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ABSTRACT 

Holm, S. 2016. Ett förtätat Uppsala – En stad för hållbar stadsutveckling? Kulturgeografiska 

institutionen, Uppsatser, Uppsala universitet. 

 

Allt fler människor väljer att flytta till staden. Idag råder en urbanisering som kräver att städerna utvecklas för 

framtidens behov och det växande invånarantalet. En förtätning skapar platser att bygga bostäder på och har 

således blivit ett populärt verktyg för att möjliggöra för nya invånare att bo i staden. Processen förespråkas idag 

av många som ett hållbart planeringsideal. Syftet är att undersöka hur en svensk stad använder 

förtätningsprocessen som planeringsverktyg samt huruvida en förtätning kan bidra till en hållbar stadsutveckling. 

För att undersöka detta har Uppsala valts som exempel eftersom staden kontinuerligt växer och  utvecklingen av 

staden sker främst genom förtätning, vilket finns utpekat i både översiktsplanen för 2016 och den 

innerstadsstrategi som är framtagen i samband med detta. Studien utgår från en kvalitativ metod där intervjuer 

genomförts med tjänstemän hos kommunen och med andra aktörer verksamma i staden samt att plan- och 

strategidokument från kommunen har analyserats. Studien visar att Uppsala planerar att förtäta staden främst 

genom att fylla igen gråzoner samt att förtätningarna ska bidra till en blandad stad. En förtätning av staden kan 

bidra till en hållbar stadsutveckling men förtätningsfrågan är en nyanserad fråga som kan medföra både för- och 

nackdelar för staden. 
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1. INLEDNING 

 

För första gången i vår historia är mer än hälften av jordens befolkning bosatta i städer, om 

denna trend fortsätter beräknar FN att ytterligare 2,5 miljarder människor kommer att bo i en 

stad inom de närmsta femtio åren (Mistra Urban Futures, 2015). I Sverige lever mer än en 

femtedel av befolkningen i städer och är det EU-land som urbaniseras snabbast (Magnusson, 

2012). Fenomenet med den snabba urbaniseringen leder till att dagens städer är i behov av att 

utvecklas för att anpassas för framtidens behov och dess växande invånarantal. Städernas 

förmåga att ställa om mot en hållbar utveckling är en avgörande fråga som växer i takt med 

städerna eftersom de är en bidragande faktor för de miljöproblem som finns idag (Engström, 

2011). Den snabba urbaniseringen innebär både utmaningar och möjligheter. Allt påtagligare 

förändringar i miljön påverkar människors levnadssätt i städerna. Samtidigt som utmaningar 

existerar så finns nyckeln till hållbar utveckling i städerna, där de bästa förutsättningarna för 

utvecklingen av hållbara lösningar finns (Engström, 2011, s. 7).  

Under de senaste åren har det blivit allt vanligare att städer arbetar med förtätning som ett 

sätt för att bemöta den urbanisering som pågår, eller för att exempelvis minska trafikens 

påverkan (Smidfelt Rosqvist, 2011, s. 34). Att förtäta staden kan leda till att parker och andra 

grönytor successivt försvinner men det är inte heller hållbart att fortsätta med den 

stadsutglesning som pågått under det senaste seklet (Klasander, 2012). För att se om en stad 

kan definieras som hållbar är ett vanligt förekommande sätt att utgå från att den ska inkludera 

både social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet (Boverket, 2005). Ett annat sätt för att 

mäta en stads hållbarhet är att använda sig av den dynamiska resursmodellen framtagen av 

forskaren Per G. Berg (2003), där man delar in hållbarheten efter sju resurser: fysiska, 

ekonomiska, biologiska, organisatoriska, sociala, estetiska och kulturella resurser. Att få med 

alla faktorer i den hållbara stadsutvecklingen är ett komplext problem, kan förtätning 

användas som ett verktyg för att genomföra detta? 

Att Uppsala är en stad som kontinuerligt växer råder det inga tvivel om. I dagsläget 

flyttar i genomsnitt en stadsbuss med nya invånare till länet varje vecka och inom de närmsta 

35 åren kan Uppsala räkna med upp emot 100 000 nya invånare enligt befolkningsprognosen 

(Uppsala kommun, 2015). I innerstaden ska både handel, nöje, kontor och bostäder få plats, 

vilket leder till att när staden växer och invånarna blir allt fler ställs både kommunen och 

övriga aktörer i staden inför flera komplexa frågeställningar och utmaningar. För att möta 

framtidens behov har Uppsala kommun tagit fram ett förslag till en ny översiktsplan, samt en 

innerstadsstrategi för utvecklingen av centrala Uppsala. I planerna finns tankar om att 

genomföra flera förtätningar i staden för att utnyttja det centrala läget och minska behovet av 

biltransporter inom staden (Uppsala kommun, 2015, s. 57) . I samband med diskussionen om 

hållbar stadsutveckling kan det därför vara intressant att undersöka hur en stad kan planera för 

en växande befolkning med hjälp av förtätning och om denna förtätning kan bidra till en 

hållbar stadsutveckling. 
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1.1 Syfte och frågeställning 

Denna studie ämnar att undersöka hur en svensk stad med ett behov av att utveckla staden för 

en växande befolkning kan använda förtätningsprocessen som planeringsverktyg. Syftet är 

också att skapa en bild av huruvida förtätning kan användas som ett steg mot hållbar 

stadsutveckling. För att försöka skapa en nyanserad bild av hur en stad planeras att förtätas är 

det även av intresse att lyfta fram andra aktörers syn på att förtäta staden, eftersom kommunen 

och de plandokument som finns kan betraktas som partiska. Som exempel för denna uppsats 

kommer Uppsala stad att användas eftersom att staden befinner sig i en fas där en ny 

översiktsplan och innerstadsstrategi planeras och där förtätning är en stor del av denna 

strategi. Syftet mynnar ut i följande frågeställningar: 

 

- Hur planerar Uppsala kommun för att förtäta staden? 

- Vad anser stadens aktörer att effekterna av den planerade förtätningen kan bli? 

- Hur kan förtätning bidra till en hållbar stadsutveckling för Uppsala stad? 

 

1.2 Avgränsningar 

Denna undersökning avgränsas geografiskt till att gälla de delar av Uppsala som inkluderas i 

kommunens innerstadsstrategi (figur 1). Denna avgränsning är utformad av Uppsala kommun. 

Avgränsningen utgår från Resecentrum, samlingspunkt för resande med kollektivtrafik, och 

Stora torget, samlingspunkt för handel och stadsliv, som mittpunkter. Från dessa punkter har 

en radie på en kilometer med vissa modifieringar använts som avgränsning. Avgränsningen 

har anpassats för att inkludera utvecklingsområden och för att inte omfatta en för stor del av 

villaområden, enligt kommunens angivelser. Förutom avgränsningen för innerstaden kommer 

studien även att beröra något som kommunen kallar för stadsstråk (figur 2). Dessa stråk 

befinner sig delvis utanför avgränsningen för innerstaden men är av vikt att inkluderas i 

studien eftersom de ska fungera som stadens naturliga kopplingar till innerstaden. 
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Figur 1. Karta över innerstadens avgränsning. De svarta punkterna på kartan är Slottet, Carolina 

Rediviva, domkyrkan och Uppsala Konsert & Kongress. 

Källa: Stadsliv i mänsklig skala – Uppsalas innerstadsstrategi, samrådshandling. Uppsala kommun, 

2015.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Karta över stadsstråken. 

Källa: Stadsliv i mänsklig skala – Uppsalas innerstadsstrategi, samrådshandling. Uppsala kommun, 

2015. 



7 
 

Dessutom avgränsas studien tidsmässigt till att undersöka hur Uppsala kommun planerar för 

framtida förtätningar. Innerstadsstrategin presenterades under 2015 och det är från och med 

detta årtal som denna undersökning utgår från att Uppsala planerar inför framtiden. 

Studien undersöker hur Uppsala kommun planerar att förtäta staden. Andra aktörer som 

har möjlighet till att förtäta staden, så som exempelvis privata markägare, har inte inkluderats 

då det är kommunen som har planmonopol och därmed det yttersta ansvaret för 

bebyggelseutvecklingen och den fysiska planeringen i staden. För att undersöka 

frågeställningen Vad anser stadens aktörer att effekterna av den planerade förtätningen kan 

bli? har Uppsala kommun, Uppsala Citysamverkan och föreningen Vårda Uppsala tillfrågats. 

Uppsala Citysamverkan och föreningen Vårda Uppsala är två organisationer av en stor mängd 

som är verksamma i Uppsala men på grund av denna studies omfattning avgränsades den till 

att innefatta två andra aktörer förutom kommunen. Aktörerna valdes ut då de är två aktörer 

som är verksamma för innerstadens miljöer.  
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2. METOD 

 

Den här undersökningen har under arbetets gång utgått från ett kvalitativt tillvägagångssätt. 

För att skapa förståelse och fokus för ett specifikt fall har studien utgått från Uppsala 

innerstad som exempel för en plats som använder förtätning som en utvecklingsstrategi av 

staden. Platsen valdes eftersom staden är aktuell med en ny översiktsplan samt en 

innerstadsstrategi som planeras att antas under år 2016. Eftersom Uppsala är en stad med en 

växande befolkning är behovet av nya bostäder och servicefunktioner stort, detta planeras att 

lösas främst genom att låta staden växa inåt istället för att spridas utåt. Därför är staden ett bra 

exempel för att undersöka förtätningsprocesser i en svensk stad. 

I den här studien har kvalitativa semistrukturerade intervjuer genomförts för att inhämta 

en del av den empiri som krävs för att besvara syftet och de frågeställningar som ställts. Två 

personer intervjuades för att få en inblick i hur Uppsala kommun planerar att förtäta staden 

och vad denna förtätning kan väntas få för effekter: Ulla-Britt Wickström, avdelningschef 

stadsbyggnadsförvaltningen hos Uppsala kommun och Henrik Ljungman, landskapsarkitekt 

och projektledare stadsbyggnadsförvaltningen hos Uppsala kommun. Ytterligare två personer 

intervjuades för att undersöka hur andra aktörer i staden förväntar sig att förtätningen av 

Uppsala kan medföra för effekter: Lisa Thörn, VD och Cityledare hos Uppsala Citysamverkan 

och Anna Nilsén, representant för föreningen Vårda Uppsala.  Urvalet för intervjuerna utgick 

från ett målinriktat urval, där ett försök till att skapa en överensstämmelse mellan 

forskningsfrågorna och urvalet gjordes (Bryman, 2011, s. 434). Med andra ord innebär ett 

målinriktat urval att urvalet gjordes utifrån en önskan om att intervjua personer som är 

relevanta för forskningsfrågorna (Bryman, 2011, s. 434). Tjänstemännen på Uppsala 

kommun var högst relevanta för undersökningen eftersom det är kommunen som har 

planmonopol och därmed det yttersta ansvaret för bebyggelseutvecklingen och den fysiska 

planeringen i staden. Uppsala Citysamverkan ansågs som en lämplig organisation att intervjua 

eftersom deras mål är att arbeta för ett levande och attraktivt centrum i Uppsala och 

föreningen Vårda Uppsala valdes eftersom deras mål är att främja en god stadsmiljö i 

Uppsala. Samtliga intervjupersoner har intervjuats främst i sin tjänsteroll, även om de 

personliga åsikterna troligen kan ha påverkat intervjun i någon riktning. Utöver intervjuerna 

har strategidokument och översiktsplaner som Uppsala kommun tagit fram använts för att 

finna ytterligare information som var av intresse för detta arbete. 

 

2.1 Intervjuer 

Som tidigare nämnt genomfördes fyra kvalitativa semistrukturerade intervjuer för att samla in 

empiri till detta arbete. Valet av kvalitativa semistrukturerade intervjuer grundades i att få 

fram fylliga, uttömmande och detaljerade svar för att på så vis skapa en djupare förståelse för 

Uppsalas planerade förtätning av staden och med hjälp av svaren uppfylla studiens syfte 

(Bryman, 2011). I en semistrukturerad intervju finns möjlighet till att ställa följdfrågor där det 

passar eller ändra ordningen på frågorna för att bättre följa samtalet (Bryman, 2011).  

Varje intervju utgick från en intervjuguide; en strukturerad lista över de frågeställningar 

som skulle beröras under intervjun med relativt allmänt formulerade frågor (se bilaga 1). De 

frågor som ingick i intervjuguiden försökte ställas på ett så neutralt sätt som möjligt för att 
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inte ha någon påverkan på respondenternas svar, genom att exempelvis inte lägga in några 

värdeord i frågorna. De frågor som ställdes (se bilaga 1) försökte formuleras på ett så kort och 

konkret sätt som möjligt (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 176). Inför varje intervju anpassades 

intervjuguiden för att bättre uppfylla syftet med intervjun, det användes alltså inte samma 

intervjuguide till alla intervjuer. Även om intervjuerna inte utgick från exakt samma 

intervjuguide, påminde de om varandra och behandlade samma ämne, det vill säga hur 

Uppsala planerar att förtäta staden. Respondenterna hade möjlighet att föra intervjun i den 

riktning de ansåg lämpligt men temat var hela tiden den planerade förtätningen av Uppsala. 

Fokuset för varje enskild kvalitativ intervju anpassades delvis efter vad varje respondent 

ansåg som relevant och viktigt, därför följde inte varje intervju strikt den intervjuguide som 

hade planerats utan frågeguiden låg mest som en grund eller ram för intervjuerna (Kvale & 

Brinkmann, 2014, s. 172). Utöver den förberedda intervjuguiden ställdes i vissa intervjuer 

följdfrågor som inte ingick från början för att förtydliga eller få mer information kring något 

som respondenterna sade vilket krävde ett aktivt lyssnade under intervjun (Kvale & 

Brinkmann, 2014, s. 180).  

 

2.1.1 Genomförandet av intervjuer 

Samtliga intervjuer genomfördes på varje respondents arbetsplats för deras bekvämlighet och 

för att inte gå miste om intervjutid på grund av respondenternas restid. Innan intervjuerna 

genomfördes hade kontakt med respondenterna hållts via mail eller telefon för att bestämma 

en intervjutid. Vid den första kontakten förklarades även vad syftet med denna undersökning 

var samt det specifika syftet för just deras intervju. På så vis fick respondenterna en chans till 

förberedelse inför intervjun och för att förstå vad materialet var ämnat att användas till. Trots 

att intervjuerna genomfördes på öppna arbetsplater med kontorslandskap var samtliga på 

lugna, lågljudda platser utan avbrott som störde intervjun. Intervjulängden varierade stort 

beroende av antal frågor som skulle ställas och utifrån hur mycket tid respondenten hade att 

avsätta för intervjun, längden av intervjuerna varade mellan 30-60 minuter. Intervjuerna 

började med mer allmänt formulerade frågor om exempelvis respondentens arbetsroll för att 

skapa en avslappnad stämning som bidrog till ett givande samtal. Efter detta ställdes frågor 

mer i detalj för att besvara frågeställningarna. Före intervjuerna tillfrågades respondenterna 

om de godkände att intervjuerna spelades in. Vid tre av intervjuerna gjordes ljudinspelningar 

och vid en gjordes endast anteckningar utifrån respondentens önskan. Att spela in intervjuer 

är viktigt för den detaljerade analys som ofta krävs vid kvalitativa undersökningar och för att 

man ska kunna fånga intervjupersonernas svar i deras egna ordalag (Bryman, 2011, s. 420). 

Eftersom intervjuerna var semistrukturerade var det viktigt att vara lyhörd inför 

respondenternas svar, då det kanske behövdes ställas en följdfråga eller följa upp svaret som 

gavs på något sätt, därför är inspelning att föredra framför anteckningar eftersom hela fokuset 

ligger på vad respondenten säger. Men det finns även nackdelar med inspelade intervjuer. Vid 

en intervju är det vanligt att respondenten använder sig av olika tonfall, kroppspråk eller ironi, 

vilket faller bort när intervjun senare transkriberas (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 171). Denna 

risk kan minimeras genom att direkt efter intervjun föra anteckningar över de situationer där 

kroppsspråket med mera kan ha en betydelse för texten till minne för transkriberingen. En 

annan nackdel med att spela in intervjuerna kan vara att respondenterna hämmas av 
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inspelningsutrustningen (Bryman, 2011, s. 428). Ett inspelningsprogram på mobiltelefon 

användes för att spela in intervjuerna och inspelningen försökte skötas så diskret som möjligt 

för att inte intervjupersonerna skulle känna sig obekväma med utrustningen eller låta sig 

hämmas av denna. Upplevelsen under intervjuerna var att ingen av intervjupersonerna 

påverkades märkbart av ljudinspelningen. Under intervjun som inte spelades in och istället 

antecknades, låg fokuset inte bara på intervjun med respondenten utan även på att föra 

anteckningar. Detta kan medföra att inte all information som behandlades under denna 

intervju redovisades eller att citat uteblev men sannolikheten är ändå stor att viktig och 

intressant information noteras (Bryman, 2011, s. 428). Genom att använda sig av det 

dokumentationssätt som kändes bekvämt för respondenterna minskar risken för att 

intervjuerna blir ointressanta med lite information (Bryman, 2011, s. 428). Vid samtliga 

intervjuer fanns dock ett anteckningsblock till hands för att inte gå miste om viktig 

information som sades innan eller efter att inspelningen startats och stoppats (Bryman, 2011, 

s. 430). Efter att intervjuerna genomförts transkriberades större delar av dessa, förutom det 

intervjumaterial som inte var relevant för undersökningen. Vid bedömningen av vad som 

klassades som relevant eller inte utgick jag från om materialet kunde användas för att besvara 

syftet med intervjun och om materialet låg inom den bestämda avgränsningen (Kvale & 

Brinkmann, 2014, s.220).  

 

2.2 Material 

Förutom de semistrukturerade intervjuerna har material som kommunen tagit fram använts för 

att finna empiri till undersökningen. De dokument som använts är Stadsliv i mänsklig skala – 

Uppsalas innerstadsstrategi (2015) samt Översiktsplan för Uppsala kommun – 

Samrådsförslag, del A: huvudhandling (2015) för att se hur Uppsala kommun planerar att 

förtäta staden. Dokumenten är förslag framtagna av Uppsala kommun och planeras att antas 

under 2016. I båda dokumenten redovisas förslag till hur Uppsalas övergripande inriktning för 

utveckling i ett långsiktigt perspektiv bör se ut. 

Den 27 november 2015 samordnade Uppsala Universitet och Uppsala kommun en 

temadag; Hållbarhet av alla slag för alla som behandlade ämnet hållbar stadsutveckling. 

Under temadagen hölls föreläsningar av flera forskare där det diskuterades hur de olika 

formerna av hållbarhet (miljömässig, social, ekonomisk) växelverkar och påverkar varandra. 

Detta material var av vikt för studien främst för att förstå den teoretiska delen i arbetet. Under 

temadagen noterades anteckningar som var bidragande för att uppfylla studiens syfte och som 

senare sammanställdes i detta arbete. 

Utöver material från kommunen och temadagen har relevant ämneslitteratur, rapporter 

samt vetenskapliga artiklar använts. För att finna lämplig litteratur och vetenskapliga artiklar 

har den teoretiska avgränsningen under hela arbetets gång utgått från begrepp så som 

förtätning och hållbar stadsutveckling, för att försöka förtydliga dessa begrepp. För att 

definiera begreppet hållbar stadsutveckling användes främst Per G. Bergs, forskare på 

Sveriges lantbruksuniversitet och professor i landskapsarkitektur, artikel Sustainability 

resources in Swedish townscape neighbourhoods - Results from the model project Hågaby 

and comparisons with three common residential areas (2003). I artikeln har Berg (2003) 

skapat en resursmodell som han menar kan appliceras på alla typer av svenska samhällen för 
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att skapa lokalt anpassade hållbarhetsstrategier. Därför är modellen lämplig att använda i 

denna studie. Resursmodellen användes även för att bygga upp delar av studiens struktur. Det 

teoretiska kapitlet i undersökningen användes sedan som hjälp för att analysera hur inhämtad 

empiri förhåller sig till en hållbar stadsutveckling. 
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3. HÅLLBAR STADSUTVECKLING 

 

Städer och tätorter måste idag utvecklas för att skapa fler kvalitéer som gynnar både 

näringslivets utveckling, invånarnas livskvalitet och miljön (Boverket, 2004, s. 20). 

Tillsammans skapar dessa kriterier en attraktiv tätortsmiljö. I dessa miljöer kan företag och 

verksamheter stimuleras att etableras och utvecklas, alla invånare ges möjligheter till 

delaktighet, sysselsättning, utkomst och en jämlik välfärdsfördelning av socialt och kulturellt 

hög livskvalitet, där denna kvalitetsfyllda utveckling åstadkoms med en god miljöhänsyn som 

skapar en god bebyggd miljö i resurshushållande strukturer (Boverket, 2004, s. 17). Den 

hållbara stadsutvecklingen måste utgå från de lokala förutsättningarna som finns i städerna 

och tätorterna men städerna är även sammankopplade till andra städer och det landskap som 

omger städerna (Boverket, 2004, s. 10). Därför är hållbar stadsutveckling en uppgift på flera 

nivåer: både lokalt, regionalt och nationellt. Traditionellt sett har miljöproblemen försökt 

lösas i städerna genom att flytta stadens belastning, genom att exempelvis skicka iväg avfall, 

höja skorstenar eller importera varor som är miljöbelastande att tillverka (Berger & Forsberg, 

2005, s. 157). Detta är lösningar på lokala nivåer, vilket i slutändan leder till en global 

miljöpåverkan. Det är därför av stor vikt att städer arbetar för en hållbar stadsutveckling för 

att minska den totala miljöbelastningen.  

I dagens samhällsplanering är ett vanligt ideal att utveckla städerna inåt genom en 

förtätning som ett verktyg för att arbeta mot en hållbar stadsutveckling. Att förnya stadskärnor 

och komplettera befintlig bebyggelse istället för att låta staden växa utåt är en utveckling som 

ofta eftersträvas (Boverket, 2004). Om staden förtätas på ett planerat sätt kan tidigare 

planeringsmisstag omvandlas till något bättre, genom att exempelvis de barriärer som funnits i 

staden förvandlas till besökta platser som kan fungera som kopplingar mellan stadens kvarter 

(Engström, 2011). För att uppnå en lyckad förtätning krävs det att de förtätade områdena får 

mer kvalitéer än vad som tidigare existerat (Boverket 2004).  

Ett sätt för att försöka definiera och arbeta för en hållbar stadsutveckling kan vara att utgå 

från den dynamiska resursmodellen framtagen av forskaren Per G. Berg, vilken kommer att 

presenteras närmare i följande avsnitt. 

 

3.1 Den dynamiska resursmodellen 

Per G. Berg (2003), forskare på Sveriges lantbruksuniversitet och professor i 

landskapsarkitektur, har i sin artikel Sustainability resources in Swedish townscape 

neighbourhoods - Results from the model project Hågaby and comparisons with three 

common residential areas skapat en modell för hållbar stadsutveckling. Denna modell är till 

hjälp vid etablering av lokalt anpassade hållbarhetsstrategier och som kan appliceras på alla 

typer av svenska samhällen. Berg (2003) menar att det är svårt att skapa generellt hållbara 

nivåer för exempelvis luftföroreningar och dagvattenhantering eftersom den lokala 

variationen är så pass stor i olika delar av världen. Därför har Berg (2003) tagit fram 

resursmodellen som ett alternativ. Modellen har utformats genom att dela upp hållbar 

stadsutveckling efter sju olika resurser; fysiska, ekonomiska, sociala, organisatoriska, 

biologiska, kulturella och estetiska, för att skapa en bättre förståelse kring hållbart boende. 

För att skapa en hållbar stad måste varje stadsdel uppmärksammas, inte bara staden som en 
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helhet. Vissa resurser är generella för alla invånare i staden, som exempelvis de 

grundläggande vardagsbehoven så som tillgängligheten till service. Men andra resurser är 

individuella för stadsdelarna och beror på exempelvis täthet, närheten till stadskärnan och 

tillgång till transport (Berg, 2003, s. 31). De lokala lösningarna kommer alltid att förändras 

beroende av de specifika förutsättningarna som finns på varje plats. Det är inte bara de fysiska 

förutsättningarna som är viktiga för att skapa en hållbar stad, utan i varje lokalt samhälle 

krävs det att invånarna är villiga att förändra sin livsstil. Berg (2003, s. 37) beskriver 

resurserna som: 

 

- Fysiska och ekonomiska resurser: Rent vatten, luft, energi och jord. Hus, vägar, 

verktyg, kunskap och informella ekonomiska tjänster som är viktiga för invånarna i 

samhället. 

- Biologiska resurser: Arter, biotoper och ekosystem i landskap inom eller nära 

anknytning till samhället. 

- Organisatoriska och sociala resurser: Planer, lagar, infrastruktur, tjänster och 

informella regler i det lokala samhället. Hälsotillstånd hos invånare i samhället. 

- Estetiska och kulturella resurser: Visuella intryck som påverkar individers stämning 

och atmosfär i ett samhälle.  

3.1.1 Fysiska och ekonomiska resurser 

Berg (2003) menar att det finns flera fysiska och ekonomiska resurser som påverkar 

bilanvändandet i ett samhälle: närheten till en lokal matbutik, lokala arbetsplatser, 

bussbiljettspriser, lokala aktiviteter med mera. Genom en förtätning där arbetsplatser, handel 

och bostäder blandas i samma områden är det möjligt att andelen transporter och resande i 

staden minskar (Boverket, 2005 s. 13).  

I Hågaby i Uppsala, som är platsen för Bergs (2003) fallstudie, har omfattande 

renoveringar genomförts för att skapa ett mer hållbart boende vilket ledde till att 

energiförbrukningen sjönk med cirka 30% jämfört med den tidigare förbrukningen (Berg, 

2003, s. 39). Ett annat sätt för att skapa ett mer hållbart boende är att använda sig av renare 

energi som har mindre påverkan på miljön. Berg (2015) hävdar att en tät stad är en bra 

struktur för att producera förnyelsebar energi eftersom staden kan användas som en bra plats 

för solceller. Samtidigt som en förtätning kan leda till en reducerad energianvändning, kan 

den även medverka till att energiförbrukningen ökar. Om förtätningen leder till att det sker en 

förtunning i demografin, genom att andelen ensamhushåll ökar, kan energianvändningen som 

krävs för att exempelvis värma upp bostäder öka (Berg, 2015). Dessutom kan en tät stad 

skapa trängsel, vilket kan leda till att energianvändningen ökar om det medför att 

tillgängligheten minskar (Boverket, 2005, s. 10). Vid en förtätning av staden kan befintlig 

infrastruktur nyttjas så som vägar och ledningar. På så vis minskas energin, materialet och 

ekonomin som krävs för att anlägga nya byggnader (Naess, 2014, s. 1525).  

 

3.1.2 Biologiska resurser 

De biologiska resurserna i ett samhälle är viktiga symboler för att skapa en grön infrastruktur 

(Berg, 2003, s. 43). Träd och allmänna parker är viktiga punkter för den gröna infrastrukturen. 

För staden och dess invånare har grönområdena flera funktioner (Boverket, 2005, s. 51). 
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Invånarna nyttjar parkerna på fritiden och är viktiga för deras hälsa. Genom att vistas i 

grönområden förbättras invånarnas välmående och hälsa medan stressen minskar (Naess, 

2014, s. 1529). Klimatförbättringar, bättre luft, hantering av dagvatten och ett dämpat buller 

är några av de fördelar som grönområdena tillför staden. Fördelarna som grönområden i 

staden medför är många och därför är det viktigt att dessa ytor inte byggs bort vid en 

förtätning och att det finns flera tillgängliga grönområden i staden (Boverket, 2003, s. 43).  

 

3.1.3 Organisatoriska resurser 

Ett fungerande transportsystem är en viktig resurs i samhället (Berg, 2003, s. 43). Med en hög 

täthet och en blandad markanvändning minskar generellt sett resandet, och i synnerhet, 

bilresandet i staden och därmed minskar även resursanvändningen (Smidfelt Rosqvist, 2011, 

s. 38). Tillgängligheten och närheten till alternativa färdmedel är det som avgör valet av 

färdmedel. En sammanhållen bebyggelse och korta avstånd är därmed viktiga faktorer för att 

öka attraktiviteten för kollektiv- och cykeltrafik (Smidfelt Rosqvist, 2011, s. 38). Men en 

förtätning av staden kan öka bilanvändningen om det förtätas på ett felaktigt sätt; en tät 

stadsbygd med en hög bilanvändning ökar energiförbrukningen, därför är det viktigt att delvis 

separera bilarna från stadskärnan så att de inte dominerar gatubilden (Berg, 2015). En tät 

stadsbygd kan även kräva högre energiförbrukning om exempelvis grönområden byggs över. 

Görs detta kan det leda till att transporteringen för fritidsresor ökar, om förtätningen innebär 

att fritidsnöjen förflyttas längre bort från staden och avstånden till dessa blir längre. (Berg, 

2015).  

Det är inte bara energianvändningen som påverkas av stadens transportsystem, utan även 

markanvändningen. En personbil på en stor trafikled tar 60 kvadratmeter i anspråk, 

spårbunden trafik tar 7 kvadratmeter och en fotgängare utnyttjar knappt 1 kvadratmeter 

(Berger, Forsberg, 2005, s. 156). Genom att främja cykelanvändningen och kollektivtrafiken 

kan markanvändningen nyttjas på effektivast möjliga sätt, för att exempelvis förtäta staden 

och fylla dess rum med fler funktioner. Med ett hållbart transportsystem blir det lägre buller- 

och avgasnivåer i staden och på sikt förbättras även folkhälsan (Smidfelt Rosqvist, s. 38). 

 

3.1.4 Sociala resurser 

Genom att förtäta staden kan flödet av människor som vistas i staden öka, på så vis minskar 

stadens ödslighet och gör istället att tryggheten ökar (Berghauser Pont, 2015). Dessutom ger 

förtätning goda möjligheter för att inkludera invånarna och minska segregationen i staden, 

eftersom en förtätning kan främja en blandning i staden (Molina, 2015). En lyckad förtätning 

med minskad segregation som resultat kräver en social mix i staden, med blandade 

upplåtelseformer på bostäder som en tänkbar lösning. Men en förtätning som inte drivs av 

denna princip kan mycket väl peka mot en felaktig utveckling med ökad segregation som 

resultat, exempelvis de extrema fallen i USA med grindsamhällen, enligt Molina (2015). När 

en förtätning av staden planeras är det viktigt att tänka på var denna förtätning sker (Berg, 

2015). Förtätas bara attraktiva platser i staden höjs fastighetspriserna markant. Därför behövs 

en förtätning på olika platser och i sekundära bostadslägen för att motverka allt för höga 

prishöjningar på fastigheterna i staden. 
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En viktig del i den hållbara stadsutvecklingen är att värna om invånarnas hälsa. I staden 

utsätts människor för flera hälsofarliga risker per dag som exempelvis luftföroreningar och 

risk för trafikolyckor och det är därför av vikt att ett minskat bilanvändande uppnås vid en 

förtätning (Naess, 2014, s. 1528). Trots att en förtätning bidrar till att stadens totala 

luftförorening minskar som en effekt av reducerad bilanvändning, leder en förtätning till att 

föroreningarna istället koncentreras till samma område. Men  ett minskat bilanvändande i en 

tätare stad där fler människor väljer att gå eller cykla medverkar även till en bättre hälsa hos 

invånarna, då fler vardagsmotionerar (Naess, 2014, s. 1538). Trots att ett minskat 

bilanvändande är en följd av förtätning, finns det studier som visar att invånare i täta städer 

har en högre dödlighet samt större risk för hjärtinfarkt än de som bor utanför staden (Naess, 

2014, s. 1537).  

 

3.1.5 Estetiska och kulturella resurser 

En viktig faktor som påverkar individers intryck av samhället är bullernivåer. Bullernivåer i 

trafiken är något som bör tas hänsyn till i stadsplaneringen, då invånarna dagligen utsätts för 

höga bullernivåer i staden (Naess, 2014, s. 1528). Studier som genomförts visar att med en 

ökande täthet och befolkning i staden minskar ljudnivån. En ökning av befolkningstätheten 

orsakar i genomsnitt inte en ökning av bilanvändandet, vilket kan tyda på att människor går, 

cyklar eller åker kollektivt oftare i områden med en hög bebyggelsetäthet och därmed bidrar 

till en lägre bullernivå (Berghauser Pont, Salomons, 2012). 

När man förtätar staden och tillför nya byggnader kan det skapa estetiska problem för 

mötena mellan nya och äldre byggnader eftersom deras utseende kan skilja sig kraftigt från 

varandra (Berg, 2003, s. 45). Ett sätt att lösa de skarpa skiftena mellan äldre och modernt är 

enligt Berg (2003, s. 49) att tillföra mer växtlighet, vilket suddar ut övergångarna och ger en 

bättre helhetsbild för området. När man förtätar och utvecklar områden kan det vara av vikt 

att bevara områdets historiska bakgrund. I Hågaby hade områdets historiska bakgrund 

betydelse för 85% av invånarna vilket visar på att vid en förtätning kan det vara viktigt att 

visa hänsyn till den historiska bakgrunden och inte bara bygga helt nytt (Berg, 2003, s. 45).  

 

3.2 Sammanfattning hållbar stadsutveckling 

Det finns många faktorer som är av vikt vid planeringen för en hållbar stad. Den dynamiska 

resursmodellen kan användas som hjälpmedel när kommunen planerar för en förtätning av 

staden. Genom att utgå från förtätning kan kommunen använda detta som ett 

planeringsverktyg för en hållbar stadsutveckling. Endast en förtätning i sig kan inte ensamt 

leda till en hållbar utveckling utan snarare ge bättre förutsättningar för detta, som exempelvis 

bättre underlag för kollektivtrafik eller för lokal service. En förtätning av staden kan medföra 

positiva som negativa effekter, beroende av hur man planerar den nya bebyggelsen. Detta 

kapitel om hållbar stadsutveckling är senare till hjälp för att kunna analysera huruvida 

Uppsalas planerade förtätningar bidrar till en hållbar stadsutveckling. I följande kapitel 

presenteras Uppsala stad och hur kommunen planerar för en förtätning av staden. 



16 
 

4. UPPSALA STAD 

I följande kapitel kommer studiens resultat att presenteras. Här används den empiri som 

inhämtats från intervjuer samt kommunens plandokument. För att besvara syfte och 

frågeställningar har Uppsala stad valts ut som exempel för denna studie, därför inleds kapitlet 

med en bakgrund av hur Uppsalas fysiska struktur och därmed stadens förutsättningar för en 

förtätning ser ut. Sedan följer en beskrivning av vad kommunen har för roll i den planerade 

förtätningen. Slutligen presenteras ett avsnitt om Uppsala kommuns planerade förtätning av 

innerstaden. Detta avsnitt är uppdelat i olika teman för en enklare överblick. 

 

4.1 Den fysiska strukturen 

Det medeltida Uppsala hade en relativt oregelbunden kvarters- och gatustruktur men under 

1600-talet genomfördes en omfattande stadsreglering i staden (Uppsala kommun, 2015, s. 71). 

De medeltida, oregelbundna kvarteren och gatorna ersattes av en mer ordnad rutnätsplan. Den 

kringliggande bebyggelsestrukturen runt Domkyrkan kunde dock inte regleras, utan har 

behållit sitt mer oregelbundna kvarters- och gatumönster från medeltiden. Nyare centrala 

stadsdelar, som tillkommit i och med att staden växer, är direkta förlängningar av stadens 

planmönster. Här har byggnaderna oftare en friare gruppering med stora, gröna gårdar till 

skillnad från stadskärnan. Det genomfördes även omfattande förändringar under framförallt 

1960- och 70-talet då stora delar av innerstaden revs. Nya byggnader med höjda våningar 

uppfördes och idag finns en tydlig begränsning för hushöjder för att behålla stadens klassiska 

siluett och sollägen . Dessa bestämmelser bidrar till att Uppsala än idag är en lågstad (Nilsén, 

2004, s. 28). De äldre industrierna i innerstaden har successivt rivits för att göras om till nya 

verksamheter och bostäder. Delar av staden är riksintressen, som visar vad domkyrkostaden, 

ärkestiftet och lärdomsstaden har inneburit för stadens framväxt och kultur. 

 

4.2 Kommunens roll vid en planerad förtätning 

Det sker en stor inflyttning till Uppsala som delvis beror på att det föds nya invånare men 

också att det sker en inflyttning både inrikes och utrikes. Denna inflyttning ger bra 

förutsättningar för staden att växa men innebär också utmaningar för kommunen i form av 

behov av stora investeringar i den byggda miljön för att kunna utvecklas i takt med 

invånarantalet (Uppsala kommun, 2015, s.13). Under de senaste åren har bostadsbyggandet 

ökat kraftigt och från en utkiksplats i stadens centrala delar kan mellan 25-30 byggnadskranar 

skymtas, ett tecken på den stora bostadsexpansion som sker (Norrbom, 2015). Trots att 

bostadsbyggandet ligger på en relativt hög nivå möter ännu inte utbudet efterfrågan (Uppsala 

kommun, 2015, s. 18). Om Uppsala ska ha kapacitet för sina nya invånare krävs även att 

näringslivet växer och breddas (Uppsala kommun, 2015, s.13). Detta innebär att det i staden 

även måste göras plats för nya arbetsplatser och verksamheten, i centrala lägen med tillgång 

till en god kollektivtrafik. Även den sociala infrastrukturen är i behov av utveckling för att 

matcha trycket från invånarna. Funktioner så som boende, arbete och fritid är inte alltid är 

särskilt lätta att kombinera på begränsade ytor och är därför en stor utmaning för staden 

(Uppsala kommun, 2015, s.18).  

Det är enligt 3 kap. i Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) kommunens ansvar att 

framarbeta en översiktsplan som ska visa hur den fysiska miljön bör utvecklas i staden. 
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Planen ska bidra till att ge så bra förutsättningar som möjligt för människor, företag och 

organisationer och ska skapa en framförhållning och beredskap på lång sikt … samtidigt 

vägleda för dagsaktuella beslut om bebyggelse och användning av mark- och vattenområden 

(Uppsala kommun, 2015, s.5). Åtgärder som innebär förändringar i den fysiska miljön ska 

vägledas av översiktsplanen men en översiktsplan är aldrig bindande (Julstad, 2015, s. 56).  

En väl utarbetad översiktplan kan påverka samhällsutvecklingen i den önskade riktningen. 

Både kommunen, enskilda människor, företag och andra aktörer bidrar till förändringar i den 

fysiska miljön, därför är en tydlig översiktsplan viktig för att skapa en beredskap för och 

förväntningar på en utveckling i planens riktning (Uppsala kommun, 2015, s. 5). För att 

förändringar konkret ska kunna genomföras krävs det att översiktsplanen fördjupas och ofta 

kompletteras med detaljplaner för olika områden. Först när en översiktsplan kompletteras med 

detaljplaner blir bestämmelserna gällande för de specifika områdena (Julstad, 2015, s. 56). 

Det är översiktsplanen som är utgångspunkten för kommunen när de handlägger ärenden så 

som planläggning och och beslut om bygglov (Uppsala kommun, 2015, s. 5).  

När översiktsplanen inte längre kan ge en tillräckligt god vägledning på grund av att den 

är inaktuell beslutar kommunfullmäktige att den ska revideras (Uppsala kommun, 2015, s. 6). 

Våren 2014 gjordes en aktualitetsförklaring över Uppsalas gällande översiktsplan som 

godkändes 2010 där det beslutades att planen skulle genomgå en revidering och att en ny 

översiktsplan skulle bearbetas fram. Idag är ett förslag till nya översiktsplan framtagen med 

mål att vara godkänd och klar vintern 2016 (Uppsala kommun, 2015, s. 6). I samband med 

arbetet för en ny översiktsplan har även Uppsala kommun arbetat fram ett förslag till en ny 

innerstadsstrategi som är kopplad till översiktsplanen, där det presenteras mer i detalj hur 

kommunen planerar att utveckla innerstaden. Innerstadsstrategin innehåller riktlinjer för hur 

mer utrymme ska skapas för att bo, vistas och verka centralt i staden. Förslag för att berika 

den befintliga bebyggelsen och skapa nya stadskvarter genom exempelvis förtätning är en av 

strategierna som beskrivs i strategidokumentet. 

 

4.3 Förtätningsstrategier i Uppsala stad 

Den övergripande strategin som finns för utvecklingen av Uppsala är att bejaka en förtätning 

av staden, menar Ulla-Britt Wickström som är avdelningschef för stadsbyggnadsförvaltningen 

hos Uppsala kommun. För att kommunen ska kunna skapa en attraktiv livsmiljö för Uppsalas 

invånare och ett serviceutbud som finns nära denna miljö, krävs det att det finns fler invånare 

per kvadratmeter för att kunna skapa förutsättningarna för detta. Detta vill kommunen uppnå 

bland annat genom en förtätning av staden. Ett mål för Uppsala stad som kommunen har satt 

upp är att det ska vara enklare att leva utan bil i staden, detta ska uppnås genom att ha en 

närhet till de funktioner som krävs i vardagen. Detta är i sin tur en utgångspunkt för 

kommunen för att på sikt skapa ett hållbart transportsystem i staden. Ju mindre behov som 

finns av längre resor för att handla, arbeta eller genomföra andra vardagssysslor, desto 

bättre förutsättningar finns för att uppnå en miljömässig hållbarhet i staden (Wickström, 

2015). Därför är hållbarhetsaspekterna kring förtätning den ena pelaren för kommunens 

förtätningsstrategi. Den andra pelaren som kommunen har är att skapa en attraktionskraft 

kring staden. Wickström beskriver det som att det idag går att se att allt fler människor vill ha 

en tätare livsmiljö. Denna miljö skapar spontana möten mellan människor som är berikande 
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både för sociala frågor och för att skapa en innovation i staden som ger möjligheter för att 

utveckla arbetslivet. Eftersom människor idag främst letar efter attraktiva platser att vistas och 

bo i och anpassar sitt arbete efter platsen de väljer att bosätta sig på måste verksamheter 

anpassas efter var människan väljer att bo, menar Wickström (2015). Genom att kommunen 

försöker skapa attraktiva miljöer med hjälp av en förtätning av staden skapas möjligheter för 

både människor och verksamheter att utvecklas i staden (Wickström, 2015). Därför har den 

attraktiva stadsmiljön blivit ett konkurrensverktyg mellan städer för att locka till sig nya 

invånare (Ljungman, 2015).  

Henrik Ljungman, landskapsarkitekt och projektledare vid stadsbyggnadsförvaltningen 

hos Uppsala kommun, beskriver att dokumentet Stadsliv i mänsklig skala – Uppsalas 

innerstadsstrategi (2015), som kommunen tagit fram, handlar om hur Uppsalas innerstad ska 

förhålla sig till att staden är på väg mot en stor förtätning. Strategins främsta fokus är på hur 

stadens aktörer ska hantera förtätningen och vilka värden som bör tillskapas i innerstaden. 

Med innerstadsstrategin vill kommunen vägleda den planerade bebyggelsen och 

kvartersmarken och hur den allmänna platsen ska hanteras. En förtätning av staden är en 

förutsättning för att innerstadsstrategin ska kunna bli verklighet, menar han, eftersom att 

innerstadsstrategin bygger på ett politiskt beslut som är med i den nya översiktsplanen för 

2016 om att staden ska växa inåt. Majoriteten av marken i innerstaden är redan bebyggd, 

innerstadsstrategin är ett dokument för att försöka visa på ett förhållningssätt för var det 

behövs extra försiktighetsåtgärder för ny bebyggelse i förhållande till vad stadsmiljön tål 

(Ljungman, 2015).  

 

4.3.1 En blandad stad 

När man pratar om en förtätning av staden kan det vara viktigt att inte bara prata om en 

bostadsförtätning, utan även om en kvalitétsförtätning där man vill öka antalet kvalitéer och 

nivån på de befintliga kvalitéerna, berättar Ljungman (2015). Idag är Uppsalas innerstad 

relativt handelsinriktad med stora närområden som främst består av bostäder. När kommunen 

planerar att expandera innerstaden vill de skapa mer blandade områden med kontor, bostäder 

och handel i varje kvarter (Ljungman, 2015). Det ska finnas små noder med serviceutbud som 

gör att det blir enkelt att leva i staden, menar Wickström (2015). När kommunen planerar för 

ny bebyggelse menar de att byggnadernas bottenvåningar är en bra plats för utvecklingen av 

dessa servicenoder. I bottenvåningarna ska det finns verksamheter som tillgodogör 

kvartersinvånarnas behov. Wickström (2015) beskriver det som att egentligen varenda projekt 

vi gör ska inte bara vara bostäder, det ska också bidra till att staden blir attraktivare. Det här 

är ett tankesätt som fastighetsägare och fastighetsutvecklare också måste ha, eftersom det inte 

bara är kommunen som kan driva detta, fortsätter hon. Vidare beskriver hon att det går inte 

att välja den enklaste lösningen genom att bara bygga för en funktion om man vill skapa en 

hållbar och attraktiv stad. För att skapa underlag för en bredare service och därmed en 

blandad stad behöver kommunen fler människor per ytenhet (Wickström, 2015). Det finns en 

enorm bostadsbrist i Uppsala och kommunen har intentioner på att skapa mer plats för boende 

i staden, men bostadsfrågan måste ändå nyanseras till att de inte bara byggs bostäder utan att 

det måste även finns attraktiva stadsmiljöer med ett blandat utbud, enligt Ljungman (2015).  
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4.3.2 Skapa goda miljöer 

När kommunen planerar för en förtätning av staden är det inte bara fler bostäder som är syftet 

med strategin. I innerstadsstrategin som hanterar utvecklingen av staden finns även utpekat 

var det kan vara lämpligt att placera nya torg och parker i staden. Tanken med det är att 

komma bort lite från tanken om var man kan bygga tätt och istället tänka var vi kan utveckla 

stadslivet eller var vi behöver stärka stadslivet, menar Ljungman (2015). Att tätheten är en 

viktig faktor för hur staden ska utvecklas är givet, men kommunen vill att målsättningen ska 

vara hur ett rikt stadsliv skapas snarare än att det ska byggas ett visst antal lägenheter för att få 

upp en viss täthet i staden. En förtätning  av staden kan bidra till att närma sig idealet med en 

blandad stad men för kommunen är det inte förtätningen i sig som är målet för innerstaden. 

Fokus ligger på att skapa goda miljöer som lockar till sig människor, miljöer där invånarna 

vill vistas och som känns trevliga (Ljungman, 2015).  

 

4.4 Planerad förtätning i staden 

Det finns flera planerade förtätningar i innerstaden. När kommunen planerar förtätningar i 

innerstaden är det inte bara bostäder som planeras, utan även nya kontor, handel, andra 

verksamhetslokaler, parker, torg och flera kvalitétsförtätningar. Nedan följer en närmre 

presentation av planerade förtätningsprojekt i staden. Detta avsnitt är dock inte en heltäckande 

beskrivning för hela innerstadens planerade förtätningar, utan är endast några områden eller 

projekt som det planeras att utföra förtätningar i. Exempelområdena är valda för att visa 

förtätningar i både bostadsområden, industriområden samt ytor som för tillfället är 

obebyggda. 

 

4.4.1 Stadsstråk 

Det som har varit aktuellt ganska länge och fortfarande planeras för är det som vi kallar för 

stadsstråk, berättar Wickström (2015). Idén om utvecklingen av stadsstråk finns förankrat i 

den gällande översiktplanen från 2010 och finns även beskrivet i den nya översiktsplanen för 

2016 där stråken har utvecklats en del (figur 2). Stadsstråken är uppbyggda kring ett 

kollektivtrafiknät och ska fungera som stadens naturliga kopplingar till innerstaden (Uppsala 

kommun, 2015, s. 11). Stadsstråken består av två delar: ett gaturum med offentliga rum, och 

sedan kvarter på båda sidor av gatan som ofta är bebyggda (Uppsala kommun, 2015, s. 63). 

Dessa stadsstråk ger goda möjligheter att addera ganska mycket bebyggelse beroende av hur 

man väljer att planera (Wickström, 2015). De ytor som planeras att förtätas nu är främst 

ytorna kring stadsstråken, så kallade impedimentytor eller gråzoner. När kommunen förr 

planerade staden och lät den växa utåt fanns så mycket plats att de använde sig av stora 

avstånd och marginaler när de byggde kring lederna i staden. Dessa ytor är idag bara tomma 

och kommunen har nu planer för att fylla igen dessa (Wickström, 2015). Tomrummen ska nu 

fyllas av gaturum som skapar en attraktiv och levande stad. Byggnader längs med gatorna ska 

ha en hög exploateringsgrad för att kunna innehålla många boende och verksamheter 

(Uppsala kommun, 2015, s. 63). Genom att planera för nya strukturer och inte bara fylla i små 

ytor utan satsa på att utveckla större områden så kan kommunen skapa många nya möjligheter 

för människor att bo och verka i dessa stråk. Struktureras den nya bebyggelsen efter planerade 



20 
 

stomlinjer kan kommunen skapa förutsättningar för en hållbar stadsutveckling eftersom med 

en hög turtäthet och en bra kapacitet i kollektivtrafiken skapas bra transportmöjligheter för 

invånarna i staden. Kommunens planering befinner sig idag i detta stadie och nu planeras 

stomlinjerna i stadsstråken som har definierats. För att möjliggöra en bättre kapacitet för fler 

invånare i Uppsala krävs bättre förutsättningar för en kollektivtrafik som inte finns i 

dagsläget, detta kan enligt kommunen uppnås genom stadsstråken (Wickström, 2015).  

 

4.4.2 Parker och torg 

När det gäller planeringen av nya parker i staden så planeras det för att rusta upp och 

omprogrammera befintliga ytor, menar Wickström (2015). I Uppsala finns idag många ytor 

som är gröna men dessa är ofta inte programmerade, utan mer naturytor som fyller få 

funktioner. Därför planerar kommunen idag att funktionsförtäta de ytor och parker som finns, 

eftersom en förtätning och urbanisering av staden innebär att det behövs gröna ytor på ett 

tydligare sätt kan användas och att fler kan använda ytorna. Man måste kunna göra fler saker 

på samma yta; det ska inte bara vara picknik utan det ska även finnas utrymme för exempelvis 

bollspel och annan typ av lek (Wickström, 2015). Ytorna ska vara multifunktionella med flera 

användningsområden vilket skapar en kvalitétsförtätning i sig. 

När det gäller planeringen och utvecklingen av stadens torg finns liknande tankesätt som 

kring parkytorna. I innerstaden planeras det främst för att utveckla och funktionsförtäta de 

torgytor som redan existerar, delvis genom att nya parkeringslösningar frigör torgytor och 

skapar möjligheter för nya funktioner på dessa platser (Uppsala kommun, 2015, s. 47).  

 

4.4.3 Främre Boländerna 

Området främre Boländerna är ett av de områden som är utpekat som utvecklingsområde i 

innerstadsstrategin (Uppsala kommun, 2015). Detta är ett område där innerstaden kan 

expandera med större strukturella förändringar och mer tillägg med eventuellt lite högre 

byggnader (Ljungman, 2015). Området är idag ett glest industriområde, det är dock för tidigt 

enligt Ljungman (2015) att svara på exakt hur detta område kommer att utvecklas men 

kommunen ser att här finns det potential för att vidga stadslivet. I området planeras att bygga 

bostäder i den norra delen nära resecentrum men idag finns flera industriverksamheter som 

behöver skyddsavstånd vilket gör att resterande del av området är tänkt för att förtätas med 

nya verksamheter och kontor (Wickström, 2015). För tillfället pågår ett arbete med att ta fram 

ett planprogram över området. Förutom bostäder och verksamheter finns här planer för att 

knyta samman stadsdelen med innerstaden genom att bygga ett torg men även att anlägga en 

ny park (Uppsala kommun, 2015, s. 24).  

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Karta över området främe Boländerna. 

Källa: Stadsliv i mänsklig skala – Uppsalas innerstadsstrategi, samrådshandling, Uppsala kommun, 

2015. 

 

4.4.4 Främre Kungsängen 

Ett annat område som har en stor förtätningspotential är främre Kungsängen som även det är 

ett utpekat utvecklingsområde (Ljungman, 2015). Det här området är även det ett äldre 

industriområde som under flera år genomgått stora förändringar för att istället göras om till 

bostadskvarter. I innerstadsstrategin finns ytterligare planer på att expandera området främst i 

de södra delarna för att innefatta både fler bostäder men även handel och restauranger. Här 

planeras även att förtäta med en ny park för att skapa fler kvalitéer i området (Uppsala 

kommun, 2015, s. 24). En annan kvalitétsförtätning som planeras i området är att göra om 

befintliga byggnader till plats för exempelvis scen och ateljéer (Uppsala kommun, 2015, s. 

24). Även en skola för området planeras att byggas. För att ytterligare förtätningar ska vara 

möjliga finns planer på att förändra delar av strukturen i området med nya gator. 

Främre Kungsängen tillsammans med främre Boländerna är de områden som kommunen 

planerar för största delen av ny bebyggelse i innerstaden (Ljungman, 2015). Med en 

utveckling av dessa områden vill kommunen säkerställa att innerstaden kan fortsätta växa. 

Genom en ambition om att här skapa blandade kvarter vill kommunen koppla dessa stadsdelar 

till innerstadslivet och försöka väcka liv i stadsdelarna. Med blandade kvarter som inte bara 

innehåller bostäder är kommunens tanke att försöka skapa en innerstadskänsla istället för att 

områdena har en mer privat karaktär (Ljungman, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Karta över området främre Kungsängen. 

Källa: Stadsliv i mänsklig skala – Uppsalas innerstadsstrategi, samrådshandling. Uppsala kommun, 

2015. 
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4.4.5 Vaksala torg 

Området kring Vaksala torg är ett centralt område med en redan relativt hög bebyggelse. 

Torget är enligt kommunen en viktig del för hur man upplever staden och för stadskärnans 

expansion öster om ån (Ljungman, 2015). I innerstadsstrategin beskrivs hur området kan 

utvecklas med nya bostäder, handel och att utveckla torget för att ge bättre förutsättningar för 

kollektivtrafiken (Uppsala kommun, 2015, s. 25). Inom själva kvarteren kan en del 

förändringar ske men själva gatustrukturen kommer att förbli oförändrad. De förändringar och 

tillägg som kan ske ska alltid bidra till en mer positiv stadsmiljö (Ljungman, 2015). Ett 

exempel på en förändring som planeras inom området är vid kvarteret Sverre där en detaljplan 

upprättats med tillstånd om att höja en byggnad med två våningar, samt tillföra en ny byggnad 

på kvartersmarken ut mot Hjalmar Brantingsgatan om högst sju våningar. I byggnaden ska det 

finnas möjlighet för verksamhetslokaler i bottenvåningen (Uppsala kommun, 2015). Själva 

torget är idag en stor och öppen yta som används för exempelvis torghandel och 

utomhuskonserter. Här planeras en kvalitétsförtätning för att utveckla torget med mer handel 

och evenemang som skapar en levande stadskärna (Uppsala kommun, 2015, s. 25). Delar av 

Salagatan, som ligger i anslutning till torget, planeras att utvecklas till en gåfartsgata som 

möjliggör en förtätning med bland annat uteserveringar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Karta över området kring Vaksala torg. 

Källa: Stadsliv i mänsklig skala – Uppsalas innerstadsstrategi, samrådshandling. Uppsala kommun, 

2015. 

 

4.5 Förtätningens effekter  

Det är svårt att på förhand veta de exakta effekterna av den förtätning som finns beskriven i 

innerstadsstrategin eftersom planerna än så länge befinner sig på i ett visionsstadie, menar 

Ljungman (2015). Det stora målet för kommunen är att skapa en attraktiv stadsmiljö men den 

upplevda tätheten är en väldigt subjektiv upplevelse. Innerstaden är stadens mötesplats och 

därför är det viktigt för kommunen att människor trivs där. Kommunen vill därför inte bara 

värna om kvalitén för de som bor i innerstaden utan även för stadens besökare, då får inte för 

många kvalitéer byggas bort. Ljungman (2015) menar att det finns en viktig positiv effekt av 

en förtätning: En förtätning med bostäder kan exempelvis hjälpa affärsverksamheterna i 

staden, det är jätteviktigt att ha en levande stadskärna. Med ett större underlag av människor 

i staden kanske fler väljer att handla i närområdet och på så vis stärks handeln. Genom att 

människor i större utsträckning handlar i sitt närområde kan det även påverka bilismen, då en 
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sänkning av bilanvändningen kan ske när man bara behöver färdas kortare sträckor 

(Ljungman, 2015). Även Lisa Thörn, VD för Uppsala citysamverkan, ser positiva effekter för 

staden ur en miljösynpunkt; Vi tycker att det är bra att man förtätar staden och att fler 

människor bor här, en förtätning gör att det blir lättare att transportera sig i staden genom 

exempelvis till fots eller cykel vilket minimerar miljöaspekten (Thörn, 2015). Fler människor 

och företag i staden bidrar även till en ökad trygghet menar Thörn (2015). Förtätningen bidrar 

till att skapa ett lugn i staden, staden blir aldrig en spökstad då det finns alltid någon som rör 

sig i området, fortsätter hon. 

Något som är viktigt för kommunen att tänka på vid en förtätning av staden är faktorer så 

som solljus och luft (Ljungman, 2015). Detta är något som Anna Nilsén på föreningen Vårda 

Uppsala anser att kommunen förbiser när de planerar att förtäta staden. Hon menar att när det 

på flera håll planeras att bygga höga byggnader så blir en av effekterna att solljuset till 

gatorna påverkas. Höjden på byggnaderna måste avgöras i förhållande till gatubredden för 

att solljuset ska ha möjlighet att flöda i flera riktningar (Nilsén, 2015). När kommunen 

planerar för ny bebyggelse tas inte hänsyn till hur skuggbildningen blir, menar hon. Ljungman 

(2015) menar att när man planerar för ny bebyggelse kan man värna om olika typer av 

kvalitéer; med högre hus skapas ett större befolkningsunderlag för att exempelvis tillkomst av 

butiker i bottenvåningarna medan förekomsten av solljus kanske minskar. Med lägre 

byggnader finns kanske inte samma underlag för att satsa på den allmänna ytan men blir 

istället en ljusare plats att vistas på (Ljungman, 2015). En annan nackdel med att bygga högre 

hus är att stadssiluetten förändras (Nilsén, 2015). Uppsala slott och domkyrka är landmärken 

som bör förbli karaktärsdrag för staden, vid en förtätning med höga byggnader finns risk för 

att dessa landmärken försvinner i mängden (Nilsén, 2015).  

Det finns alltså flera planerade förtätningar i staden, och beroende av hur dessa 

genomförs kan flera effekter väntas. Hur dessa förtätningsprojekt kan bidra till en hållbar 

stadsutveckling kommer diskuteras närmare i nästa kapitel.  
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5. ANALYS 

 

I föregående kapitel kunde konstateras att Uppsala kommun använder sig av 

förtätningsprocessen som främsta planeringsverktyg för att utveckla stadens bebyggelse. 

Detta finns utpekat både i översiktsplanen för 2016, som ett uttalat mål om att staden främst 

ska växa inåt, och i innerstadsstrategin där flera möjliga förtätningar diskuteras och är enligt 

Ljungman (2015) en förutsättning för att strategin ska kunna uppfyllas. I detta kapitel 

diskuteras hur dessa projekt och visioner kan bidra till en hållbar stadsutveckling för Uppsala 

stad. 

 

5.1 Uppsala kommuns förtätningsplaner 

Med en förtätning av staden är förhoppningen hos kommunen att uppnå en ökad tillgänglighet 

och närhet till exempelvis handel, arbetsplatser och service för dess invånare. Detta ska 

uppnås genom att nya bostadsområden ska ha blandade funktioner inom kvarteren med olika 

verksamheter i byggnadernas bottenvåningar. Denna närhet som en förtätning skapar medför 

enligt Boverket (2005), Smidfelt Rosqvist (2011) och Berg (2003) att bilanvändandet, och 

därmed resursförbrukningen, minskar när människor väljer cykel eller gång för att nå sina 

färdmål. Men en förtätning av staden kan även öka bilanvändandet om inte kommunen arbetar 

för att andra färdsätt ska främjas (Berg, 2015). Att främja andra färdsätt än bilen är för 

Uppsala kommun ett återkommande mål när de talar om en förtätning av staden (Wickström, 

2015). Ett hållbart transportsystem är en viktig del för att förverkliga målet om en hållbar 

stadsutveckling. Genom att utveckla transportssystemet för att ha kapacitet för de växande 

invånarantalet kan Uppsala kommun skapa goda förutsättningar för ett minskat bilanvändande 

och därigenom en mindre resursförbrukning. Den miljömässiga aspekten av en förtätning är 

för kommunen en av grundpelarna i deras förtätningsstrategier. Genom att kommunen vill 

skapa attraktiva miljöer i staden med hjälp av en förtätning är förhoppningarna att fler 

människor och verksamheter ska vilja bo och verka i staden, vilket också är en förutsättning 

för en lyckad förtätning. Fler människor i staden som är verksamma fler tider på dygnet bidrar 

till att tryggheten kan öka (Berghauser Pont, 2015). Enligt Wickström (2015) är målet med i 

princip alla förtätningsprojekt som kommunen planerar att staden ska ses som en mer attraktiv 

plats. Dessa attraktiva och goda miljöer planeras att skapas genom att inte bara förtäta med 

bostäder, utan att även anlägga parker och torg i de nya planerade stadsdelarna (Ljungman, 

2015). Därmed kan även stadslivet utvecklas och stadsdelarna bli mer levande. Med många 

grönytor i staden följer flera fördelar: som rekreationsområde för invånarna, positiva effekter 

för hälsan, bättre luft och ett dämpat buller. Dessa effekter är enligt Boverket (2005) några av 

de fördelar som grönområden för med sig i staden.  

När det gäller planerade förtätningsprojekt i Uppsala stad är den största förtätningen 

planerad att anläggas vid de så kallade stadsstråken i staden (Wickström, 2015). Dessa stråk 

ska fungera som stadens naturliga kopplingar till innerstaden och som stomlinjer för att bygga 

upp ett fungerande kollektivtrafiknät. De ytor som planeras att förtätas är ytorna kring 

stadsstråken som i dagsläget är impedimentytor. Vid förtätningar kring dessa leder kan 

befintlig infrastruktur nyttjas vilket Naess (2014) menar är positivt för både energi- och 

materialförbrukningen samt stadens ekonomi. Förtätningarna vid stadsstråken är placerade vid 
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leder där kommunen tidigare använde sig av stora bulleravstånd när de anlade nya byggnader 

kring stråken. Idag när kommunen planerar att förtäta närmare kring lederna kan det 

diskuteras i vilken utsträckning de boende i dessa planerade byggnader kan påverkas av 

bullernivåerna vid lederna. Studier visar dock på att en ökad täthet i staden leder till en 

minskad bullernivå då fler väljer andra färdsätt än bilen (Berghauser Pont, Salomons, 2012). 

Att kommunen planerar att främst förtäta vid gråzoner i staden medför flera fördelar där den 

främsta är att inte grönytor tas i anspråk, då en tät stadsbygd med få grönområden kan leda till 

att transporteringen för fritidsresor ökar (Berg, 2015). Vid en förtätning är det enligt Berg 

(2015) viktigt att tänka på var i staden förtätningen sker. Är det endast attraktiva lägen som 

förtätas kan detta bidra till att bostadspriserna stiger markant, och därför är en förtätning av 

dessa stadsstråk ett bra sätt att sprida ut förtätningen till andra delar av staden och skapa 

attraktiva miljöer även där. 

En annan typ av förtätning som planeras i staden är en funktionsförtätning av stadens 

grönytor och torg (Wickström, 2015). En förtätning av staden kräver att fler människor 

samsas på samma ytor, och därför planerar kommunen att utveckla de parker och torg som 

redan finns för att invånarna på ett tydligare sätt ska kunna använda ytorna och att fler ska 

kunna använda dessa (Wickström, 2015). Har fler möjlighet att spendera sin fritid vid 

grönområden i staden kan en effekt av detta vara att de bilburna fritidsresorna minskas (Berg, 

2015).  

Områdena främre Boländerna och främre Kungsängen är två utpekade 

utvecklingsområden i Uppsalas innerstad. Det är här som kommunen ser störst potential för 

att tillföra ny bebyggelse och ny struktur i kvarteren. Dessa områden är industrimark som man 

nu planerar att göra om till dels bostadsområden, främst i Kungsängen, och dels förtäta med 

nya verksamheter som sker främst i Boländerna. Att nyttja stadens gråzoner istället för att 

bygga över viktiga grönområden är något som flera studier visat medföra positiva effekter för 

staden (Naess, 2014; Berg, 2015; Boverket, 2005). I dessa områden ska det finnas blandade 

funktioner för en ökad tillgänglighet för stadens invånare.  

Kring Vaksala torg kan kommunen se att en del förändringar inom kvarteren kan ske med 

tillägg för nya byggnader. Vid Salagatan planeras att göra om delar av bilvägen till en 

gåfartsgata. Med mindre plats för bilar kan markanvändningen optimeras eftersom cyklister 

och gångtrafikanter tar mindre plats i anspråk än vad bilar gör (Berger, Forsberg, 2005, s. 

156). Denna frigjorda markyta planeras att utvecklas med exempelvis uteserveringar längs 

med gatan (Uppsala kommun, 2015).  

 

5.2 Effekter av den planerade förtätningen 

Den övergripande effekten för Uppsala kommun ska vara att skapa en attraktiv stadsmiljö 

(Ljungman, 2015). Med ett ökat befolkningsunderlag i staden hoppas kommunen att fler 

väljer att handla och verka i sitt närområde, vilket kan komma att reducera bilanvändningen i 

staden då avstånden för resorna minskar. Med ett större lokalt utbud kan även en effekt vara 

att kvarteren upplevs som mer attraktiva med intressanta miljöer. Även Uppsala 

Citysamverkan ser de positiva effekterna som en förtätning kan medföra, då fler människor i 

staden bidrar till att tryggheten ökar och att bilismen sänks (Thörn, 2015). Hos föreningen 

Vårda Uppsala finns fler tveksamheter till den planerade förtätningen. Med högre byggnader i 
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staden ökar skuggbildningen, menar föreningen (Nilsén, 2015). Solljusa gator är en kvalitét 

som kan prioriteras genom att bygga lägre byggnader men samtidigt kanske det 

befolkningsunderlag som krävs för levande kvarter inte blir tillräckligt (Ljungman, 2015). 

Vårda Uppsala är även oroliga för att stadssiluetten ska förändras med de nya stadsdelarna om 

det byggs höga byggnader som stör denna siluett eller skymmer siktlinjerna. Förändras 

stadssiluetten för mycket kanske det bidrar till att en del av Uppsalas signum och därmed en 

del av den historiska bakgrunden hamnar i skymundan. Just den historiska bakgrunden är 

enligt Berg (2003) en viktig aspekt att tänka på för de kulturella resurserna i staden. 

 

5.3 Förtätningens bidrag för en hållbar stadsutveckling 

För att se hur en förtätning av Uppsala kan bidra till en hållbar stadsutveckling, används 

Bergs (2003) resursmodell som utgångspunkt för analysen. De sju resurserna som är viktiga 

att ha i åtanke för en hållbar stadsutveckling är: fysiska, ekonomiska, biologiska, 

organisatoriska, sociala, estetiska och kulturella resurser.  

De fysiska resurserna påverkas delvis av en förtätning men är svåra att uppnå enbart 

genom att förtäta staden. Att använda sig av mer förnybar energi är en fysisk resurs som inte 

finns med i förtätningsplanerna i dagsläget, troligtvis på grund av att planerna är i ett tidigt 

skede och eftersom det är till största delen privata byggaktörer som bygger. Men genom att 

kommunen skapar riktlinjer för hur kvarteren ska byggas och utformas kan de ändå vara med 

och påverka byggnadernas utformningar och hur de privata aktörerna ska verka i staden. 

Befintlig infrastruktur kan vid en förtätning nyttjas samt att närheten till lokal service kommer 

att öka vid den planerade förtätningen av Uppsalas innerstad. Närheten till lokal service är ett 

uttalat mål för kommunen eftersom de eftersträvar att skapa en blandad stad med olika 

funktioner i varje kvarter. På så vis får invånarna närmare till exempelvis kvartersbutiker och 

arbetsplatser. En tät stad kan skapa trängsel och därmed öka energianvändningen (Boverket, 

2005, s. 10). Uppsala har flera planer för att i samband med en förtätning utveckla 

kollektivtrafiksystemet för att ha kapacitet för alla sina invånare, och därmed minska risken 

för en för hög trängsel i staden (Wickström, 2015). En förtätning av Uppsala är därför en 

viktigt förutsättning för ett utvecklat transportsystem eftersom ett ökat underlag krävs för en 

förbättrad kollektivtrafik. Därför kan det konstateras att en förtätning medför positiva effekter 

för de fysiska och ekonomiska resurserna. 

I dagsläget planerar Uppsala kommun att främst förtäta impedimentytorna samt 

industriområdena i staden istället för att ta grönområden i anspråk (Wickström, 2015). Genom 

att förbättra de parker och grönområden som finns i staden, är tanken att möjliggöra för fler 

att nyttja dessa områden. Det finns även planer på att anlägga nya parker i takt med att 

invånarantalet ökar (Wickström, 2015). Det är därför troligt att inte allt för många grönytor 

och därmed de biologiska resurserna påverkas negativt av en förtätning.   

Genom att staden förtätas och närheten till bland annat service ökar väljer allt fler att 

minska sitt bilanvändande. Korta avstånd i staden gör att attraktiviteten för kollektivtrafiken 

ökar (Smidfelt Rosqvist, 2011, s. 38). Då Uppsala kommun har flera planer för att förtäta 

staden inte enbart med bostäder utan även med exempelvis kontor och handel är en trolig 

effekt att de organisatoriska resurserna påverkas i en positiv riktning. Fler möjligheter till ett 

bättre kollektivtrafiksystem är en tydlig effekt då det som tidigare nämnt finns flera planer på 
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en utveckling av kollektivtrafiken. Vissa gator planeras att funktionsförtätas genom att ändras 

från bilgator till gåfartsgator, vilket gör att den frigjorda ytan kan användas till andra 

funktioner och därmed ha positiva effekter för de organisatoriska resurserna.  

De förtätningar som kommunen planerar i Uppsala ska som tidigare nämnts ha blandade 

funktioner (Wickström, 2015). Detta innebär att när både bostäder, handel och kontor finns i 

varje stadsdel kan flödet av människor som vistas där öka (Berghauser Pont, 2015). Detta kan 

i Uppsalas fall leda till en ökning av trygghetskänslan i staden för invånarna. En förtätning 

med blandade upplåtelseformer på bostäderna kan enligt Molina (2015) leda till att den 

sociala segregationen i staden minskar. I de översiktliga planerna som är aktuella för Uppsala 

behandlas inte specifikt hur upplåtelseformerna kommer att vara, men de blandade 

funktionerna i varje kvarter kan skapa en effekt av minskad segregering när fler rör sig i 

kvarteren. En nackdel som förtätningen kan bidra till är att fastighetspriserna i staden ökar när 

det blir allt attraktivare att flytta till stadskärnan, vilket är något som kan komma att ske i 

Uppsala. Men i dagsläget råder en stor bostadsbrist i staden och därför är fastighetspriserna 

redan väldigt höga. Därför är det troligt att bostadstillägg kanske inte har någon större 

påverkan på fastigheter runt omkring. Med ambitionen som kommunen har om att skapa goda 

miljöer för  stadens invånare och dess besökare kan effekten bli att fler trivs med att vistas i 

staden. Invånarnas hälsa har en stor inverkan för de sociala resurserna i staden. En förtätning 

kan leda till att stadens luftföroreningar totalt sett minskar men istället koncentreras till 

samma område vilket kan ge negativa hälsoeffekter för de som väljer att bo och vistas i 

stadens kärna (Naess, 2014, s. 1528). Samtidigt bidrar förtätningen till positiva hälsoeffekter i 

form av en ökad vardagsmotion hos stadens invånare (Naess, 2014, s. 1538). Förtätningen 

medför alltså både positiva som negativa effekter för stadens sociala resurser.  

De estetiska resurserna påverkas främst genom bullernivåerna i staden. När en stad 

förtätas brukar generellt sett bullernivåerna sjunka på grund av ett minskat bilanvändande 

(Berghauser Pont, Salomons, 2012). Dock kan det diskuteras huruvida kommunens planer för 

att förtäta ytorna kring stadsstråken kan leda till att dessa byggnader utsätts för höga 

ljudnivåer, och därmed försämra de estetiska resurserna. Men det estetiska uttrycket i staden 

är för övrigt en högst subjektiv upplevelse och är därför svårt att bedöma. I innerstadsstrategin 

finns det utpekat var det behövs extra försiktighet för ny bebyggelse för att bevara 

kulturvärdena i staden (Ljungman, 2015). Men byggs det för högt kan viktiga symboler för 

stadssiluetten försvinna i mängden (Nilsén, 2015). De kulturella resurserna kommer troligtvis 

inte påverkas i allt för hög grad.  
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6. AVSLUTANDE DISKUSSION 

 

I den här studien har empiri imhämtats med hjälp av kvalitativa semistrukturerade intervjuer 

samt med plandokument från kommunen för att uppfylla syftet och besvara 

frågeställningarna. Intervjupersonerna bestod av tjänstemän hos kommunen, samt andra 

aktörer i staden för att försöka skapa en nyanserad bild kring förtätningen av Uppsala. De 

dokument som användes i undersökningen är i ett väldigt tidigt skede för utvecklingen av 

Uppsala stad och är i många fall än så länge visioner och strategier snarare än konkreta 

detaljplaner. Dokumenten är dock av yttersta vikt för stadens utveckling och är därför ändå 

lämpliga att undersöka. Som en komplettering till vald metod hade platsobservationer kunnat 

genomföras för en bättre förståelse kring de planerade förtätningsprojektens aktuella 

förutsättningar. Valet av Bergs (2003) artikel om resursmodellen som utgångspunkt för 

analysen kan ha påverkat resultatet i viss mån. Istället för att endast undersöka de vanligaste 

aspekterna för hållbar utveckling (social, ekonomisk, ekologisk) bidrog Bergs resursmodell 

till en mer nyanserad bild av hållbar stadsutveckling. Detta ledde till att en analysering av 

hållbarhetsbegreppet blev mer konkret än att utgå från enbart de sociala, ekonomiska och 

ekologiska aspekterna som är väldigt breda begrepp och inte helt definierade. 

En förtätning av Uppsalas innerstad kan konstateras bidra till flera positiva effekter för de 

sju resurserna enligt Bergs (2003) resursmodell för hållbar stadsutveckling. De fysiska och 

ekonomiska resurserna påverkas positivt vid en förtätning bland annat genom att närheten till 

lokal service ökar och att befintlig infrastruktur kan nyttjas. Uppsala kommuns främsta 

förtätningsplaner är att bebygga  impedimentytor för att bevara de grönområden som finns i 

staden och utveckla de grönområden som existerar idag. Därigenom påverkas även de 

biologiska resurserna positivt. En förtätning av Uppsala kan leda till ett bättre underlag för att 

utveckla kollektivtrafiken vilket ger positiva effekter för de organisatoriska resurserna. Med 

fler människor i staden kan tryggheten öka, och med fler goda miljöer i staden kan en effekt 

vara att trivseln ökar vilket gör att de sociala effekterna kan väntas bli positiva. De estetiska 

och kulturella resurserna är svåra att diskutera utifrån hur stadens bullernivåer påverkas vid en 

förtätning och eftersom det visuella intrycket i staden är en subjektiv upplevelse.  

Om Uppsala kommun förverkligar sina visioner om en tätare stad med blandade kvarter 

där inte grönytor tas i anspråk i för hög grad, kan denna förtätning bidra till en mer hållbar 

stadsutveckling för staden. Genom att utgå från förtätning kan kommunen använda detta som 

ett planeringsverktyg för en hållbar stadsutveckling men endast en förtätning i sig kan inte 

ensamt leda till den önskvärda riktningen mot hållbarhet utan snarare ge bättre förutsättningar 

för detta. Förtätningsfrågan är inte en svartvit fråga där resultatet blir genomgående bra eller 

dåligt, utan är en fråga i flera nyanser. En förtätning av staden för med sig flera 

problemställningar som kan ha både positiva som negativa effekter och som inte alltid är 

särskilt lätta att förutspå. Ett exempel för detta är att förtätningen ofta medför amibitionen om 

en minskad bilanvändning i staden. Detta är något som inte följer med på köpet bara för att 

staden blir tätare. Med en tätare stad krävs att kollektivtrafiksystemet utvecklas för att ha 

kapacitet för stadens invånare, samt att det finns bra alternativ för cykel- och gångtrafikanter. 

Annars kan förtätningen leda till att bilanvändningen ökar i form av att det blir svårare att ta 

sig genom staden med hjälp av bilen och därmed att färdsträckorna förlängs. För att lyckas 
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med en förtätning är det av stor vikt att se till de individuella värdena för varje plats man 

planerar ny bebyggelse på.  

I diskussionen kring den hållbara staden finns fler aktörer förutom kommunen, som 

exempelvis stadens invånare och de privata byggaktörerna, där samtliga behöver samarbeta 

för att uppnå hållbarhet. Genom att kommunen utformar plan- och strategidokument med 

riktlinjer för framtida bebyggelse där en god kommunikation hålls med både medborgare och 

byggaktörer kan de tillsammans arbeta för en hållbar stad där alla har en viktig roll. En 

förtätning i sig är relativt lätt att åstadkomma men det är frågan om en hållbar förtätning som 

är mer komplex. 

För vidare studier inom ämnet vore det intressant att undersöka vad Uppsalas invånare 

har för inställning till den planerade förtätningen, då det är en viktig faktor för den sociala 

hållbarheten i staden. Vidare vore det intressant med en undersökning hur de privata 

byggaktörer som verkar i staden bidrar till en hållbar stadsutveckling ur ett 

förtätningsperspektiv. När den nya översiktsplanen samt innerstadsstrategin antas kommer 

kommunen att ta fram en handlingsplan med konkreta åtgärder för hur de ska bidra till att 

uppfylla visionerna i översiktsplanen samt innerstadsstrategin. En studie där en undersökning 

genomförs för att se hur dessa åtgärder påverkar eller bidrar till en hållbar stadsutveckling 

vore intressant för framtida forskning. 
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Bilaga 1 intervjuguider 

Intervjuguide Anna Nilsén, Vårda Uppsala och Lisa Thörn, Uppsala citysamverkan 

Kan du berätta kort om er organisation? 

Vad är din roll i organisationen? 

Vad är er syn i allmänhet på den förtätning som planeras i Uppsala? 

Vad tror ni att den planerade förtätningen i Uppsala kan leda till för effekter? 

Finns det några särskilda utmaningar eller problem med att förtäta Uppsala? I så fall, vilka? 

 

Intervjuguide Henrik Ljungman, Uppsala kommun 

Vad är din arbetsroll i arbetet med innerstadsstrategin? 

Vad är det övergripande målet med strategin? 

Vilken roll har förtätningen för strategin? 

Kan du berätta lite mer om de sex katalysatorområdena som beskrivs i strategin? 

I strategin planeras förtätning inte bara med bostäder, utan även med nya grön- och torgytor. 

Vad är tanken med detta? 

Var ser ni att den största förtätningspotentialen finns i Uppsalas innerstad? 

Vilka effekter kan den planerade förtätningen väntas ha? 

Finns det några särskilda utmaningar eller problem med att förtäta innerstaden? I så fall, 

vilka? 

 

Intervjuguide Ulla-Britt Wickström, Uppsala kommun 

Vad är din arbetsroll hos Uppsala kommun? 

Vad har du för roll i planeringen för att förtäta staden? 

Vad har ni för strategier när ni vill förtäta Uppsala? 

Varför har ni valt att använda er av förtätning som en strategi för Uppsala? 

Vad finns det för planerade förtätningsprojekt i innerstaden? 

Vilka områden planeras att förtätas mest? 

Vilken marktyp är det främst ni väljer att förtäta? 

Finns det några särskilda utmaningar eller problem för en förtätning av Uppsala? 

Vad kan en förtätning av Uppsala leda till för effekter? 


