktionskraft och skapa förutsättningar får 
en ökad handel. Hur ska detta realiseras? 
5. Hur ser en attraktiv stad ut? Vad saknas i dagsläget i Uppsala? Finns det målsättningar för 
framtiden? (Vision framtida Uppsala 250 000 invånare) 
6. Spelar kommunen en viktig roll i detta? 
7. Är handeln en viktig ingrediens för en levande och attraktiv stadsmiljö 
8. Är det viktigt med kommunala styrningar och regleringar. Eller borde privata 
fastighetsägare och verksamheter ha friare tyglar? 
9. Jobbar ni enbart för stadskärnan? 
10. Hur funkar finansieringen rent konkret? Finns det en medlemsavgift? Eller vem betalar 
det ekonomiska stödet och varför? 
11. ”En långsiktlig och övergripande planering är nödvändig. Vi behöver en framsynt 
strukturplanering som länkar samman staden.”  Bidrar ni till planeringen av staden?  
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Intervjuguide: Karin Åkerblom. Vision Dragarbrunn. 
 
1. Vad var tanken med gatan ursprungligen? Har det ändrat genom årtiondena? När nämndes 
gatan först? 
2. Vad menas med att man ska skapa liv och puls i stadskärnan? Och hur ska detta gå till? 
Med affärer och restauranger. Gäller målen också kvällstid? 
3. Uppsala har ett ganska livlöst centrum kvällstid. Vad tror du problemet är och var ligger 
lösningen? 
4. Vad är den stora utmaningen med visionen?  
5. Varför är det viktigt att alla gator ska vara på samma nivå? 
6. Hur funkar avvägningen mellan en funktionalistisk stadsmiljö, en hållbar och en attraktiv? 
Vad prioriteras mest? Väldigt bra om man kan kombinera flera alternativ? 
7. Tror du att attraktiva stadsmiljöer är något som ständigt kommer att ändra. För 
Dragarbrunnsgatan utseende och funktioner lär väl ändra med tiden igen? 
8. Den moderna gatan i en innerstad ska fylla många funktioner. Är detta viktigt för en 
levande stadskärna? Att den har flera funktioner 
9. Förtätning är ett viktigt tankesätt i många svenska städer. Uppsala anammar också detta 
tankesätt. Centralt i översiktsplanen. Vilka är fördelarna för Uppsala? Tror du förtätning leder 
till en attraktivare stad. 
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