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ABSTRACT 

Folkesson, I. 2017. Förtätning i Uppsala – En socialt hållbar stadsplaneringsmetod? 

Kulturgeografiska institutionen, Uppsatser, Uppsala universitet.   

 

Förtätning är idag en aktuell stadsplaneringsmetod när dagens städer behöver byggas med hänsyn till den snabba 

urbaniseringen som sker. De utmaningar många städer står inför med kraftigt ökat antal invånare kräver hållbara 

planeringslösningar där förtätning anses utgöra en del av denna hållbara inriktning. Den ekologiska hållbarheten 

har dock dominerat debatten om huruvida förtätning främjar hållbarhet. I denna studie har istället förtätning 

studerats utifrån social hållbarhet. Syftet är att undersöka hur den sociala hållbarheten påverkas av 

stadsplaneringsmetoden förtätning i Uppsala. Då staden har en snabb befolkningstillväxt är förtätning en central 

strategi i Uppsalas framtida utveckling vilket gör staden relevant för denna studie. I genomförandet av studien har 

kvalitativ metod använts, främst genom intervjuer men även genom att analysera dokument från Uppsala kommun 

samt fotografering av den fysiska miljön i områdena Sala backe och Kvarngärdet. Denna studie har påvisat att 

förtätningens inverkan på den sociala hållbarheten är komplex då det både finns möjligheter och utmaningar med 

denna metod. Uppsala kommun förtätar staden samtidigt som de arbetar för att skapa mervärden, bland annat 

genom att koppla samman stadens funktioner och skapa blandning. 

 

Keywords: förtätning, social hållbarhet, Uppsala, stadsplanering, hållbar utveckling. 

 

Handledare: Hele Kiimann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

1. INLEDNING 4 

1.1 Syfte och frågeställningar                                                                                5 

1.2. Avgränsningar 5 

 

2. METOD 7 

2.1 Semistrukturerade intervjuer 7 

2.2 Fotografering 8 

2.3 Material                                                                                                            9 

2.4 Metodkritik                                                                                                      9 

 

3. SOCIAL HÅLLBARHET OCH FÖRTÄTNING 11 

3.1 Begreppet social hållbarhet 11 

3.2 Begreppet förtätning                                                                                        11 

3.3 Att skapa den goda staden 12 

3.4 Den täta stadens sociala hållbarhet                                                                  12 

3.5 Sociala för- och nackdelar med förtätning                                                       13 

3.6 Planering utifrån ett maktperspektiv                                                                14 

 

4. UPPSALA 16 

4.1 Uppsalas stadsstruktur                                                                                      16 

4.2 Uppsala kommuns förtätningsstrategier                                                           17 

4.3 Sociala för- och nackdelar med förtätning i Uppsala                                       18 

4.4 Sala backe                                                                                                         23 

4.5 Kvarngärdet                                                                                                      28 

 

5. ANALYS  32 

5.1 Uppsala kommuns förtätningsstrategier  32 

5.2 Sociala för- och nackdelar med förtätning i Uppsala                                        33 

5.3 Medborgares syn på förtätningen                                                                      35 

5.4 Slutsatser                                                                                                           36 

 

6. DISKUSSION                                                                                                     37  

  

KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING   39 

 

BILAGA 1   42 

 

 

 

 



4 

 

1. INLEDNING 

 

Städernas roll kommer bli allt viktigare nu och i framtiden då urbaniseringen är stark, inte bara 

i Sverige utan även globalt. På 5000 år har städer byggts för cirka 3 miljarder människor medan 

vi idag står inför utmaningen att på 30 år bygga städer för hela 6 miljarder som då förväntas bo 

i städer. Stadsplanering blir således en viktig del i arbetet för en hållbar stadsutveckling (Global 

utmaning, 2011, s. 2) där stadsplaneringsmetoden förtätning idag anses utgöra en del av denna 

hållbara inriktning (Boverket, 2016, s. 7). Allmänt anses förtätning främja hållbarhet men det 

råder även en del meningsskiljaktigheter kring detta. Ekologiska hållbarhetsaspekter har fått en 

dominerande roll i debatten om förtätning där den sociala hållbarheten inte fått lika stor plats 

(Ancell och Thompson-Fawcett, 2008, s. 423-424). I debatten rörande förtätningens inverkan 

på den sociala hållbarheten menar de som förespråkar förtätning ofta att social hållbarhet 

främjas då det leder till ökad tillgänglighet, variation och trygghet eftersom staden koncentreras. 

De som ställer sig kritiska till förtätningens sociala effekter ser ofta problem med att 

förtätningen sker på den dyra innerstadsmarken som gör att boendepriserna blir höga och kan 

leda till en gentrifiering. Andra problematiska effekter är att stadens grönytor kan urbaniseras 

och att en ökad intensifiering av staden kan leda till ohälsosamma effekter som exempelvis 

ökade halter av luftföroreningar (Hildebrand, 1999, s. 35-36). Dagens städer står inför snabba 

förändringar vilket gör att den sociala hållbarheten riskerar att bli eftersatt. Samtidigt finns det 

mycket som talar för att det är i städerna en hållbar utveckling kan ske med stora resurser att 

tillgå genom socialt kapital och möjligheter att skapa en social sammanhållning (Engström, 

2011, s. 7). Stadsplaneringen spelar på så vis en viktig roll för städernas framtida utveckling. 

Uppsala tillhör Stockholm-Mälardalen som är en av Europas snabbast växande 

arbetsmarknadsregion. Befolkningstillväxten är kraftig vilket innebär att staden snabbt behöver 

svara för denna utveckling, på ett hållbart sätt (Uppsala kommun, 2016a, s.146). Förtätning är 

en strategi Uppsala kommun använder sig av i dagens stadsutveckling vilket gör att redan 

befintliga områden utvecklas och nya stadsmiljöer skapas. På grund av att Uppsalas stadsdelar 

har olika historiska bakgrunder behövs kännedom om områdenas olika förutsättningar för 

utveckling (Uppsala kommun, 2016c, s. 74).  I kommunens konsekvensbeskrivning till den 

kommande översiktsplanen bedöms kommunens ambitioner och strategier leda till trivsamma 

och attraktiva stadsmiljöer genom att skapa kvalitet, närhet, blandning och integration. 

Samtidigt finns risker för att dagens värden och kvalitéer i staden kan försvagas av den snabba 

stadsutvecklingen. Förtätningen i staden innebär en del utmaningar som bland annat kan 

påverka människor vad gäller rekreation, luftkvalitet och buller (Uppsala kommun, 2016b, s. 

36-37). Stadsplanering kan på så vis både leda till att samhällsproblem kan lösas och skapas. 

Det är även en form av maktutövning då det påverkar människor som bor och verkar i staden, 

vilket medför ett stort ansvar för att utvecklingsprocessen sker på rätt sätt (Fainstein, 2010, s. 

170-171). Att vara medveten om förtätningens möjligheter och utmaningar i Uppsala är därför 

centralt för att den sociala hållbarheten främst ska stärkas och inte försvagas. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur den sociala hållbarheten påverkas av 

stadsplaneringsmetoden förtätning i Uppsala. Mina frågeställningar blir således: 

 

 Hur arbetar Uppsala kommun med stadsplaneringsmetoden förtätning? 

 Vilka positiva respektive negativa sociala effekter kan en förtätande planering få i 

Uppsala? 

 Hur upplever medborgare förtätningen i stadsområdena Sala backe och Kvarngärdet? 

 

1.2 Avgränsningar 

I denna studie har jag geografiskt avgränsat mig till Uppsalas innerstad med dess stadsstråk och 

noder. Innerstaden har ingen exakt gräns men utgår från två viktiga samlingspunkter i staden; 

Resecentrum som är en viktig plats för kollektivtrafiken och Stora torget som är betydande för 

handel och stadsliv. Dessa två platser har varit utgångpunkter vid skapandet av en radie inom 

cirka en kilometer som ska utgöra innerstaden. Området har anpassats en del utefter stadens 

utvecklingsområden, som Kungsängen och Åstråket. Området har även begränsats mot 

Fålhagen för att inte hela dess villaområde ska innefattas (Uppsala kommun, 2016c, s. 9). Figur 

1 nedan visar innerstadens område. 

 

 
Figur 1. Uppsalas innerstad med Stora torget och Resecentrum markerat. 

Källa: Uppsala kommun 2016, Uppsalas innerstadsstrategi – stadsliv i mänsklig skala. 

 

Stadsstråken går från innerstaden till olika större stadsdelar som utgör stadens noder och blir på 

så vis en förlängning av innerstaden. Det finns fyra större stadsnoder och flera mindre 

stadsdelsmoder. Stadsstråken utgör viktiga kopplingar från innerstaden till övriga 
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stadsområden, vilket också gör stadsstråken viktiga för kollektivtrafiken. Vissa av stadsstråken 

och noderna har redan idag en innerstadskaraktär (Uppsala kommun, 2016a, s. 15). I Figur 2 

nedan kan stadsstråk, noder och innerstaden utläsas. 

 
Figur 2. Uppsalas noder binds samman med stadsstråken. De röda områdena representerar innerstad, 

noder och stadsstråk. 

Källa: Uppsalas innerstadsstrategi - Stadsliv i mänsklig skala (2016). 

 

För att undersöka hur förtätning påverkar den sociala hållbarheten har jag behövt identifiera ett 

antal aspekter som går att studeras. Jag har därmed behövt göra ett urval av aspekter som är 

möjliga att undersöka. Urvalet av de aspekter jag undersökt har baserats på några av de 

tydligaste återkommande i tidigare forskning; Närhet, variation, sammanlänkning, stadsbild, 

gentrifiering, grönområden, dagsljus samt luftföroreningar, buller och trafik. Urvalet jag gjort 

riskerar att utelämna aspekter som hade varit intressanta och betydande att undersöka. På grund 

av begränsningen i studiens omfattning var dock detta en realistisk avgränsning. Studien ger på 

så vis en fingervisning om hur förtätning påverkar den sociala hållbarheten inom de undersökta 

aspekterna. 
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2. METOD 

 

I denna studie har jag använt mig av kvalitativ metod i min empiri då jag huvudsakligen 

genomfört kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Kvalitativ metod innebär att studierna 

baseras på hur andra upplever och tolkar verkligheten, i detta fall genom beskrivningar från de 

jag har intervjuat (Bryman, 2011, s. 341). En kvalitativ studie skapar på så vis nyanserade 

beskrivningar av verkligheten i syfte att förklara individens uppfattning av omvärlden. Studien 

blir därför baserad på ord, inte siffror och statistik (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 47). I denna 

undersökning ansåg jag det lämpligast att använda ett kvalitativt tillvägagångssätt, som ger 

beskrivningar av verkligheten, utifrån mitt ämnesområde och för att besvara mina 

frågeställningar. Utöver intervjuerna har jag analyserat styrdokument från Uppsala kommun 

samt fotograferat den fysiska miljön i vissa områden. 

 

2.1 Semistrukturerade intervjuer 

Jag gjorde semistrukturerade intervjuer eftersom det ger personen som intervjuas stor möjlighet 

att själv tolka frågorna utefter dennes syn och perspektiv. Semistrukturerade intervjuer utgår 

från en så kallad intervjuguide med ett antal frågor man använder som mall under intervjun. 

Intervjuguiden är formad så att frågor ställs utifrån vissa teman och blir på så sätt relativt öppet 

formulerade. Intervjun är flexibel då frågor inte nödvändigtvis behöver ställas i en viss ordning, 

följdfrågor kan också ställas om det blir relevant. Ostrukturerade intervjuer är en annan form 

av kvalitativ intervju som är friare och som nästintill kan liknas vid ett vanligt samtal (Bryman, 

2011, s. 415). Jag valde semistrukturerade intervjuer för att säkerställa att få information som 

är relevant efter mina frågeställningar men samtidigt ha en flexibel dialog som inte är alltför 

styrt efter intervjumallen. Intervjuerna gjordes för att få en god inblick i respondenternas arbete 

och hur de ser på frågor angående mitt studieområde. Jag använde mig därmed av målstyrt urval 

vilket innebär att personerna jag intervjuade inte valdes slumpmässigt, utan efter relevans för 

min undersökning (Bryman, 2011, s. 434). Jag intervjuade strategiska samhällsplanerare på 

stadsbyggnadskontoret i Uppsala, en medlem från föreningen Vårda Uppsala samt ordföranden 

från två olika bostadsrättsföreningar; Porten respektive Salabacke. 

Vid varje möte frågade jag respondenterna om jag fick spela in intervjun och använda deras 

namn i studien, vilket accepterades vid alla intervjutillfällen. Att personerna får möjlighet att 

vara anonyma är viktigt av etiska skäl då de delger sig sina upplevelser och tolkningar av mitt 

ämnesområde för denna studie. Intervjuerna spelades in för att ha möjlighet att återgå till 

intervjun i efterhand om jag missat något respondenten sagt. Jag förde ändå anteckningar under 

intervjun, vilket är bra att göra av säkerhetsskäl om ljudinspelningen trots allt inte fungerat 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015, s. 50). Att spela in har dock också nackdelar, till exempel 

kan respondenterna bli nervösa då det som sägs kommer bevaras. Det kan hämma personen 

genom att de inte vill öppna sig lika mycket och riskerar att inte svara lika utförligt (Bryman, 

2011, s. 428-429). Detta är givetvis problematiskt men jag var tydlig med att intervjun inte 

behövde spelas in om de skulle känna sig obekväma och på så sätt gavs personerna tydligt 

utrymme att säga nej. Varje intervju transkriberades i efterhand. Det finns olika former av 
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transkriberingar, Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015, s. 51) ger exempel på en metod jag 

använde. Intervjun spelas upp i efterhand då man har möjlighet att pausa och föra anteckningar. 

Vid inspelningen användes min mobil med röstinspelningsfunktionen. Jag upplevde inte att 

personerna påverkades märkbart av att de blev inspelade, de var öppna och ville delge mig 

information. 

I en forskningsintervju är inte situationen en likställd sådan mellan personerna. Det är 

intervjuaren som kontrollerar samtalet och har formulerat frågorna respondenten förväntas 

svara på (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 19). Personen som intervjuas behöver känna sig bekväm 

och miljön behöver vara lugn för att skapa goda förutsättningar för intervjun (Bryman, 2011, s. 

421). Därmed gjordes intervjuerna i en miljö respondenterna var välbekanta med. 

Den första intervjun gjordes med Katarina Fehler, strategisk samhällsplanerare och 

projektledare på stadsbyggnadskontoret som arbetar med översiktsplanering. Intervjun gjordes 

på hennes kontor och tog ungefär en timme. 

Den andra intervjun gjordes med både Örjan Trapp och Anna Manell. De är strategiska 

samhällsplanerare som är särskilt insatta i sociala hållbarhetsfrågor. Intervjun blev lite 

problematisk vad gäller miljön. Det fanns inga lediga grupprum så intervjun börjades i matsalen 

men när omgivningen började störa vårt samtal fick vi byta våningsplan. Inga märkbara 

problem uppstod, men det kan ha varit en störande faktor. Intervjun tog ungefär 45 minuter. 

Den tredje intervjun gjordes med arkitekten Per Ove Sporrong från Vårda Uppsala. Vårda 

Uppsala är en förening som är ideellt och politiskt obunden och arbetar för att främja en god 

stadsmiljö. De är positivt inställda till förnyelse men anser att det är viktigt att värna om stadens 

särprägel (Föreningen Vårda Uppsala, hämtad 17/12-16). Enligt miljöbalken (1998:808) 16 kap 

13 § har Vårda Uppsala även rätt att överklaga detaljplaner då föreningen uppfyller särskilda 

krav. Att undersöka föreningens syn på mitt ämne var av intresse då de arbetar för att främja en 

god stadsmiljö. Intervjun gjordes på Sporrongs kontor och tog cirka 70 minuter. 

Den fjärde och den femte intervjun gjordes med två ordföranden från 

bostadsrättsföreningar. Lars Pettersson bor i Sala backe och är ordförande för 

bostadsrättsföreningen Salabacke och Katarina Landberg bor på Kvarngärdet och är ordförande 

för bostadsrättsföreningen Porten. Intervjuerna tog cirka 40 minuter vardera och gjordes hemma 

hos Pettersson samt i bostadsrättsföreningens lokal hos Landberg. Då jag undersöker den 

sociala hållbarheten var dessa intervjuer en betydande del i studien för att få en inblick i 

medborgares syn på förtätning. Valet av de två stadsdelsområdena och bostadsrättsföreningarna 

försökte jag göra så slumpmässigt som möjligt, eftersom de endast ska utgöra exempel på hur 

förtätningen kan upplevas och mina egna uppfattningar om områdena inte skulle påverka 

resultatet. Detta är dock svårt att uppfylla, då forskaren alltid har en viss påverkan på 

undersökningen genom de val som görs. Min kunskap om områdena kan även ha bidragit 

positivt då jag haft viss lokalkännedom om de områden respondenterna beskrev. 

 

2.2 Fotografering 

I intervjuerna med Pettersson och Landberg förklarades förtätningens inverkan på omgivningen 

ofta utifrån konkreta exempel i stadsmiljön, till exempel vissa särskilda gator eller kvarter. För 
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att detta skulle förtydligas för läsaren fotograferade jag dessa platser som uppgavs i 

intervjuerna. Jag använde min mobilkamera till detta och var noggrann med att anteckna platsen 

jag stod på vid fototillfället. Vid dessa tillfällen var det viktigt att vara medveten om att 

fotografering kan vara känsligt för personer som befinner sig på platsen. Vid de tillfällen det 

var svårt att undvika att fotografera någon som råkade vara på platsen var jag uppmärksam på 

att det inte går att tyda vem personen är. 

 

2.3 Material 

Styrdokument, planprogram och detaljplaner från Uppsala kommun har utgjort en betydande 

del av arbetet genom att vara ett komplement till den informationen intervjuerna gav. De mest 

centrala är: 

 Förslag till ny översiktsplan, antagandehandling. Del A: Huvudhandling (2016) 

 Förslag till ny översiktsplan, antagandehandling. Del C: Samlad 

konsekvensbeskrivning. Dokumentation av hållbarhetsbedömning (2016) 

 Uppsalas innerstadsstrategi - Stadsliv i mänsklig skala (2016) 

 

Två av dokumenten är endast förslag till den kommande översiktsplanen. De utgör dock 

antagandehandlingar och är därför mycket relevanta för Uppsalas kommande utveckling. Dessa 

två dokument samt innerstadsstrategin beskriver hur det framtida Uppsala väntas se ut och 

kommunens strategier för att nå dit, bland annat genom förtätning. Dessa tre dokument har 

därför varit av intresse då de tillförde den information jag sökte i de fallen inte enbart 

intervjuerna kunde besvara mina frågeställningar. Detaljplaner och planprogram användes 

endast vid undersökningen av stadsområdena Sala backe och Kvarngärdet då mer detaljerad 

information behövdes. Även innerstadsstrategin användes vid undersökningen av Kvarngärdet. 

I övrigt har jag använt mig av material som är relevant för mitt ämnesområde: litteratur, 

vetenskapliga artiklar, rapporter och tidningsartiklar (PLAN). Valet av material gjordes utefter 

relevans, pålitlighet och för att få en spridning av olika slags källor. 

 

2.4 Metodkritik 

I denna studie har intervjuerna utgjort en betydande del av resultatet och tillfört olika perspektiv 

på ämnesområdet som behövts för att undersöka förtätningens inverkan på den sociala 

hållbarheten. Intervjuer som metod har därför bistått undersökningen med information som 

varit viktig och svår att tillhandahålla på annat sätt. Eftersom jag inte kan utesluta att materialet 

jag använt kan vara vinklat eller förskönat, har de olika intervjuerna kunnat bidra med 

nyanseringar i mitt ämnesområde. Styrdokumenten från kommunen har dock haft en betydande 

roll i undersökningen då de innehåller visioner, strategier och mål som utgör grunden till 

Uppsalas framtida utveckling. I områdena Sala backe och Kvarngärdet fotograferade jag den 

fysiska miljön vilket tillförde studien konkreta exempel på en del av förtätningens uttryck, som 

behövs för att förstå hur förändring i bebyggelsen upplevs på nära håll. I intervjuerna med de 

två bostadsrättsföreningarnas ordföranden var mitt syfte först att undersöka medlemmarnas 

synpunkter på förtätning i respektive förening. Vid intervjuerna märkte jag dock att 
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respondenternas personliga synpunkter återgavs i svaren. Deras medverkan har därför 

behandlats som två medborgares synpunkter och inte omfattat hela bostadsrättsföreningarna. 

Detta blev på så sätt en svaghet i denna undersökning, då endast två personer utgör medborgares 

direkta åsikter. Om svaren omfattat flera medlemmar hade svaren med större sannolikhet 

kunnat spegla den allmänna synen på förtätning i dessa områden. Respondenterna kunde dock 

utgå från deras personliga synpunkter i intervjuerna vilket gav mig tydliga och direkta svar. Vid 

liknande studier ska jag i framtiden undersöka möjligheten att skicka intervjufrågorna i förväg 

så respondenterna kan diskutera dem innan intervjun, för att få en samlad bild av flera personers 

synpunkter. Alternativt kan en annan metod vara relevant, exempelvis en enkät-undersökning. 
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3. SOCIAL HÅLLBARHET OCH FÖRTÄTNING 

 

Jag kommer här beskriva begreppen social hållbarhet och förtätning samt vad som idag anses 

kunna skapa en socialt hållbar stad. Vidare ges en inblick om huruvida den sociala hållbarheten 

anses påverkas av förtätning och debatten kring detta. Då fysisk planering är en slags 

maktutövning kommer detta kort beskrivas, vilket är relevant eftersom förtätning är en form av 

fysisk planering. Avslutningsvis kommer jag redogöra för ett antal för- och nackdelar som 

förtätning kan tänkas föra med sig. 

 

3.1 Begreppet social hållbarhet 

Social hållbarhet är en av tre dimensioner i det vida begreppet hållbar utveckling, som också 

består av dimensionerna ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Hållbar utveckling definieras i 

Brundtlandrapporten som en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov (WCED, 1987, s. 43). Social 

hållbarhet är inte tydligt definierat, trots att begreppet är allmänt accepterat och anses vara en 

viktig aspekt inom samhällsutveckling (Dempsey, Brown & Bramley, 2012, s. 93-94). Inom 

svensk samhällsplanering visas vikten av begreppet till exempel i Plan och bygglagens (SFS 

2010: 900) första paragraf där planeringen ska främja en samhällsutveckling med jämlika och 

goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna 

i dagens samhälle och för kommande generationer. Boverket (2010, s. 21) beskriver arbetet 

med detta som strävan efter att skapa en miljö där människor kan trivas och deras individuella 

behov kan uppfyllas. Detta kan uppnås genom att respektera medborgares rättigheter samt 

skapa ett rättvist och jämställt samhälle för alla. 

Boverket (2010) anger exempel på hur social hållbarhet går att arbeta för, med vissa 

centrala aspekter. Social hållbarhet kan stärkas genom att skapa mötesplatser, arbeta för 

integration och skapa variation genom olika former av boende, estetik och funktioner i 

samhället. Trygghet, tillgänglighet och trivsel kan på så sätt uppnås. När ett område förändras 

är medborgardialog betydande för att resultatet ska bli så bra som möjligt för de som bor och 

verkar där. Då dessa sociala hållbarhetsaspekter är relativt konkreta kommer jag främst beröra 

och återkomma till dessa i studien. 

 

3.2 Begreppet förtätning 

Stadsplaneringsmetoden förtätning är ett begrepp som inte heller har en tydlig definition. 

Burton (2000, s. 1969) definierar begreppet som en nyproduktion av byggnader i redan 

urbaniserade områden. Därmed koncentreras bebyggelsen och befolkningen i staden vilket 

också medför en intensifiering i användningen av bebyggelsen. Ombyggnationer är ytterligare 

ett inslag som sker i form av tillbyggnader och påbyggnader. 

Boverket (2016, s. 5-6) förklarar förtätning med inriktning på vilka effekter förtätning för 

med sig. Det används för att skapa en god bebyggd stad för de som vistas i den. Kompletteringar 

görs för att förbättra områden och tillföra mervärden, samtidigt som områdens goda egenskaper 
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och värden bevaras. Det är inte tätheten i sig som är eftersträvansvärd utan de positiva effekter 

en förtätning kan bidra med, till exempel närhet till verksamheter. 

I denna studie har jag främst utgått från Burtons definition genom att beskriva förtätning 

som: En nyproduktion av byggnader i redan urbana områden som resulterar i en högre 

koncentration av människor och intensifiering av bebyggelsen. 

 

3.3 Att skapa den goda staden 

Jag ska i detta avsnitt förklara hur dagens planeringsideal växt fram mot bakgrund av tidigare 

ideal. Det förklarar varför dagens planeringsmetoder, exempelvis förtätning, idag är aktuella 

och vad som anses skapa en socialt hållbar stad. 

Idag råder ett postmodernt planeringsideal som växt fram som en motreaktion till den 

modernistiska planeringen som ansågs bortse från sociala värden med dess funktionsuppdelade 

stadsbild, rationella expertplanering och utglesning med bilism. Dagens planeringsideal strävar 

istället mot att beakta historiska miljöer, arbeta efter medborgardialog och funktionsblandning 

samt skapa en kulturellt unik och trivsamt tät stadsbild. Social hållbarhet anses inte längre 

uppnås genom att experter bestämmer över den fysiska planeringen och vad medborgarna 

behöver (Hirt, 2005, s. 28). Den gamla expertplaneringen resulterade i att minoriteter och vissa 

samhällsgrupper uteslöts då städer endast byggdes utifrån vad majoriteten hos befolkningen 

ansågs behöva. Segregation och social ohållbarhet blev den oundvikliga följden av detta 

planeringsideal när vissa samhällsgrupper uteslöts (Sandercock, 2003, s. 21). I Sverige har den 

modernistiska planeringen främst utgått från den svenska heterosexuella kärnfamiljen med 

följden att andra grupper hamnat utanför planeringen, främst ensamstående kvinnor och 

invandrare. Dagens fokus på medborgardialog är därför viktig för att undvika de tidigare 

misstag som gjorts. Att planeringen ska vara demokratisk är grundläggande för att kunna uppnå 

social hållbarhet och görs genom att identifiera olika gruppers behov och intressen. En 

fungerande medborgardialog gör det möjligt att ta hänsyn till andra aspekter som behövs för att 

uppnå social hållbarhet, bland annat variation, mångfald, trygghet och tillgänglighet (Bradley, 

Broms Wessel & Tunström, 2005, s. 17-21). 

Jag har nu kort beskrivit hur dagens planeringsideal i sin helhet växt fram. I följande avsnitt 

förklarar jag varför förtätning idag är en aktuell planeringsmetod och dess relation till social 

hållbarhet. 

 

3.4 Den täta stadens sociala hållbarhet 

Dagens städer står inför stora framtida utmaningar då urbaniseringen sker snabbt. Det är 

uppenbart att hållbarhet på så vis blir en viktig aspekt i planeringen, för att de framtida städerna 

ska fungera väl. När människors miljöer snabbt förändras finns risker att sociala problem 

uppstår, till exempel segregation, otrygghet och motsättningar mellan olika samhällsgrupper. 

Det finns även möjligheter med urbaniseringen och städernas framtida roll, om planeringen 

görs på rätt sätt. Nya arbetstillfällen kommer skapas och i städerna finns resurser för att kunna 

skapa hållbarhet och en social sammanhållning (Engström, 2011, s. 7). 
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Stadsplaneringsmetoden förtätning växte fram som ett svar på hur städerna kan gå mot en 

mer hållbar utveckling. Förtätning var en motreaktion till den stadsutglesning som tidigare 

präglade städerna. En stadsutglesning började ske när befolkningsökningen i Sveriges städer 

tog fart vilket resulterade i att städerna ytmässigt växte utåt och stadens ytterområden började 

urbaniseras. På grund av detta blev medborgare beroende av bilen då stadens olika funktioner 

spriddes ut med stora avstånd mellan sig. Denna utveckling innebar bland annat besvärande 

pendling för individen och ökade utsläpp när resorna blev längre. Stadsutglesningen började 

anses ohållbar och istället växte förtätning fram som en planeringsmetod som kan bidra till både 

ekologisk och social hållbarhet. Förtätning är idag en viktig utvecklingsstrategi i ”Vision 

Sverige 2025” och anses leda till hållbarhet genom att tillföra kvalitéer i stadsmiljön som närhet 

till samhällets funktioner. Just närheten mellan aktiviteter och boende är det viktigaste för att 

en person ska trivas i en stad, enligt stadslivsundersökningar (Boverket, 2016, s. 6-7). 

Några vanliga sociala problem i dagens städer är stress, segregation och en stadsstruktur 

med funktionella brister. För att få bukt med dessa problem kan förtätning anses vara en lösning, 

samtidigt som det även råder en del kritik om huruvida metoden verkligen främjar social 

hållbarhet. Vanliga argument för att förtätning främjar social hållbarhet är ökad tillgänglighet, 

möjlighet att skapa variation samt ökad trygghet när staden koncentreras och ger ett ökat folkliv. 

Vanliga argument för att förtätning inte leder till social hållbarhet är att nybyggnationer görs på 

den värdefulla och därmed dyra innerstadsmarken vilket kan leda till gentrifiering, öppna 

(gröna) ytor bebyggs och ökad trafikintensifiering kan leda till ökade halter av ohälsosamma 

luftföroreningar (Hildebrand, 1999, s. 34-37). 

Allmänt anses förtätning vara en hållbar stadsplaneringsmetod. Dock har de ekologiska 

fördelarna starkt motiverats i frågor rörande förtätning där den sociala hållbarheten inte fått lika 

stort utrymme i debatten (Ancell & Thompson-Fawcett, 2008, s. 423-424). Cars (2011, s. 17) 

menar att anledningen beror på en osäkerhet hos planerare om vad social hållbarhet verkligen 

betyder. Det är svårt att konkret arbeta för social hållbarhet när det inte är tydligt vad som 

innefattas i begreppet eller vilka sociala aspekter som är mest betydande att arbeta för. På så vis 

stannar ofta sociala hållbarhetsmål i formuleringar av idealbilder och allmänna begrepp att 

uppnå, som trivsel och attraktivitet. Frågan är då om förtätning kan betraktas som en hållbar 

stadsplaneringsmetod i sin helhet, då den sociala hållbarheten blivit åsidosatt? 

Vikten av att planerare är medvetna om hur fysisk planering, exempelvis förtätning, 

påverkar den sociala hållbarheten förklaras mer ingående i nästa avsnitt. 

 

3.5 Sociala för- och nackdelar med förtätning 

För att undersöka hur den sociala hållbarheten påverkas av förtätning har ett antal sociala 

aspekter behövt identifieras. I tidigare forskning och litteratur diskuteras många olika aspekter 

varpå jag har undersökt några vanliga återkommande; Närhet och tillgänglighet, 

sammanlänkning, variation, stadsbild, gentrifiering, grönområden, dagsljus samt buller, 

luftföroreningar och trafik. Dessa aspekter beskrivs kort nedan. 

När staden koncentreras skapas närhet och tillgänglighet genom att samhällets funktioner 

kommer närmare varandra (Boverket, 2016, s. 6). Sannolikheten att det finns ett större utbud 
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av service och verksamheter ökar också eftersom den större befolkningstätheten skapar 

ekonomiska möjligheter för detta. Tätheten förbättrar även förutsättningarna för att 

kollektivtrafiken ska fungera väl då det är mer sannolikt att invånare bor i nära anslutning till 

en hållplats (Burton, 2000, s. 1972-1973). En ökad närhet innebär att stadens områden fysiskt 

sammanlänkas genom att bygga bort barriärer och urbanisera delar av staden som inte utnyttjas. 

På så sätt kan segregationen minskas när områden inte blir lika uppdelade. Det finns även 

möjlighet att skapa variation när ett område genomgår en förändring. Med fysiska 

kompletteringar kan mervärden skapas i miljön, som mer jämställda och rättvisa platser i staden 

(Boverket, 2016, s. 6-7). 

Förtätning har även en del negativa aspekter att studera närmare. Idealbilden av den 

småskaliga och trevligt täta stenstaden har de senaste åren kantats av otrivsamt tät och hög 

nybebyggelse. Detta kan riskera att försvaga stadsbilden om estetiska värden i stadens 

utformning går förlorade. Marken som bebyggs är ofta dyr och gör att det finns ekonomiska 

fördelar att effektivt utnyttja den. Detta kan leda till gentrifiering då boendepriserna blir höga 

när den värdefulla marken bebyggs. Det finns en risk att endast människor och verksamheter 

med viss inkomst har råd att etablera sig i de nybyggda områdena (Boverket, 2016, s. 7). En 

segregering uppstår när många får bo kvar i stadens billigare ytterområden och skapar en 

socioekonomiskt uppdelad stad (Engström, 2011, s. 51). En annan omdiskuterad aspekt är de 

grönområden som till viss del förtätas och gör att olika intresseavvägningar ställs mot varandra. 

Det blir en fråga om hur nära medborgare behöver ha tillgång till grönytor och rekreation, för 

att inte påverkas negativt (Burton, 2000, s.1972-1973). För människors hälsa behövs även 

dagsljus, men en tätare bebyggelse försvårar möjligheten att bygga tillräckligt ljusa miljöer 

(Wingård, PLAN, 2016). Boverket (2015, s. 159-161) skriver i sin regelsamling för byggande, 

BBR 6:31 att byggnader ska utformas så att tillfredsställande ljusförhållanden är möjliga att 

uppnå, utan att skaderisker och olägenheter för människors hälsa uppstår. För studentbostäder 

har restriktionerna blivit lösare hållna efter år 2014. Enligt BBR 6:322 krävs endast indirekt 

dagsljus vid gemensamma utrymmen för studentboenden och enligt BBR 6:323 behöver inte 

studentbostäder om högst 35 kvm tillgång till direkt solljus alls. Wingård (PLAN, 2016) menar 

att detta sällan tas hänsyn till vid nybyggnationer, då ljusförhållanden är svåra att räkna ut i 

förväg. Burton (2000, s. 1974) menar också att ett annat hälsoproblem kan utgöras av buller, 

luftföroreningar och trafik då staden blir mer koncentrerad och trafiken mer intensiv. 

 

3.6 Planering utifrån ett maktperspektiv 

Det är intressant att studera planering ur ett maktperspektiv då det kan synliggöra strukturer i 

samhället och vem som har inflytande att påverka den kommande utvecklingen. I 

planeringssammanhang blir detta även en fråga om demokrati och medborgardialog som anses 

vara ett viktigt inslag i planeringsprocessen. 

Fysisk planering är en form av maktutövning då planeringen ska organisera samhället, 

vilket alltid påverkar människors vardagsliv. Intentionerna är givetvis goda då planeringen ska 

motverka orättvisor och sociala problem, dock kan planeringen också medverka till att skapa 

problem. Genom att utforma miljöer på ett visst sätt skapas rumsliga strukturer som i vissa fall 
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kan resultera i att problem skapas eller förstärks. Ett tydligt exempel är boendesegregationen 

där sättet att bygga på anses ha skapat homogena områden med socioekonomiska skillnader. 

Planering kan på så sätt både vara orsaken till samhällets sociala problem samt lösningen för 

dessa (Fainstein, 2010, s. 170-171). Förtätning är en stadsplaneringsmetod som därför kan 

tänkas ha både möjligheter och begränsningar att skapa social hållbarhet. Det krävs en 

medvetenhet om hur planeringen påverkar omgivningen för att kunna främja social hållbarhet 

och undvika att nya problem uppstår. 
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4. UPPSALA 

 

Här redovisar jag mina resultat från denna studie; hur den sociala hållbarheten påverkas av 

förtätning i Uppsala. Avsnittet börjar med en tillbakablick på Uppsalas planeringsstrategier 

genom tiden för att senare beskriva hur Uppsala kommun arbetar med förtätning idag. Vidare 

beskriver jag vilka eventuella för- och nackdelar förtätningen kan medföra utifrån sociala 

aspekter. Sist redogör jag för hur medborgare i Sala backe och Kvarngärdet upplever 

förtätningen i områdena utifrån sociala aspekter. 

 

4.1 Uppsalas stadsstruktur 

För att planeringsmetoden förtätning ska förstås i ett sammanhang behövs en kort historisk 

tillbakablick på Uppsalas stadsstruktur samt hur den ser ut idag. Stadens historiska struktur 

lägger grunden för dagens planeringsförutsättningar och strategier, därmed för förtätning. 

Det medeltida Uppsalas stadsplan präglades av oregelbundenhet och slingrande, trånga 

gator. Detta var tidstypiskt för flera städer och idag finns exempel på denna medeltida 

stadskärna kvar i Visby och Stockholm. Under 1600-talet förändrades byggnadsidealet till mer 

regelbundenhet med större, raka gator och kvarter. I Uppsala kom den stora förändringen då 

drottning Kristina 1643 skickade ett brev med order om en radikal förändring av stadsstrukturen 

(Ågren, 2004, s. 41-46). Efter omkring 1870 ökade befolkningen betydligt vilket krävde en 

utvidgning av Uppsala och bebyggelse uppkom utanför innerstaden. Denna utvidgning av 

staden fortsatte med befolkningsökningen och efterfrågan på bostäder. Stadens ytterområden 

och kransorter exploaterades allt mer, framför allt vid byggandet av miljonprogrammet mellan 

åren 1965-1975 (Norman, 2004, s. 51-52). Gottsunda, Storvreta, Knivsta och Vänge är exempel 

på denna satsning (Ibid., s. 60).  Att låta staden växa utåt på detta sätt är, som nämnt tidigare i 

uppsatsen, tidstypiskt då modernismens idéer rådde. Utglesningen av staden och uppförandet 

av särskilda bostadsområden ledde till en funktionsuppdelad stadsbild där bilen fick en viktig 

roll. 

Idag tillhör Uppsala en av Europas och Sveriges mest konkurrenskraftiga och snabbast 

växande arbetsmarknadsregion (Uppsala kommun, 2016a, s. 146). Tillväxten är kraftig och år 

2050 kan befolkningen öka till att vara 280 000 – 340 000 invånare. Detta innebär betydande 

utmaningar för att kunna bemöta de förändringar som staden står inför. Strategierna för den 

framtida utvecklingen blir därför viktiga för att Uppsala ska fortsätta vara en attraktiv stad. En 

grundläggande del av detta är att ha människan i fokus, att stadslivet har en mänsklig skala och 

att medborgares tankar och förslag lyfts fram (Uppsala kommun, 2016c, s. 8). När Uppsala 

växer behövs vissa strategier för att kunna bemöta de utmaningar staden står inför. För att 

hantera bostadsbristen används bland annat förtätning inne i staden där kommunen äger en del 

mark (Manell, 29/11-16). Dagens planering fokuserar på närhet, tillgänglighet och variation 

vilket innebär en omställning från det modernistiska idealet (Fehler, 25/11-16). Dagens 

planering påminner en del om det medeltida idealet med strävan efter täthet och en mindre strikt 

stadsstruktur (Ågren, 2004, s. 48). 
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Med denna bakgrund av hur förtätning växt fram som planeringsmetod i Uppsala, beskriver 

jag i följande avsnitt hur kommunen arbetar med metoden. 

 

4.2 Uppsala kommuns förtätningsstrategier 

Hur kommunen arbetar med att förtäta Uppsala har främst besvarats genom intervjuer med 

Katarina Fehler, Örjan Trapp och Anna Manell. Uppsala kommuns innerstadsstrategi och 

Uppsala kommuns hemsida har även utgjort en betydande del av underlaget. 

Uppsala ansågs på 1990-talet vara färdigbyggt i den meningen att staden inte skulle glesas 

ut ytterligare då det innebar slöseri på resurser. Det skulle vara mer hållbart att istället fokusera 

på att skapa mervärde i dessa områden genom att utnyttja de investeringar som gjorts. Idag 

byggs staden på så kallade outnyttjade ytor som har potential att användas bättre (Fehler, 25/11-

16). Den mark som inte identifieras som mest värdefull bebyggs, exempelvis kan parkeringar 

förändras och effektiviseras för att marken även ska kunna nyttjas till annat (Trapp, 29/11-16). 

I områden som har vissa brister, exempelvis mötesplatser, kan detta tillskapas samtidigt som en 

förändring sker i övrigt (Manell, 29/11-16). Vid planeringen utgår man från hur 

befolkningssammansättningen ser ut och förväntas se ut framöver för att kunna skapa 

välfungerande områden där behov kan mötas. Då befolkningssammansättningen förändras med 

tiden är det betydande att bygga flexibelt och se till staden som helhet (Fehler, 25/11-16). 

Förtätning kan ske på två olika sätt, antingen genom att omvandla eller komplettera urbana 

områden. En komplettering är en mer kortsiktig strategi som kan fungera och skapa vissa 

mervärden medan en omvandling kan tillföra mer fördelar för området som helhet och är en 

mer långsiktig strategi. I en omvandling finns större förutsättningar att se områdets potential 

och skapa ett mer levande stadsrum med fler kvalitéer då man inte planerar endast enskilda 

kvarter utan hela stadsmiljöer. Förtätning bör alltså ses som ett verktyg för att lösa problem och 

uppnå mål, det handlar inte bara om den fysiska formen. Framför allt ska förtätning användas 

för att koncentrera, koppla samman och blanda den fysiska strukturen (Fehler, 25/11-16). Hur 

kommunen arbetar med dessa tre principer illustreras nedan i Figur 3. 

 

Figur 3. Uppsala kommuns principer för att skapa närhet och mervärden i staden. 

Källa: Uppsala kommun 2016, Förslag till ny översiktsplan, antagandehandling. Del A: Huvudhandling 
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Vad gäller medborgardialog är detta en viktig del i förändringsprocesser i staden, där förtätning 

spelar en viktig roll i Uppsalas framtida utveckling. I skapandet av den nya översiktsplanen och 

innerstadsstrategin i Uppsala ska inflytandet från berörda, bland annat medborgare och 

organisationer vara stort (Uppsala kommun, 2016c, s. 8). På samma sätt ska synpunkter från 

berörda vara betydande i detaljplaneprocessen. Innan en detaljplan upprättas skickas ett 

planförslag ut på samråd då sakägare får ta del av planförslaget. Det är även vanligt att ett möte 

anordnas för att redovisa planförslaget och frågor kan ställas. Synpunkter ska skickas in till 

kommunen inom tidsramen för samrådet. Senare redigeras eventuellt planförslaget och ställs ut 

på granskning under minst tre veckor, medan sakägare till området som berörs av förändring 

får lämna synpunkter. Efter denna process presenteras det slutgiltiga förslaget med ett 

granskningsutlåtande från stadsbyggnadsförvaltningen. Det finns sedan möjlighet att överklaga 

beslutet (Uppsala kommun, 2014). Från intervjuerna med tjänstemännen (Fehler 25/11-16, 

Trapp och Manell 29/11-16) från kommunen framgick det att medborgardialog är viktigt i 

planeringsprocessen men att det också är ett område som behöver förbättras. Fehler (25/11-16) 

förklarar att det är ett viktigt område för att kommunen ska kunna skapa förtroende och få en 

god relation till stadens medborgare.  

 

4.3 Sociala för- och nackdelar med förtätning i Uppsala 

En koncentration av Uppsalas bebyggelse görs alltså för att uppnå fördelar och lösa problem 

men samtidigt tillkommer vissa svårigheter och risker med förtätning. Jag ska redovisa dessa 

nedan med utgångspunkt i mina intervjuer; Katarina Fehler, Anna Manell och Örjan Trapp från 

Uppsala kommun samt Per Ove Sporrong från föreningen Vårda Uppsala. Uppsalas 

innerstadsstrategi har också använts för att ytterligare ta del av hur kommunen ser på Uppsalas 

framtida utveckling. 

 

4.3.1 Närhet och tillgänglighet 

När staden blir tätare kommer också stadens funktioner och medborgare närmare varandra och 

skapar på så sätt en ökad tillgänglighet (Fehler 25/11-16, Trapp och Manell 29/11-16). Det 

skapas därmed förutsättningar för att medborgare kan mötas och interagera med varandra 

(Uppsala kommun, 2016c, s. 59). Parallellt med förtätningen satsar kommunen på 

kollektivtrafiken, för att på ytterligare ett sätt uppnå ökad närhet i staden. Tillsammans med 

kollektivtrafiken ska gång och cykel prioriteras, då dessa färdmedel tar mindre plats i staden 

jämfört med bilen. Större ytor kan därför användas till exempelvis rekreation och mötesplatser 

(Uppsala kommun, 2016c, s. 29). När avstånden blir kortare skapas förutsättningar för att 

invånare inte ska behöva ha en egen bil (Fehler 25/11-16). 

Att skapa närhet i staden leder ofta till fördelar men nackdelarna uppkommer då närheten 

uppfattas påträngande när det byggs allt tätare. Sporrong (8/12-16) förklarar att närheten till 

andra medborgare kan uppnå den graden att grannar nästan kan ta varandra i handen över 

balkongräckena i hörnen av vissa bostäder som byggs. Tätheten gör även att insyn kan bli en 

störande faktor i vissa bostadsområden. 

 



19 

 

4.3.2 Variation 

I nybyggnadsprocessen arbetar man för att skapa blandade livsmiljöer. Idag är Uppsala stad 

relativt uppdelad och segregerad, för att förbättra detta arbetar kommunen med att skapa en 

variation av samhällsfunktioner i stadsmiljöerna. Detta bidrar till mer rörlighet under dygnets 

alla timmar som i sin tur leder till trygghet då stadsdelarna blir mer levande (Trapp, 29/11-16). 

Det rådande stora bostadstrycket innebär utmaningar att skapa en blandning av andra 

verksamheter, vilket därför är extra viktigt att arbeta för (Uppsala kommun, 2016c, s.6). Det 

går också att skapa viss variation bland de bostäder som byggs med olika upplåtelseformer. I 

de fallen kommunen äger marken finns möjlighet att påverka detta (Trapp, 29/11-16). För att 

skapa blandning behövs en variation av gammal och ny bebyggelse (Uppsala kommun, 2016c, 

s. 68). När staden byggs tätare uppstår konflikter mellan kulturvärden och andra viktiga 

samhällsverksamheter som behöver ta plats för att skapa en god blandning. Den nya 

bebyggelsen kan därför påverka vissa kulturvärden (Uppsala kommun, 2016b, s. 46-47). 

Sporrong (8/12-16) från Vårda Uppsala är kritisk till kommunens arbete med variation och 

menar att det ofta stannar vid en vision om att skapa en blandad stad. Verkligheten lever dock 

inte upp till visionerna och istället verkar det satsas på, framförallt ensidig, bostadsbebyggelse. 

I innerstaden görs plats för bostäder genom att arbetsplatser och kontor rivs och istället läggs i 

stadens ytterkanter. Det finns även stora ekonomiska intressen från fastighetsägare i hur man 

exploaterar, vilket medför en vilja från dem att exploatera kraftigt och gärna i den attraktiva 

innerstaden. Detta är inget fel i sig, men Vårda Uppsala anser att det ibland innebär att andra 

kvalitéer i staden går förlorade. Kungsängen är ett exempel på område som saknar variation där 

mestadels bostäder byggts. De halvhjärtade försöken till affärsverksamhet har nästan inte 

fungerat alls och det råder brist på andra verksamheter som skolor och förskolor. 

 

4.3.3 Sammanlänkning 

Då Uppsala idag är relativt uppdelad blir förtätning ett verktyg för att länka samman områden 

med varandra och minska barriärer, så kallad stadsläkning. Detta förbättrar stadens 

genomströmning då områden förbinds med varandra och arbetet med detta gör att stadens 

helhetsperspektiv förbättras (Trapp och Manell, 29/11-16). Det arbetas utefter att skapa 

tydlighet i stadsrummet, vilket gör att gator och torg ska synas tydligt men också binda samman 

kvartersstrukturen och skapa en helhet (Uppsala kommun, 2016c, s. 19). I Uppsala finns även 

åtta så kallade fokusområden; främre Kungsängen, främre Boländerna, Råbyvägen, 

Sjukhusvägen, Luthagsesplanaden/Ekonomikum, Vaksala torg, Blåsenhus och 

Svartbäcksgatan. Kopplingen mellan dessa områden och centrum kan med tiden stärkas och 

möjliggöra en inre stadsexpansion genom att områdena vävs samman (Uppsala kommun, 

2016c, s. 24-27). 

 

4.3.4 Stadsbild 

Riskerar Uppsalas stadsbild att försvagas när byggnaderna blir allt högre vid förtätning? 

Uppsala kommun (2016c, s. 66-67) vill värna om den klassiska silhuetten som Uppsala har, 

med slottet, Carolina Rediviva, domkyrkan och universitetshuset. Dessa fyra byggnader har fått 
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sin placering på den gamla Uppsalaåsen och gjort att Uppsala fått sin unika stadssilhuett. Vissa 

av de värdefulla byggnaderna skapar särskilda siktvyer i staden som är viktiga att värna om vid 

förändringar i stadsrummet. Dessa siktvyer finns utsatta i Figur 4. På senare tid har även 

Uppsala konsert och kongress kommit att utgöra ytterligare en viktig siktlinje. Siktlinjerna och 

hushöjder ska särskilt respekteras mellan Uppsala slott, Carolina Rediviva, domkyrkan och 

Uppsala konsert och kongress. Högre hus kan möjligtvis uppföras utanför stadens centrum men 

inte innanför siktsektorerna. Fehler (25/11-16) förklarar även att det finns särskilda restriktioner 

om hur byggnader får uppföras eftersom Uppsala slott och domkyrkan utgör riksintressen. 

Genom siktlinjerna kan man skapa samband i staden, som exempelvis sträckan mellan 

Vaksalagatan och Stora torget. Att det finns restriktioner om hur byggande får uppföras kan 

utnyttjas för att differentiera den fysiska strukturen och gör att staden får en variation i täthet. 

Sporrong (8/12-16) förklarar att Vårda Uppsala är särskilt angelägna om att Uppsalas 

klassiska stadsbild behålls och att stadsbilden inte bör försvagas av andra nyuppförda 

byggnader. När det inte byggs särskilt högt i centrum är risken liten för att just det området ska 

utgöra ett direkt hot mot den klassiska stadssilhuetten. Att byggnader blir högre generellt är av 

estetiska skäl dock inte alltid att föredra, vilket kan påverka Uppsalas stadsbild i sin helhet. Det 

behövs därför en medvetenhet om byggnaders skala och utformning för att inte Uppsalas 

stadsbild och fysiska utformning ska påverkas negativt av den nya bebyggelsen. 

 

 

Figur 4. De lila områdena utgör Uppsalas viktiga siktsektorer från de värdefulla byggnaderna som 

skapar Uppsalas klassiska stadssilhuett. 

Källa: Uppsala kommun 2016, Uppsalas innerstadsstrategi – stadsliv i mänsklig skala. 

 

4.3.5 Gentrifiering 

Då kommunen arbetar för att främja en blandning av människor i olika delar av staden är det 

viktigt att alla områden har bostäder som upplevs attraktiva för alla samhällsgrupper. En 

blandning av människor ger upphov till minskad segregation vilket är en av anledningarna till 

att en blandning av upplåtelseformer eftersträvas. Vid förändringar av områden, exempelvis vid 
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renoveringar, kan dyrare hyrespriser innebära svårigheter för socioekonomiskt svagare grupper 

att bo kvar. På så sätt behöver förändringar ske på ett socialt hållbart sätt som fungerar för de 

boende (Trapp, 29/11-16). De höga hyrespriserna vid nybyggnationer i staden är ett problem 

för vissa samhällsgrupper men kommunen bygger och utnyttjar även de befintliga strukturerna 

i kransorterna, som även bidrar till en mer levande landsbygd (Fehler, 25/11-16). Kommunen 

är medveten om de problem som gentrifiering skulle innebära, med personliga och 

kommunalekonomiska konsekvenser med segregering som följd. Med detta i beaktande 

försöker kommunen ta en aktiv roll och skapar forum för dialog med berörda parter tidigt i 

processen (Trapp, 29/11-16). 

Sporrong (8/12-16) menar att vi i Sverige har varit väl medvetna om varför segregation 

uppstår och vad det leder till för samhällsproblem. Våra städer är ofta segregerade och områden 

som Gottsunda med socioekonomiska problem är inte ovanligt. Trots detta fortsätter det byggas 

på ett sätt som skapar gentrifiering och som i sin tur har segregering som följd. Bostadspriserna 

stiger i områden som rustas upp och socioekonomiskt utsatta grupper behöver flytta till stadens 

förorter där priserna är lägre. Det är däremot positivt att det byggs en viss andel hyresrätter för 

att fler ska ha råd att bo i de nya lägenheterna, men de är tyvärr också väldigt dyra och stänger 

ute stor del av befolkningen. Gentrifieringen som sker leder till samhällsproblem med sociala 

kostnader. Problem kan även uppstå senare när bostadsbristen så småningom börjar försvinna. 

Idag är boendepriserna i de områden som byggs ungefär lika dyra då efterfrågan på bostäder är 

stor. I framtiden då bostadsmarknaden inte är lika stark kan områden med bristande kvalitéer 

bli mindre attraktiva och priserna kan sjunka. De områden som nu anses attraktiva riskerar med 

tiden därför att associeras med problem. 

 

4.3.6 Grönområden 

I staden är parkerna de offentliga platserna som främst används för rekreation. De är till för 

människor i olika åldrar, med olika bakgrund och sysselsättning. De är ett viktigt inslag i staden 

och utgör mötesplatser för invånare. När staden blir allt tätare är det viktigt att parkerna också 

blir fler och dessutom att kvalitén av de befintliga parkerna förbättras (Uppsala kommun, 

2016c, s. 53). Det är alltid en intresseavvägning när ett natur- eller grönområde kan behöva 

användas för exploatering. I de fallen arbetar kommunen för att kompensera det upptagna 

området på annat sätt. Med dagens planeringsideal urbaniseras staden ytterligare och dagens 

bostadsbrist gör även att stadens ytor behöver exploateras i större grad (Trapp, 29/11-16). 

Paradigmet är att bygga tätt och grönt genom att skapa kvalitativa grönytor. Det handlar om att 

skapa förutsättningar för att människor ska använda grönytor och bygga på ett sätt som gör att 

människor kan uppleva den grönska som finns, då vissa grönytor idag inte utnyttjas. 

Kommunen arbetar på så sätt för skapa en mer effektiv användning av de ytor som finns i 

Uppsala. Parker och grönytor ska rustas upp och få fler kvalitéer för att kunna skapa mer 

fungerande och levande områden. En del av arbetet är att få människor att lättare hitta till 

stadens naturområden för att kunna ta del av dem (Fehler, 25/11-16). 

Att grönområden exploateras för att istället utgöra något annat användningsområde anser 

Sporrong (8/12-16) och Vårda Uppsala är godtagbart i de fall grönområdet inte utnyttjas eller 
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är av intresse för medborgare. I övrigt förklarar Sporrong att Vårda Uppsala är väldigt kritiska 

till att grönytor tas i anspråk när de tillför mervärden i stadsmiljön och i vissa fall byggs det inte 

hållbart ur denna aspekt. Ett exempel är Mikaelsparken som var tänkt att förtätas med 

bebyggelse trots att parken var värdefull för omkringliggande miljö då det inte fanns andra 

grönområden i närheten som kunde kompensera för de kvalitéer som skulle gå förlorade. I detta 

fall nekades den föreslagna detaljplanen av länsstyrelsen men det finns exempel på områden i 

staden där grönområden inte får den prioritering som behövs. I Kungsängen har en så kallad 

fickpark skapats som ska utgöra upptagningsområde för alla boende i området. Den har många 

kvalitéer men den är inte tillräckligt stor för boendelägenheterna i området. Sporrong förklarar 

även att innergårdar är en viktig del för att de boende ska ha nära tillgång till grönytor och 

spontan lek. När de boende vill utnyttja innergården skapar det en social samvaro och 

sammanhållning i området då man lär känna sina grannar. Detta kan också leda till en 

gemenskap där man bättre hjälps åt i bostadsområdet. Med dagens täta planeringsideal blir 

innergårdarna allt mindre och som följd av detta tenderar dem även att bli mörkare. Förskolor 

etableras ibland på bottenvåningen av bostadsområdet vilket också tar upp en del plats för de 

boende och gör att innergårdens yta upplevs ännu mindre. Ofta görs det plats för 

parkeringsplatser och övrigt utrymme under innergårdarna vilket gör att stor växtlighet och 

höga träd inte kan växa där. På så vis blir innergårdarna relativt hårdgjorda och utgör inga 

ordentliga grönområden. Barnen i området hänvisas ofta till sin bostadsgård om de inte själva 

kan ge sig iväg till den större parken längre bort. Dessa barn riskerar på så vis att bli begränsade 

till de små innergårdarna och de lekar som är möjliga på liten yta. Om de boende inte vill 

utnyttja innergårdarna riskerar många sociala värden att gå förlorade. Sammanfattningsvis 

menar Sporrong att grönområden borde prioriteras i större utsträckning i staden, när så mycket 

mark exploateras i övrigt. 

 

4.3.7 Dagsljus 

Kommunen ska prioritera att bygga på platser med tillgång till solljus, därför ska sol- och 

skuggstudier alltid göras vid förtätningsförslag (Uppsala kommun, 2016c, s. 4). Vid 

nybyggnation ska tillgång till sol- och dagsljus väga tyngre än att bygga höga hus, vilket är 

viktigt för att kunna säkerställa en attraktiv stadsmiljö även i framtiden (Ibid., s. 67). Fehler 

(25/11-16) ger exempel på strategier kommunen använder för att skapa goda ljus- och 

solförhållanden. De översta våningarna på lägenhetshus kan dras in, eller förlust av solljus kan 

kompenseras genom att ordna andra platser att vistas på i sollägen. Kommunen är medveten 

om att ljusförhållanden är viktigt att ta hänsyn till vid förtätningar. 

Sporrong (8/12-16) menar att lägenheterna ofta får in ordentligt med dagsljus, exempelvis 

byggs ofta hus med stora fönster och ordentligt ljusinsläpp. Dock behöver lägenheter på 

nedervåningar och framför allt i norrläge tas särskild hänsyn till, eftersom dags- och 

solljusinstrålningen är begränsad i dessa lägen. Det kan göras genom att bygga genomgående 

lägenheter där sydsidan ger ordentligt med dagsljus. I östra Sala backe har en del hänsyn tagits 

till solinstrålning genom att bygga lägre i sydväst för att fler lägenheter ska få ljusa 

förhållanden. Det allmänna problemet vad gäller dagsljus är främst innergårdarna, som på grund 
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av att det byggs tätt kan ha svårt att få ordentligt med ljus. Detta är en väldigt viktig aspekt för 

att skapa trivsel och miljöer som de boende vill utnyttja. På innergårdar är det även viktigt med 

kvällssol som bidrar till utevistelse när de boende är lediga efter jobbet eller skolan. 

 

4.3.8 Buller, luftföroreningar och trafik 

Mer slutna rum innebär vissa utmaningar att kunna ventilera ut luftföroreningar, men 

miljökvalitetsnormerna får inte överskridas (Fehler, 25/11-16). I innerstaden finns idag vissa 

gator med förhöjda värden av luftföroreningar, något som kan lösas genom satsningar på 

kollektivtrafiken och minskad biltrafik i centrum (Uppsala kommun, 2016c, s. 14). Bilen har 

idag en negativ inverkan på staden genom att utgöra en otrivsam faktor i stadsrummet samtidigt 

som den är utrymmeskrävande samt skapar buller och luftföroreningar. När staden koncentreras 

bor alltfler i centrum och för att ta hänsyn till de boende ska bilens framkomlighet vara på de 

gåendes villkor. Detta bidrar även till en gåvänlig och trivsam innerstad. Bilen ska därför 

begränsas men det ska inte bli ett hinder att använda bilen i innerstaden. Genomfartstrafiken 

ska begränsas genom att försvåra framkomligheten på vissa ställen. Förutsättningar för 

kollektivtrafiken ska istället förbättras, bland annat genom att skapa egna körfält och lägga 

hållplatser vid strategiska platser efter resenärers behov. Vad gäller parkeringsplatser är det en 

svårighet att anlägga i den täta staden direkt intill de fastigheter som byggs. Det kommer istället 

erbjudas att köpa platser i andra anläggningar i närheten vilket även skapar möjlighet för 

bilpoler (Ibid., s. 39-42). Bullernivåerna ska också hållas på en hälsosam nivå och inte 

överskrida de riktvärden som finns. Att värna om tysta miljöer är viktigt i stadsmiljöerna 

(Uppsala kommun, 2016a, s. 28). Hur utvecklingen i praktiken kommer påverka människor är 

svårt att bedöma. Förtätningen i sig med en mer kompakt bebyggelse och prioriteringen av 

gång- cykel och kollektivtrafik kan minska biltrafiken. Dock gör intensifieringen av övrig trafik 

och bussar att det finns risk för höga bullernivåer (Uppsala kommun, 2016b, s. 37). 

Sporrong (8/12-16) menar att hänsyn generellt sett tas till buller för att det inte ska störa 

människor inomhus. Det finns dock vissa problem med exempelvis balkonger som vetter mot 

gator, som ibland behöver glasas in för att det ska vara trivsamt att vistas där. Förr lades garage 

längs trafikleder som kunde dämpa buller men dessa tas nu bort i arbetet att skapa mer livfulla 

gator. Att parkeringsplatser blir mer svårtillgängliga och inte prioriteras på samma sätt som förr 

kan också bli ett problem. Sporrong frågar sig om kommunen är realistisk i sin vision om att 

stadens invånare i framtiden inte kommer behöva använda bilen lika mycket. I Sverige har 

invånarna i år aldrig tidigare köpt så många bilar och det ser inte ut att avta. Vidare är Sporrong 

även kritisk till den strategi som nu används för att dämpa biltrafiken och få fler att åka 

kollektivt. Gatufiler tas bort vilket leder till köbildning när bussar stannar vid busshållplatser 

och övrig trafik inte kan köra om. Han frågar sig om detta inte snarare leder till irritation och 

mer avgaser då bilar står på tomgång, än att fler ser fördelarna med att åka kollektivt. 

 

4.4 Sala backe 

Sala backe är det första området jag har studerat mer ingående genom en intervju, fotografering 

av den fysiska miljön samt Östra Sala backes planprogram och första etappens detaljplan. 



24 

 

Intervjun gjordes med bostadsrättsföreningen Salabackes ordförande Lars Pettersson och 

fotograferingen gjordes i nära anslutning till Vaksalagatan samt i nybyggnationsområdet i Östra 

Sala backe vid Johannesbäcksgatan och Fyrislundsgatan. Fotograferingen gjordes på dessa 

platser för att illustrera de synpunkter Pettersson beskrev angående förtätning i intervjun. Då 

det främst sker en omfattande stadsutveckling i östra delen av Sala backe beskrivs detta område 

i början av detta avsnitt. 

I Östra Sala backe ska ett område bebyggas som tidigare utgjort en kraftledningsgata. Se 

Figur 5 för områdets avgränsning. Kraftledningsgatan har tagits bort och innebär nya 

utvecklingsmöjligheter. Kommunen ska nu förtäta denna stadsdel med en utbyggnad i fyra 

etapper. Nybyggnationen ska sammanlänka Östra Sala backe med Årsta och göra att stadsväven 

läks mellan dessa områden. Då Sala backes gatustruktur består av tydliga, raka kvarter ska detta 

behållas vid byggnationen. Exploateringen behöver vara relativt hög med en tät struktur för att, 

förutom bostäder, också ge plats åt servicefunktioner och verksamheter i området som i sin tur 

behövs för att kunna bygga ut kollektivtrafiken. Cirka 2500 bostäder ska byggas i området 

samtidigt som satsningar görs på de befintliga parkerna i området, Källparken och Årstaparken. 

Det ska också skapas förutsättningar att skapa nya rekreationsstråk. Befolkningsmässigt är 

ambitionen att bygga för mångfald, för människor i olika åldrar och livsskeden med olika 

bakgrund (Uppsala kommun, 2010, s. 4-7). I skrivande stund har den första etappen börjat 

byggas. Det byggs främst bostäder men även vårdboende, förskola samt handelsverksamhet. 

Arkitekturen ska vara spännande och nytänkande men anpassad till omgivningen. (Uppsala 

kommun, 2013, s. 16). Mot Johannesbäcksgatan kommer lägenheter byggas i 3-4 våningar 

medan lägenheterna mot Fyrislundsgatan kommer byggas i 2-6 våningar (Ibid., s. 11). 

 

 
Figur 5. Planområdets avgränsning. Det gränsar till Boländerna och Fyrislund i söder samt till Gränby 

i norr. 

Källa: Uppsala kommun 2010, Östra Sala backe – Planprogram 
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4.4.1 Bostadsrättsföreningen Salabacke 

I denna del redogör jag för intervjun med Lars Pettersson, 5/12-16. Pettersson är väldigt bekant 

med Sala backe i sin helhet och har berättat om hans syn på förtätningen i området, ibland med 

vissa specifika exempel på gator och kvarter. De foton som redovisas i denna del används för 

att illustrera särskilda exempel Pettersson beskrev i intervjun. Fotografering skedde således på 

Källparksgatan, Solskensgatan, Johannesbäcksgatan och Vaksalagatan. Bostadsrättsföreningen 

bildades år 2003 och har 72 lägenheter. 

Petterssons idealbild av hur bostadskvarter borde byggas är de områden som arkitekten 

Leche skapat i Sala backe. Innergårdarna är luftiga med betydande grönska som inbjuder till 

spontan lek. Ytorna på innergårdarna är stora och skapar ljusa, trevliga miljöer som dessutom 

är insynsskyddade med betydliga avstånd mellan husen.  

 

 

Områdena som Leche byggt är luftiga och stora. Här är ett exempel på Källparksgatan. 

Källa: Ida Folkesson 2016. 

 

Pettersson förstår att detta sätt att bygga på inte är möjligt idag då Uppsala förändrats, 

befolkningen i staden har ökat och kräver nya metoder för att bygga. Dagens bebyggelse kan 

vara tätare och högre än i områdena Leche skapade utan att tumma på den sociala hållbarheten, 

men med tanke på hur det faktiskt byggs idag tror han att många sociala värden kan gå förlorade. 

Pettersson är orolig för att den förtätning som nu sker kommer leda till att områden skapas som 

påminner om de brister i sociala kvalitéer som tillkom under byggandet av miljonprogrammet. 

De sociala kvalitéerna är väldigt viktiga för att folk ska vilja bo och vistas i ett område och de 

områden som nu byggs riskerar i framtiden att anses oattraktiva. Pettersson berättar att han var 

på en visning för lägenheterna i östra Sala backe för att uppleva nyproduktionen ur de boendes 

perspektiv. Den störande insynen från grannarna var ett faktum, vilket han anser kan utgöra ett 

väsentligt problem för att kunna trivas i sitt hem. Innergårdarna var också små, vilket det finns 

ännu tydligare exempel på intill Vaksalagatan. Pettersson menar att de små innergårdarna 
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främst innebär problem för barnen i området som inte har möjlighet till den sortens lek som 

kräver större ytor, till exempel fotboll. Många innergårdar är även otrivsamma då solljuset har 

svårt att nå ner till dem. 

 

 

Pettersson menar att innergårdarna idag byggs allt mindre. Fotot är taget på Solskensgatan. 

Källa: Ida Folkesson 2016. 

 

  

Pettersson menar att tätare bebyggelse gör att insyn till grannar blir vanligare, vilket dessa foton kan 

illustrera. Fotot till vänster togs på Johannesbäcksgatan och fotot till höger togs på Solskensgatan. 

Källa: Ida Folkesson 2016. 
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Ett annat problem som kan uppstå vid förtätning är att allt färre parkeringsplatser byggs för en 

minskad biltrafik. Pettersson menar att planeringen för en minskad biltrafik inte är förankrad i 

verkligheten. I Sverige köps allt fler bilar och det kommer innebära problem för vissa 

människor om de tvingas använda kollektivtrafik och andra färdmedel i större utsträckning i sin 

vardag. Exempelvis barnfamiljer och äldre människor skulle beröras negativt. Bilpolar och 

stora cykelrum kommer kunna få en begränsad användning då människor ofta behöver åka 

längre sträckor. 

En annan aspekt som Pettersson ofta återkommer till är hans upplevelse av bristande estetik 

och arkitektur för de nybyggda husen. Sala backe och dess äldre hus har utseendemässigt 

värdefulla kvalitéer och därför anser han att den nya bebyggelsen borde smälta in mer i den 

gamla. Idag byggs hus i alla möjliga färger som på vissa ställen fungerar bra till omgivningen 

men på andra ställen skär sig och påverkar trivseln. En annan faktor som påverkar trivseln för 

de boende är balkongerna utmed Vaksalagatan som Pettersson inte tror kan vara särskilt 

trivsamma på grund av trafiken. 

 

 

Ett exempel på hur estetiken och arkitekturen kan se ut i området med balkonger som placerats utmed 

Vaksalagatan. 

Källa: Ida Folkesson 2016. 

 

Vad gäller medborgardialogen, har bostadsrättsföreningen en kontakt med kommunen vid 

planerade förändringar i området. Kommunen ordnar då öppna informationsmöten där 

synpunkter kan lämnas. Pettersson förklarar att flera brukar yttra sig över planerna på dessa 

möten, både bostadsrättsföreningen och privatpersoner, men att de i princip aldrig tas någon 

hänsyn till. Pettersson menar att processen inte alls är demokratisk då medborgare i själva 

verket inte har något inflytande. Han upplever att mötena främst innebär information om vad 
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som kommer förändras i området och att synpunkter ständigt lämnas utan åtgärd. På så sätt 

känns det som att planerna redan är bestämda och att mötena mest görs för sakens skull. Han 

och bostadsrättföreningen Salabacke är missnöjda över situationen just nu och anser att en 

förändring behövs inom detta område. Kommunen behöver lyssna mer på vilken utveckling 

medborgarna själva vill ha som vistas i området. 

 

4.5 Kvarngärdet 

Kvarngärdet är det andra området som jag har studerat genom en intervju och fotografering i 

området samt med hjälp av kommunens innerstadsstrategi. Intervjun gjordes med 

bostadsrättsföreningen Portens ordförande Katarina Landberg och fotograferingen gjordes på 

Portalgatan, Kapellgatan, Väktargatan, Råbyvägen och Kvarntorget. Fotograferingen gjordes 

på dessa platser för att illustrera en del av Landbergs synpunkter som framgått av intervjun. 

Avsnittet börjar med en kort beskrivning av kommunens syn på den framtida utvecklingen av 

området och görs med Uppsala kommuns innerstadsstrategi. 

Delar av Kvarngärdet ska utvecklas till att utgöra en förlängning av innerstaden då Vaksala 

torg och korsningen vid Råbyvägen och Väderkvarnsgatan kommer vara viktiga områden i detta 

avseende. Bebyggelsen i Kvarngärdet är inte särskilt strikt utan husen är mer fritt utplacerade, 

ofta med stora gröna gårdar. Många av dessa gårdar har dock delvis byggts om till parkeringar 

men de återstående är välbevarade. Centrum var länge upptagningsområde vad gäller service 

och handel men detta håller på att förändras, bland annat genom centrumanläggningen Migo 

som byggts på Kvarntorget. Nya verksamheter i bottenvåningarna ska även utgöra nya inslag i 

bebyggelsen. Vad gäller ny bebyggelse i området ska husen inte byggas högre än de idag 

dominerande. Prövningar kan göras för att inreda vindar exempelvis. Områdets kulturella 

värden ska varsamt beaktas vid förändringar, likaså de arkitektoniska kvalitéer som 

representerar olika tiders stilar (Uppsala kommun, 2016c, s. 80-81). 

 

4.5.1 Bostadsrättsföreningen Porten 

Jag kommer här beskriva intervjun med Landberg den 8/12-16. Hon har berättat om sin syn på 

förtätningen i området, ibland med specifika exempel på gator och kvarter. 

Bostadsrättsföreningen bildades år 2003 och har 63 lägenheter. 

Landberg anser att områdena kring Portalgatan och Kapellgatan är trivsamma med relativt 

stora innergårdar och luftigt mellan husen. Mot Väktargatan och Råbyleden menar hon dock att 

det byggs tätare. Innergårdarna blir därför ofta väldigt små vilket också gör att insyn kan utgöra 

ett problem för de som bor i dessa områden. 
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De två övre fotona är tagna vid Väktargatan medan den nedre är tagen vid Råbyvägen. Landberg 

menar att husen byggs väldigt tätt här. 

Källa: Ida Folkesson 2016. 

 

Landberg anser att nybyggnationerna smälter in väl i omgivningen bland den gamla 

bebyggelsen. Fasadernas färg är annorlunda mot den äldre bebyggelsen men eftersom stilarna 

på husen liknar varandra ger det ett gott helhetsintryck. Landberg upplever dock att det förtätas 

extra mycket i Kvarngärdet till skillnad mot andra delar av Uppsala. Det är positivt att 

problemet med bostadsbristen försöker lösas men den nya bebyggelsen blir dyr i området. Hon 

menar därför att det borde finnas fördelar att tillgå genom att bygga mer i stadens yttre områden 
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då det dessutom kan avlasta områden nära centrum. På så sätt menar hon även att fler 

grönområden inte skulle behöva gå förlorade i centrum vid omvandlingar av stadsmiljön. 

 

  

Det vänstra fotot är taget vid Kapellgatan och det högra vid korsningen Råbyvägen/Torkelsgatan. De 

är exempel på hur estetiken och arkitekturen kan se ut i området med byggnadernas utplacering och 

fasader. 

Källa: Ida Folkesson 2016. 

 

 

Fotot är taget på Väktargatan. Landberg anser att innergårdarna i dessa områden är små, gården på 

denna bild utgörs av området mellan räcket och lägenheterna. 

Källa: Ida Folkesson 2016. 
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Landberg menar också att handeln som byggs ut i allt större delar av staden försämrar den 

befintliga handeln i centrum. Då Uppsala mer har identiteten av en småstad är det synd att 

politiker försöker likna Uppsala med en storstad genom att bygga ut service och verksamheter. 

På exempelvis Kvarntorget har centrumverksamhet uppförts. 

 

  

Det vänstra fotot är taget på Kvarntorget och illustrerar den centrumverksamhet som anlagts i 

området. Det högra fotot är taget på Råbyvägen och är ett exempel på den handel som anlagts på 

bottenvåningar i vissa hus, här vid den gråa fasaden av huset. 

Källa: Ida Folkesson 2016 

 

Landberg tycker att en positiv aspekt med förändringen är att Vattholmavägen smalnats av och 

hastigheten sänkts från 70 km/h till 50 km/h vilket gör att området känns lugnare och tryggare. 

Från hennes fönster kan hon dock varje dag se att bussen skapar trafikstockning när den stannar 

vid en busshållplats i närheten. En annan trafiklösning hon är mer kritisk till är minskningen i 

antalet parkeringsplatser. En parkering ska tas bort där många från bostadsrättsföreningen idag 

hyr parkeringsplats vilket kommer ha en negativ påverkan på många i området. 

Vad gäller medborgardialog har inte bostadsrättsföreningen någon kontakt alls med 

kommunen vad gäller nybyggnationer, trots att det byggs mycket i närområdet. Landberg 

önskar att kommunen skulle ta ansvar för att ordna en fungerande medborgardialog genom att 

ordna möten och delge information. 

 

 

 

 



32 

 

5. ANALYS 

 

Jag har hittills redovisat resultatet av min undersökning och ska i detta avsnitt analysera detta 

resultat genom kopplingar till tidigare forskning och litteratur. Då syftet med studien är att 

undersöka hur den sociala hållbarheten påverkas av förtätning i Uppsala, är mina 

frågeställningar framstående i denna del. 

 

5.1 Uppsala kommuns förtätningsstrategier 

Fehler (25/11-16) tydliggör det rådande postmodernistiska planeringsidealet genom att förklara 

att Uppsala kommun idag fokuserar på att utnyttja de investeringar som tidigare gjorts i staden. 

Till skillnad från modernismen är denna utveckling mer hållbar och kan skapa mervärden 

genom att koncentrera, blanda och sammanlänka. När staden blir tätare skapas en ökad närhet 

och tillgänglighet vilket även gör att medborgare inte blir lika beroende av bilen. Dagens 

planeringsideal är en omställning bort från det modernistiska idealet, vilket går i linje med Hirts 

(2005, s. 28) förklaring om att det tidigare modernistiska planeringsidealet istället ansågs skapa 

en utspridd stadsstruktur med uppdelade samhällsfunktioner, som krävde en utökad bilism. 

Kommunens arbete med förtätning sker konkret på två olika sätt, genom att omvandla eller 

komplettera urbana områden. En komplettering kan tillföra vissa begränsade mervärden i ett 

område medan en omvandling kan förändra området mer grundligt och har därför större 

potential att skapa mer positiva förändringar. På så sätt är förtätning ett verktyg för att förbättra 

Uppsala som stad, det är inte tätheten i sig som är eftersträvansvärd (Fehler, 25/11-16). 

Boverket (2016, s. 6) beskriver arbetet med förtätning på liknande sätt, att förtätningen måste 

förstås utefter vilka mervärden det kan tillföra, inte endast tätheten i sig. Hirt (2005, s. 28) 

menar att dagens planering strävar mot att bevara historiska miljöer, skapa variation och en 

trivsamt tät stad. Detta stämmer överens med Uppsalas kommuns (2016c, s. 6) 

innerstadsstrategi där täthet är en central strategi att arbeta för. Vidare betonas vikten av att 

skapa blandning, attraktiva stadsmiljöer samt värna om stadsbilden och historiska värden. 

Sandercock (2003, s. 21) menar att dagens planering kräver en välfungerande 

medborgardialog. Det gamla modernistiska idealet utgick främst från en expertplanering som 

endast tog majoritetens behov i beaktande, vilket resulterade i segregering och utanförskap. För 

att undvika en liknande utveckling behöver medborgares åsikter lyftas in i planeringen för att 

säkerställa att planeringen görs för alla. Enligt Uppsala kommun (2016c, s. 8) ska medborgares 

inflytande vara stort i skapandet av den kommande översiktsplanen och innerstadsstrategin. 

Dessa planer är grundläggande för hela den kommande planeringen i staden där förtätning utgör 

en central strategi för den kommande utvecklingen av staden. Uppsala kommun (2014) menar 

även att medborgares inflytande ska vara betydande i detaljplaneprocessen. Manell (29/11-16) 

förklarar att förändringar berör många i Uppsala och att medborgardialog därför blir en viktig 

del i processen. Samtidigt menar samtliga som intervjuades från kommunen; Fehler, Manell 

och Trapp, att dagens medborgardialog också kan förbättras. Fehler (25/11-16) menar att en 

god medborgardialog behövs för att kommunen ska få förtroende hos medborgare och känna 
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att planerare lyssnar. Uppsala kommun och Sandercock delar åsikt om att medborgardialogen 

är viktig och behövs för att uppnå social hållbarhet. 

 

5.2 Sociala effekter av den förtätande planeringen i Uppsala 

De aspekter som undersökts i denna studie är: Närhet, variation, sammanlänkning, stadsbild, 

gentrifiering, grönområden, dagsljus samt luftföroreningar, buller och trafik. 

Genom att Uppsala blir tätare skapas en ökad närhet då medborgare kommer allt närmare 

stadens funktioner. Chanserna för att medborgare möts ökar också (Uppsala kommun, 2016c, 

s. 59). Detta lyfter även Boverket (2016, s. 6) fram som en viktig fördel vid förtätning. I Uppsala 

ska närhet också uppnås genom satsningar på kollektivtrafiken, vilket på så sätt tillför en 

upplevelse av närhet i staden när det är smidigt att förflytta sig (Uppsala kommun, 2016c, s. 

29). Det finns belägg för att kollektivtrafik fungerar bättre i en tät stad, då människorna uppnår 

en täthet som gör att fler bor i närheten av kollektivtrafikens linjer (Burton, 2000, s. 1972-1973). 

Det finns dock en tendens att stadens närhet kan visa sig påträngande i Uppsala, särskilt i 

bostadsområden om det byggs tätt och insyn kan bli ett problem. Innergårdarna har också en 

tendens att bli otrivsamt små när det byggs nära och tätt (Sporrong, 8/12-16). 

Variation används i nybyggnadsprocessen för att skapa blandade livsmiljöer och bygga 

bort segregationen. En variation av samhällsfunktioner bidrar till mer rörlighet i staden under 

hela dygnet vilket leder till ökad trygghet när fler är ute på gatorna (Trapp, 29/11-16). Arbetet 

för att skapa variation är dock inte helt oproblematiskt då bostadstrycket idag är så stort att det 

innebär en utmaning att skapa en blandning av andra verksamheter (Uppsala kommun, 2016c, 

s. 6). Boverket (2016, s. 7) ser också positivt på möjligheten att skapa variation i en stad när ett 

område genomgår förändring. Sporrong (8/12-16) menar dock att arbetet för att skapa ett 

variationsrikt Uppsala idag endast stannar vid en vision. Bostadsbyggandet prioriteras och sker 

på bekostnad av annan verksamhet som inte ges den möjlighet som behövs för att kunna 

etableras i dessa områden och skapa den variation som förespråkas. 

Genom förtätning kan en sammanlänkning ske genom att utveckla och binda samman 

områden för att minska barriärer (Trapp, 29/11-16). Detta förbättrar även stadens 

genomströmning och stadsstrukturens helhet (Manell 29/11-16). Segregationen kan även 

minska när områden knyts samman och stadsstrukturen inte blir lika uppdelad (Boverket, 2016, 

s. 6). 

Förtätning leder till frågan om Uppsalas stadsbild kan komma att påverkas negativt när 

byggnaderna blir allt högre. Allmänt har förtätning alltmer frångått den ursprungliga 

idealbilden av att skapa en trevlig tät stenstad till att delvis associeras med en otrivsamt tät och 

hög bebyggelse, som kan påverka städers stadsbild (Boverket, 2016, s. 7). Det är viktigt att 

Uppsalas klassiska stadssilhuett behålls då den är värdefull för staden. Det krävs därför en 

medvetenhet om byggnaders skala och utformning för att stadsbilden inte ska försvagas 

(Sporrong, 8/12-16). Enligt Uppsala kommun (Uppsala kommun, 2016c, s. 66-67) värnas 

Uppsalas stadsbild vid förändringar i staden och det finns restriktioner om hur byggnader får 

uppföras. 
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Dagens planeringsideal innebär att staden byggs inåt och därför görs förtätningar främst på 

den dyra innerstadsmarken vilket riskerar att leda till gentrifiering när också boendepriserna 

blir dyra. Endast människor med viss inkomst har råd att bosätta sig i de nya områdena 

(Boverket, 2016, s. 7). Detta leder till segregering då andra får bo kvar i ytterområdena 

(Engström, 2011, s. 51). Boverkets och Engströms beskrivningar stämmer relativt väl in på 

vissa risker som Uppsala kommun tar i sättet att bygga. I de nybyggda områdena finns en risk 

att socioekonomiskt svaga grupper stängs ute och istället får bo i stadens ytterområden 

(Sporrong, 8/12-16). Trapp (29/11-16) förklarar att kommunen arbetar efter att skapa en 

blandning av människor i staden vilket innebär att bostadsområden behöver upplevas som 

attraktiva för alla samhällsgrupper. Genom att skapa variation minskas segregationen, men de 

dyrare hyrespriserna kan innebära svårigheter för socioekonomiskt svagare grupper att kunna 

bo i dessa områden. På så sätt behöver förändringar ske på ett socialt hållbart sätt. 

Marken som tas i anspråk vid förtätningar kan i vissa fall utgöra grönområden. Medborgare 

behöver närhet till grönska för rekreation och mötesplatser, samtidigt som innerstadsmarken 

behöver utnyttjas effektivt vid en förtätning. På så sätt innebär detta en intresseavvägning 

(Burton, 2000, s. 1972-1973). Trapp (29/11-16) beskriver situationen på samma sätt som Burton 

och menar även att dagens planeringsideal med förtätning gör att större ytor urbaniseras, 

framför allt eftersom bostadsbristen i Uppsala innebär ett större exploateringsbehov. Fehler 

(25/11-16) menar att vissa grönytor idag inte utnyttjas och att kommunen skapar förutsättningar 

för att människor ska använda de som finns. Sporrong (8/12-16) menar att även värdefulla 

grönytor i vissa fall tenderar att gå förlorade i Uppsala. När bostadskvarter byggs tätare innebär 

det även att innergårdarna kan bli små och otrivsamma. 

Ett tätt planeringsideal innebär en utmaning att bygga miljöer med tillräckligt mycket 

dagsljus (Wingård, PLAN, 2016). Boverkets (2015, s. 159) skriver att byggnader ska utformas 

så att tillgången till dagsljus blir tillfredställande och inte utgör en hälsorisk. Uppsala kommun 

(2016c, s. 47) arbetar utefter detta genom att bland annat göra sol- och skuggstudier vid 

förtätningsförslag. Kommunen (Ibid., s. 67) menar även att goda ljusförhållanden är viktigare 

än att bygga högt. Sporrong (8/12-16) ser att dagsljus främst är ett problem för innergårdarna 

då tätheten gör att tillräcklig tillgång till dagsljus ibland är svårt att uppnå. 

Burton (2000, s. 1974) menar att hälsoproblem kan uppstå i tätare städer på grund av 

luftföroreningar, buller och trafik då staden koncentreras och trafiken blir mer intensiv. Fehler 

(25/11-16) menar att miljökvalitetsnormerna inte får överskridas vid byggnationer i Uppsala 

men att mer slutna rum kommer innebära utmaningar inom detta område. Enligt Uppsala 

kommun (2016b, s. 37) får inte bullernivåerna heller överskrida de riktlinjer som finns. 

Förtätningen i sig kan göra att buller dämpas men intensifieringen av trafiken kommer innebära 

en utmaning. Ökade bullernivåer och luftföroreningar utgör därför vissa risker för den framtida 

utvecklingen. Uppsala kommun (2016c, s. 41) arbetar med lösningar på dessa utmaningar 

genom att bland annat begränsa biltrafiken i centrum och satsa på kollektivtrafik.  Sporrong 

(8/12-16) är dock kritisk till kommunens strategier då bilanvändandet i realiteten inte ser ut att 

minska, samt att prioriteringen av kollektivtrafiken på gatorna främst skapar missnöje och 

ökade utsläpp hos bilister på grund av köbildning. 
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5.3 Medborgares syn på förtätningen 

Fysisk planering, och därmed också förtätning, innebär en maktutövning på befolkningen 

eftersom det påverkar människors vardagsliv. Beroende på miljöns utformning skapas rumsliga 

strukturer som kan påverka människor positivt eller negativt (Fainstein, 2010, s. 170-171). Det 

har därför varit intressant att undersöka hur medborgare anser sig påverkas av förtätning som 

sker i områden där de bor. När man ser förtätning ur ett maktperspektiv blir medborgardialog 

en intressant aspekt att undersöka. Vid en fungerande medborgardialog har även medborgare 

en del inflytande och makt över utvecklingen. 

För att ta reda på medborgares synpunkter gjordes intervjuer med Pettersson (5/12-16) och 

Landberg (8/12-16), ordföranden i områdena Sala backe respektive Kvarngärdet. Gemensamma 

synpunkter från respondenterna kan sammanfattas med upplevelser av bristande kvalité i de 

innergårdar som byggs i nya bostadsområden, störande insyn från grannar och färre antal 

parkeringsplatser när parkeringar exploateras allt mer. Båda respondenter upplever förtätning 

som en god metod för att lösa problemet med bostadsbristen, men nackdelarna som nämnts 

handlar om negativa upplevelser kring hur det byggs. Vidare synpunkter där respondenternas 

åsikter skiljer sig handlar om de nybyggda husens estetik. Pettersson (5/12-16) upplever att den 

nya bebyggelsens estetik inte smälter in i den gamla bebyggelsen medan Landberg (8/12-16) 

upplever att arkitekturen och husens utseende smälter in väl på Kvarngärdet. Landberg upplever 

även att de nybyggda husen blir dyra och att det borde finnas fördelar att tillgå genom att 

bebygga stadens ytterområden för att avlasta centrum. Att den dyra innerstadsmarken bebyggs 

och utesluter många medborgare från dessa dyra områden går i linje med argument från 

Hildebrand (1999, s. 36) och Engström (2011, s. 51), som förklarar att bostadsbyggandet idag 

tenderar skapa en uppdelad stadsbild mellan de som har råd att bo i stadens innerområde 

respektive ytterområde. En annan aspekt Landberg (8/12-16) upplever som problematisk är att 

handeln byggs ut i områden som Kvarngärdet vilket kan försvaga handeln i centrum. Då hon 

inte anser att Uppsala fungerar som en storstad menar hon att utbyggnaden av handeln 

mestadels är något som politiker vill främja. 

Både Pettersson (5/12-16) och Landberg (8/12-16) upplever stora brister i 

medborgardialogen med kommunen. Petterssons (5/12-16) bostadsrättsförening Salabacke har 

kontakt med kommunen gällande områden som bebyggs i närheten. Det ordnas möten där 

synpunkter kan lämnas men Pettersson upplever att kommunen inte lyssnar på deras synpunkter 

och i princip aldrig tar hänsyn till dem i planeringen. Han upplever att processen idag inte är 

demokratisk då mötena i realiteten innebär att kommunen delger information om vad som 

kommer förändras. Landbergs (8/12-16) bostadsrättsförening Porten har ingen kontakt alls med 

kommunen angående förändringar som sker i bebyggelsen, trots att det byggs mycket i närheten 

av bostadsområdet. Både Landberg (8/12-16) och Pettersson (5/12-16) önskar att kommunen 

kunde ta ansvar för att skapa en fungerande dialog så medborgare lättare kan ha inflytande över 

planeringen. Fehler (25/11-16) menar att medborgardialog är viktigt för att skapa förtroende 

mellan kommunen och invånare. Efter intervjuerna med ordförandena har det framkommit att 

just detta är ett problem. Bradley, Broms Wessel & Tunström (2005, s. 17-21) menar att en 

demokratisk medborgardialog är grundläggande för att skapa förutsättningar för att miljöer ska 
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bli socialt hållbara. För att kunna identifiera olika gruppers behov och intressen behöver 

planerare lyssna till medborgares åsikter om den framtida samhällsutvecklingen. 

Medborgardialogen gör det möjligt att ta hänsyn till aspekter som behövs för att uppnå social 

hållbarhet i staden och bör därför vara en viktig del av planeringsprocessen. Cars (2011, s. 17) 

förklarar att det allmänt finns svårigheter att arbeta med den sociala hållbarhetsaspekten i 

stadsplaneringen.  Det finns en osäkerhet om vad social hållbarhet innebär och därför blir dessa 

mål ofta allmänt hållna med ett ospecifikt tillvägagångssätt för att nå dessa mål. 

Medborgardialog kan därför anses vara särskilt viktig. 

 

5.4 Slutsatser 

Då det finns likheter mellan denna studie och tidigare litteratur och forskning är inte 

kommunens ambitioner och strategier för att förtäta staden unika för just Uppsala. Förtätning 

ses som ett verktyg för att skapa mervärden och en attraktiv, hållbar stad. Flera av de positiva 

aspekterna Uppsala kommun förespråkar med en förtätning går även i linje med tidigare 

forskning. På samma sätt speglar Vårda Uppsalas åsikter de argument som motiveras av 

forskare som ställer sig kritiska till förtätning. Vidare är medborgardialogen ett viktigt 

förbättringsområde för att den sociala hållbarheten ska stärkas. 
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6. DISKUSSION 

 

Slutsatserna av denna studie är begränsade av undersökningens omfattning. Det har dock 

påvisats att förtätningens inverkan på den sociala hållbarheten är komplex då det både finns 

fördelar och nackdelar att tillgå med denna stadsplaneringsmetod. Uppsala kommuns strategier 

att koncentrera, blanda och koppla samman kan skapa betydande mervärden om det görs på rätt 

sätt. Exempelvis kan närhet skapas vilket gör att människor kan spara tid genom att inte resa 

långa sträckor för att nå stadens olika funktioner som boende, arbete och service. När ett område 

genomgår en förändring ska möjligheten att skapa variation tillvaratas genom att skapa 

blandade stadsmiljöer med boende, arbete och andra verksamheter. Möjligheten att skapa 

variation utgör dock en utmaning för Uppsala då bostadstrycket idag är stort och kräver en 

medvetenhet om att inte skapa områden som domineras av bostäder. Att skapa variation och 

sammanlänka områden kan tänkas minska segregationen, samtidigt som segregationen också 

kan öka av en gentrifiering som sker då mestadels dyr innerstadsmark bebyggs med höga 

bostadspriser som följd. Huruvida segregationen kommer att öka eller minska anser jag därför 

svårt att förutse. När det byggs tätare och högre blir detta en fråga om Uppsalas stadsbild kan 

påverkas. Vad gäller den klassiska stadsbilden och Uppsalas siktlinjer finns tydliga restriktioner 

om hur byggnader får uppföras för att de inte ska försvagas. Detta tyder på att förtätning inte 

utgör ett hot mot Uppsalas stadssilhuett och siktlinjer om restriktionerna efterföljs. De grönytor 

som kan exploateras vid förtätning ska främst vara ytor som idag inte utnyttjas, samtidigt som 

de grönytor som är värdefulla ska förbättras. Om kommunen följer sina riktlinjer förväntas inte 

förlorade grönytor utgöra ett hot mot den sociala hållbarheten, men om riktlinjerna tummas på 

kan det få negativa konsekvenser då ytorna utgör mötesplatser som är viktiga för rekreation. 

Det tätare planeringsidealet kan idag skapa tätare bostadsbebyggelse och därmed mindre 

innergårdar, vilket kan upplevas som ett problem. Tillräcklig tillgång till dagsljus kan på dessa 

gårdar vara svårt att uppnå, vilket även är en utmaning i staden som helhet av ett tätare 

planeringsideal. Kommunen har dock riktlinjer för dags- och solljus vid förtätningar och arbetar 

för att det inte ska påverkas negativt, men dessa mätningar är svåra att beräkna på förhand. 

Ytterligare utmaningar utgörs av ökade luftföroreningar och buller eftersom trafiken förväntas 

intensifieras när staden koncentreras. Det finns tydliga strategier för att bemöta dessa 

utmaningar från kommunens sida med begränsningar av biltrafik i centrum och satsningar på 

kollektivtrafik. Jag anser det däremot svårt att förutspå huruvida dessa satsningar kan tänkas 

svara upp mot en ökad trafik. 

För att främja social hållbarhet kan medborgardialog vara en betydlig hjälp för kommunen 

att förstå vilka sociala aspekter som är viktiga för medborgare i den framtida utvecklingen. En 

fungerande medborgardialog kan därför göra att den sociala hållbarheten stärks. Denna studie 

har gett en antydan om att medborgardialogen i Uppsala behöver förbättras. Det är tydligt att 

kommunen har en ambition om att ha en fungerande medborgardialog och att det anses vara ett 

viktigt område vid stadsutveckling. Samtidigt verkar medborgare inte nöjda med hur den 

fungerar idag utan vill ha större inflytande över planeringen. Då fysisk planering skapar 

rumsliga strukturer som både kan ha positiva och negativa effekter på medborgare krävs en 
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dialog mellan parter. För att ett tätare planeringsideal ska främja social hållbarhet krävs att 

medborgares åsikter tas på allvar och att de får inflytande över den kommande utvecklingen. 

Förtätning verkar som sagt föra med sig både möjligheter och utmaningar. Dessutom kan 

aspekter som ur ett perspektiv har en positiv inverkan, ur en annan synvinkel ha en negativ 

inverkan. Exempelvis kan närhet föra med sig betydande fördelar men samtidigt kan närheten 

också upplevas påträngande ur medborgares perspektiv då bostäders täthet gör att insyn till 

grannar kan vara ett problem. Det är därför viktigt att vara medveten om förtätningens fördelar 

och nackdelar samt dess effekter ur olika perspektiv. Förtätning har förutsättningar för en 

positiv inverkan på den sociala hållbarheten i Uppsala men utmaningarna kräver ett samarbete 

mellan medborgare och kommunen.  

För framtida studier kan fler av samhällets aktörer vara av intresse att undersöka inom detta 

ämnesområde. Det vore intressant att exempelvis få en inblick i hur Uppsalas privata 

byggaktörer arbetar med social hållbarhet, där inte kommunen har samma möjligheter att 

påverka bebyggelsen. Det vore också betydande att undersöka detta ämnesområde med ett mer 

omfattande underlag, framför allt från fler medborgare då deras synpunkter är särskilt aktuella 

vid studier av social hållbarhet. 
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Bilaga 1. Intervjuguider 

 
Intervjuguide Fehler (Uppsala kommun), Trapp (Uppsala kommun) och Manell 

(Uppsala kommun) 

1. Berätta lite kort om din/era yrkesroller här på Uppsala kommun 

2. Varför är förtätning aktuellt i Uppsala? 

3. På vilket sätt arbetar ni med att förtäta staden? Särskilda strategier? 

4. Vilka sociala fördelar finns att tillgå genom förtätning? 

5. Vilka utmaningar innebär en förtätning i Uppsala? Vilka sociala risker finns? 

6. Hur arbetar ni för att skapa en fungerande medborgardialog? 

 

Intervjuguide Pettersson (brf Salabackar) och Landberg (brf Porten) 

1. Vill du berätta kort om brf Salabackar/Porten. 

2. Är nybyggnationen i området ett ämne som diskuteras i brf? 

3. Vad är din synpunkt på förtätningen som sker nära bostadsområdet? 

4. Ser du några nackdelar med förtätningen? På vilket sätt? 

5. Ser ni några fördelar med förtätningen? På vilket sätt? 

6. Hur skulle du beskriva kontakten med kommunen vad gäller nybyggnationen? 

- Hur ser er dialog ut? Information eller inflytande i planeringen? 

- Hur bemöts ni? 

 

Intervjuguide Sporrong (Vårda Uppsala) 

1. Vill du berätta kort om Vårda Uppsala 

2. Generellt, hur är Vårda Uppsalas syn på förtätningen i Uppsala? 

3. På vilket sätt tror du förtätningen kan påverka staden? Fördelar/nackdelar. 

4. Hur ser Vårda Uppsala på förtätningen som sker i Sala backe? 

5. Hur ser Vårda Uppsala på förtätningen som sker i Kvarngärdet? 

 


