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Social sustainability is a concept of increasing relevance in the construction industry.
But there are different interpretations of the concept and it is difficult to grasp its
meaning. It has also been found that social sustainability often is neglected in urban
construction projects in favor of the ecological and economic aspects. It is common
that municipalities have high ambitions for sustainable urban development, but the
social dimension is difficult to handle. They are struggling with social challenges such
as housing shortage and segregation. In the new area Rosendal in Uppsala, the
municipality are focusing on sustainability and social values are promoted. But how is
social sustainability implemented in practice?
The aim of this thesis is to investigate and evaluate how builders interpret the
ambitions and issues of Uppsala municipality, in regard to social sustainability for
Rosendal, stage two. Factors that may conflict with social sustainability are examined
as well as the definition of the term itself. The goal of the study is to contribute with
relevant knowledge to the municipality of Uppsala for the continued planning and
development of social sustainability. It may also aid other actors in their work for
social sustainability.
Four representatives of construction companies who intend to build in Rosendal
stage two, are interviewed. To gain an additional perspective on social sustainability a
professor in sustainable urban development is also interviewed. The results of these
interviews, as well as a literature study and document review, are processed in the
analysis.
The result of the study shows that the interpretation of social sustainability varies
within the industry. The municipality of Uppsala have a clear vision for Rosendal
regarding to social sustainability, but it needs to be narrowed down. A factor that may
conflict with the social sustainability is housing costs. The survey indicates that
cooperation between several actors, political decisions and an overall thinking - which
extends beyond the property lines - are needed to achieve the ambition for a socially
sustainable area. There is no given solution but the ability to customize each project
according to its needs will lead to concrete solutions. In order to get a wider view of
the situation in the construction industry and to strengthen the result, studies with
more extensive interviews should be conducted.
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SAMMANFATTNING
Social hållbarhet tolkas på olika sätt och det är svårt att förstå vad det
faktiskt innebär. Det har visat sig att det dessutom är något som ofta bortprioriteras i stadsbyggnadsprojekt till förmån för ekologiska och ekonomiska aspekter. Kommuner har idag höga ambitioner gällande hållbar
stadsutveckling men den sociala dimensionen är svår att hantera. I den
nya stadsdelen Rosendal i Uppsala fokuserar kommunen på hållbarhet
och sociala värden ska främjas.
Detta examensarbete har genomförts i samarbete med Uppsala
kommun med syfte är att undersöka och utvärdera hur byggherrar tolkar och implementerar kommunens ambitioner och frågeställningar om
social hållbarhet för Rosendal, etapp två. Faktorer som kan åsidosätta
den sociala hållbarheten granskas liksom definitionen av begreppet. Målet med studien är att ge Uppsala kommun ett underlag för att fortsätta
sin utveckling inom social hållbarhet men också att andra aktörer uppmärksammar och inkluderar detta i sitt hållbarhetsarbete.
Fyra representanter inom byggherreföretag som ämnar bygga i
Rosendal etapp två, intervjuas. För att få ytterligare ett perspektiv på
social hållbarhet intervjuas även en professor i hållbar stadsutveckling.
Resultatet från dessa intervjuer bearbetas i analysen med stöd från en
litteraturstudie och dokumentgranskning.
Denna studie visar att social hållbarhet tolkas olika i branschen,
det är därför viktigt att försöka skapa en mening och definiera begreppet.
Att anpassa varje stadsbyggnadsprojekt efter det lokala behovet resulterar i konkreta lösningar. För byggherrarna handlar social hållbarhet ofta
om miljön utanför huset, de offentliga rummen och hur de är sammankopplade. Uppsala kommun har en tydlig vision för Rosendal men den
behöver smalnas av. Att bostäderna blir för dyra är en faktor som riskerar att åsidosätta den sociala hållbarheten. En tänkbar åtgärd för detta är
att kommunen förtydligar hur utvärderingen av kriterierna i markanvisningen går till. Det krävs samarbeten mellan flera aktörer, politiska beslut och ett helhetstänk för att ambitionen om ett socialt hållbart område
ska uppnås. För att erhålla en bredare uppfattning om hur situationen i
byggbranschen ser ut just nu bör vidare undersökningar med mer omfattande intervjustudier utföras.
Nyckelord: Social hållbarhet, Stadsutveckling, Markanvisningstävling
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1. INLEDNING
I detta kapitel introduceras examensarbetets ämne och aktualitet. Andra
skrifter och studier om hållbar stadsutveckling och social hållbarhet
nämns. Detta följs av syfte, mål och frågeställningar. Vidare beskrivs hur
denna studie har avgränsats och varför dessa avgränsningar är lämpliga.

1.1 Introduktion
Social hållbarhet är den dimensionen inom hållbar utveckling som är
svårast att definiera. Det har kommit att bli en bred och tvetydig term
som används utan teoretiska grunder gällande de syften som förväntas
uppnås (Högberg, 2016). Enligt Gulliksson och Holmgren (2018) innebär
social hållbarhet jämställdhet och välfärd i ett samhälle. Men hur tillämpas dessa faktorer i byggnadsprojekt? Det har visat sig att social hållbarhet är något som lätt bortprioriteras eftersom ekologiska och ekonomiska
aspekter ofta får företräde. Detta kan delvis bero på att det är lättare att
mäta dem (Magnusson, 2015).
Vid sidan om klimat- och miljöhot brottas kommunerna med sociala utmaningar som bostadsbrist och segregation. Enskilda individer
drabbas vilket leder till att samhällssektorer som brottsbekämpning,
skola och arbetsmarknad också påverkas negativt. År 2017 inrättade regeringen ett reformprogram som ska minska segregationen i landet. Socialt utsatta områden uppmärksammas och strukturella segregationsmekanismer ska tillintetgöras. Här står kommuner runt om i landet inför
stora utmaningar (Kommittédirektiv, 2017).
Uppsala är en av Sveriges mest expansiva kommun. Under 2016
avsatte kommunen 15 miljoner kronor till satsningar inom så kallade sociala investeringar. För Uppsala kommun innebär det att investera i människor genom att skapa ett socialt och ekonomiskt hållbart samhälle
(Uppsala kommun, 2015a). Rosendal är en helt ny stadsdel som växer
fram i Uppsala där innovativa lösningar inom hållbarhet står i centrum.
Det ska bli ett område med en blandning av bostäder och service. Sociala
värden som trygghet, kontakt mellan grannar och jämställdhet ska samspela med mobilitetsfrågor, hållbar livsstil och ekologiska värden (Uppsala kommun, 2015b). Byggherrens uppgift är att tolka kommunens vision och ta fram förslag på hur en fastighet kan bidra till ett hållbart område.
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Det finns många skrifter om hållbar stadsutveckling. I samband
med renoveringar av fastigheter uppförda under det så kallade miljonprogrammet har det blivit aktuellt att inkludera även social hållbarhet i
arbetet. Andra examensarbeten har granskat hur social hållbarhet används och uppnås av olika instanser. Det finns studier om hur ämnet behandlas av kommuner och hur deras arbetsmetoder ser ut. Tidigare har
även hållbar stadsutveckling undersöks för en enskild fastighet i Rosendal, etapp ett. Vi anser att det saknas undersökningar om hur olika byggherrar tolkar Uppsala kommuns vision om social hållbarhet.
Eftersom att det inte finns en tydlig definition av social hållbarhet,
kan det vara svårt att implementera och utvärdera dimensionen. Det leder ofta till missförstånd och förvirring i branschen (Missimer, 2016).
Hur byggherrar förstår och implementerar social hållbarhet för ett specifikt område är därför kärnfrågan i detta examensarbete.
Arbetet har skrivits för Uppsala kommun som vill uppmärksamma social hållbarhet och lyfta frågan till diskussion. De finner det intressant med intervjuer från en utomstående part. Resultatet kommer
förhoppningsvis ge kommunen ett underlag för att fortsätta sin utveckling och uppföljning inom social hållbarhet.

1.2 Syfte
Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur aktörer i byggbranschen behandlar social hållbarhet och hur begreppet kan förstås och användas vid stadsbyggnadsprojekt. Arbetet ämnar också granska vilka
omständigheter som kan tänkas komma att åsidosätta den sociala hållbarheten i byggnadsprojekt. Detta kan förhoppningsvis bidra till att
kommunikationen gällande social hållbarhet, förtydligas och förbättras
mellan kommun och byggherrar.

1.3 Mål
Genom att undersöka det som anförs under Syfte (avsnitt 1.2) ska detta
examensarbete ge Uppsala kommun ett underlag för att fortsätta sin
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utveckling och uppföljning inom social hållbarhet samt att andra kommuner och aktörer i byggbranschen uppmärksammar och inkluderar
detta i sitt hållbarhetsarbete. Arbetet ska även ge en grund för fortsatta
studier och undersökningar som behandlar social hållbarhet.

1.4 Frågeställningar
Detta examensarbete ska besvara följande frågeställningar:


Hur tolkas och implementeras Uppsala kommuns ambitioner om
social hållbarhet för Rosendal, etapp två, av olika byggherrar?



Vilka omständigheter kan tänkas komma att äventyra eller åsidosätta den sociala hållbarheten i byggnadsprojekt?



Vad kan aktörer göra för att säkerställa att kommunens ambitioner om social hållbarhet uppfylls? Med aktörer menas här Uppsala kommun och byggherrar.

1.5 Avgränsningar
Under en tioveckorsperiod arbetas rapporten fram och för att tidsmässigt
stämma överens med arbetets omfattning, görs en del avgränsningar. Det är också viktigt att avgränsa arbetet för att skapa tydliga förutsättningar och uppnå en kvalitativ slutsats.
Social hållbarhet är ett brett begrepp som används i otaliga sammanhang, därför begränsas det i detta arbete till att behandla stadsutveckling. Denna studie behandlar hur aktörer inom byggbranschen definierar och implementerar social hållbarhet. Fokus ligger på frågor som
kan hanteras av enskilda byggherrar och större frågor som är mer politiskt inriktade nämns därför endast kort. Arbetet begränsas till ett specifikt område i Uppsala och en särskild etapp. Uppsala kommuns vision
om social hållbarhet för stadsdelen Rosendal, etapp två granskas och studeras. Eftersom etapp två i Rosendal är under byggnation undersöks resultatet av social hållbarhet endast på en teoretisk nivå. Således utförs
ingen bedömning av sociala värden utifrån ett intressentperspektiv för
verksamma i området. Istället undersöks vilka riktlinjer som finns för
projektet Rosendal och hur det visar sig att byggherrarna utifrån detta
utformar miljön och fastigheten rent praktiskt.
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Fyra intervjuer med byggherreföretag utförs och begränsas i antal
för att tidsmässigt stämma överens med arbetet omfattning. För att möjliggöra en vidare undersökning av tävlingsförslagen är endast de vinnande anbuden med i urvalet av byggherrar. Urvalen av byggherreföretag beskrivs mer ingående i avsnitt 3.3.1.
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2. BAKGRUND OCH TEORI
Detta kapitel inleds med en bakgrundsbeskrivning om hållbar utveckling. Det följs av ett avsnitt om social hållbarhet i byggbranschen, hur den
vetenskapliga litteraturen har behandlat ämnet och hur begreppet kan
förstås och användas i praktiken. Vidare presenteras Uppsala kommuns
hållbarhetspolicy och Uppsalamodellen. Avslutningsvis presenteras området Rosendal och markanvisningstävlingen för etapp två.

2.1 Hållbar utveckling
År 1981 introduceras begreppet hållbar utveckling, på engelska
sustainable development av Lester Brown, en amerikansk författare och
miljövetare. Det sprids över världen genom den så kallade Brundtlandrapporten Vår gemensamma framtid, framtagen av FN-kommissionen för miljö och utveckling. Termen definieras 1987 enligt Brundtlandkommissionen som: ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (Boverket, 2017).
I praktiken innebär det att användning och fördelning av jordens
resurser behöver generera en ekonomisk utveckling där fattigdom utrotas och människors behov tillfredsställs. I denna definition ryms inte bara
miljöaspekter utan även andra perspektiv av hållbarhet inkluderas, till
exempel sociala, ekonomiska och kulturella aspekter. Detta beskrivs i
boken Hållbar utveckling - en introduktion för ingenjörer (Dahlin, 2014).
I en annan bok om hållbar utveckling ger författarna Gulliksson
och Holmgren (2018) en bakgrundsbeskrivning till ämnet. Vid FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro 1992 antas handlingsprogrammet Agenda 21. Tanken med programmet är att alla medborgare ska
bli mer engagerade lokalt. Programmet beskriver också hur natur- och
miljöförstöring och fattigdom ska minimeras. År 2000 tar FN fram Milleniemålen, åtta mål som delas upp i 21 punkter med mätbara indikatorer.
De omfattar bland annat att fram till 2015 ska alla barn gå i skolan, jämställdheten ska öka och kvinnors ställning stärkas. Dessutom ska en hållbar utveckling säkerställas. Detta banar vägen för FN:s hållbarhetsmål
som 195 länder skriver under år 2015. Hållbarhetsmålen består av 17 mål
och 169 delmål. De 17 målen omfattar social, ekologisk och ekonomisk
hållbarhet. I agendan beskrivs hållbar utveckling som helt avgörande för
världens framtid, men det behövs nya arbetssätt för att uppnå målen.
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Frågor som fattigdom, hälsa, utbildning, jämställdhet, vatten, städer,
ekosystem och global samverkan behandlas. FN styr riktningen och fungerar som en samordnande plattform som öppet visar resultatet av alla
länders åtgärder.
Sveriges mål för hållbar utveckling baseras på det så kallade generationsmålet. Som namnet antyder ska det skapas förutsättningar för att
målet ska lösas inom en generation från millennieskiftet, alltså år 2020.
Målsättningen handlar om ekosystem, biologisk mångfald, miljöpåverkan, människans hälsa, resurseffektiva kretslopp, hushållning med naturresurser, energihushållning och ökad användning av förnybar energi.
Utöver detta har Sverige 16 miljökvalitetsmål. Till exempel ska ingen
övergödning tillåtas, grundvatten ska vara av god kvalité, klimatpåverkan ska begränsas och god bebyggd miljö ska eftersträvas. Genom de nya
miljömålen från 2016 ska Sverige bli ett ledande land inom hållbarhet
(Gulliksson & Holmgren, 2018).
Svenska FN-förbundet (2017) beskriver att Agenda 2030 är miljömål som alla världens länder ska försöka uppnå till år 2030. Målen är inte
juridiskt bindande utan ett frivilligt åtagande. Flera olika aktörer medverkar till innehållet och det satsas på ett gemensamt engagemang från
bland annat kommun, landsting och näringsliv. Trots inkomst- och utvecklingsnivå kan alla världens länder medverka i denna utvecklingsagenda. Målen syftar till att skapa en hållbar utveckling som innebär att
människor behöver leva på ett sätt idag som möjliggör och tilltalar levnadssättet för framtida generationer (Svenska FN-förbundet, 2017).
De tre dimensionerna ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet
är viktiga delar i Agenda 2030. Enligt Dahlin (2014) ska dimensionerna
samordna och stödja varandra (se figur 2.1). Det kan dock vara svårt att
se ett tydligt samspel mellan dessa begrepp. I Missimers (2015) doktorsavhandling som behandlar social hållbarhet skriver hon att ur ett ekologisk och ekonomiskt perspektiv är det lättare att hitta genomförbara mål,
åtgärder och uppföljningar men för social hållbarhet finns i dagsläget
ingen allmän definition. Hon menar att det kan skapa förvirring. Att företag måste förhålla sig till vaga definitioner kan försvåra förståelsen för
hur de ska arbeta hållbart.
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Figur 2.1 De tre dimensionerna av hållbarhet. Skiss av Sonja Walldén, 2018.

2.2 Social hållbarhet i byggbranschen
På senare tid har uppmärksamheten för social hållbarhet ökat inom
forskningslitteraturen. Social hållbarhet är fortfarande den dimension
som är minst definierad men detta håller på att förändras. Högberg
(2015) som är författare till avhandlingen Forskning i social hållbarhet vid
renoveringsprojekt menar att dagens forskning inom ämnet handlar om att
reda ut begreppet eftersom det fortfarande anses sakna en stark teoretisk
grund. I och med det växande behovet av att renovera byggnader under
miljonprogrammet har den sociala dimensionen av hållbarhet blivit ett
aktuellt ämne. Områdena inom miljonprogrammet representerar idag
arbetslöshet, otrygghet, segregation och utanförskap. Det är därför viktigt att i ett tidigt skede av byggprocessen ta hänsyn till sociala aspekter,
menar Lind och Mjörnell (2015) författarna till antologin social hållbarhet
med fokus på bostadsrenovering. Väl genomtänkt planering och utformning
kan skapa trygghet och trivsel och även stärka identiteten för ett område.
Gulliksson och Holmgren (2018) förklarar social hållbarhet med
orden rättvisa, jämlikhet, inkludering och demokrati i ett samhälle. Det
ska garantera en rimlig livskvalitet för nuvarande och kommande generationer samt tillgodose planetens och människors möjlighet att uppfylla
sina behov på en global nivå.
Enligt Boverket (2010), en myndighet för samhällsplanering, byggande och boende finns fem teman som är avgörande för den sociala
hållbara stadsutvecklingen: helhetssyn, variation, samband, identitet
samt inflytande och samverkan. Dessa teman har som syfte att motverka
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segregation och främja integration. I den övergripande stadsutvecklingen är det viktigt med en helhetssyn och att kombinera fysiska och sociala åtgärder. Att se områdesförnyelse som en del i stadsutvecklingen
och att det finns varierande funktioner, boendeformer och gestaltning är
viktiga aspekter för att uppnå social hållbarhet. Med varierande funktion
menas att bostäder blandas med arbetsplatser och verksamheter för att
skapa ett levande område. Att bygga ihop stadsdelar, förbättra kommunikationer och kollektivtrafik samt utveckla målpunkter i stadsdelen är
tre åtgärder som behandlas under temat samband. Boverket (2010) menar
att olika möten minskar främlingskap och gynnar integration. Vad gäller
inflytande och samverkan är det betydelsefullt att utgå från de boendes
uppfattning. Samverkan mellan berörda aktörer och de boende är en förutsättning vid områdesförnyelse menar Boverket (2010). Identitet anses
bidra till att området får en positiv identifiering och att platsens status
höjs (Boverket, 2010).
De mängder skrifter som producerats om social hållbarhet visar
att många är överens om att städers och samhällens utveckling ska vara
långsiktig och socialt uthållig. Forskaren Nordström Källström (2008)
menar dock att det finns stora kunskapsluckor om social hållbar utveckling i den svenska forskningen. Begreppet social hållbarhet kan antingen
definieras mycket brett eller mycket smalt och vägen dit ser olika ut. Därför är inte någon exakt definition möjlig, antyder Nordström Källström
(2008). Behovet av en tydlig definition varierar beroende på vilket användningsområde dimensionen ska ha. Boverket (2010) menar att en socialt hållbar stadsutveckling ska ses som en process och ett tillstånd. På
lång sikt talas det om processer som ska forma de sociala villkoren för
framtidens generationer. Som tillstånd menas konsekvenserna för det sociala och ekonomiska dagliga livet. Kännetecken för en socialt hållbar
stadsutveckling är hänsynstagande till olika gruppers behov, att förutsättningarna för människors olika möten förbättras och att jämställdhet
stöds.
Enlig Boverket (2010) har kommuner ofta höga ambitioner och
visioner gällande hållbar stadsutveckling men det märks att den sociala
dimensionen är en svår uppgift i sig. En svårighet är att kommuner saknar formella möjligheter att bestämma upplåtelseform i nybyggnadsprojekt och de har svårt att påverka den slutgiltiga boendekostnaden. Det är
kommunerna som har det formella ansvaret och rätten att besluta om
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detaljplaner. Däremot kan byggherrarna idag ha en större påverkan över
planernas innehåll, antyder Boverket (2010). När arbetet med detaljplanerna inleds är innehållet ofta redan format när det gäller exempelvis typ
av bostadsbebyggelse och service. Därför hamnar kommunerna många
gånger i en problematisk situation där helheten och de olika sambanden
i den bebyggda miljön går förlorade. Att styra upp detaljplaneringen efter egna syften är en svårighet trots att kommunerna har ansvaret för
planeringen och planprocessen. Kommunerna blir begränsad gällande
anslutning till omkringliggande bebyggelse på grund av att planerna är
avgränsade och anpassade till ett aktuellt projekt. Att byggherrarna numera har en större påverkan på planers innehåll beror på att detaljplanerna tas fram i samband med det aktuella projektet. Byggherrarna tar
initiativ till planläggningen och detta leder till att kommunernas kontroll
över processen minskar (Boverket, 2010). Enligt Stening (2018) som arbetar som miljöstrateg på Uppsala kommun var byggaktörerna delaktiga
vid framtagandet av detaljplanen för Rosendal etapp två. Hon antyder
att planen till viss del har anpassats efter de vinnande tävlingsbidragen.

2.3 Kommunens hållbarhetspolicy och Uppsalamodellen
Uppsala kommun har en hållbarhetspolicy som gäller från mars 2017, i
vilken de beskriver sitt arbete inom hållbar utveckling. Policyn grundar
sig i de 17 globala utvecklingsmålen och Agenda 2030. Kommunen har
som syfte att vara en vägledande kommun för hållbar utveckling på olika
nivåer: globalt, nationellt, regionalt och lokalt. Policyn beskriver metoder
för implementering av olika hållbarhetsaspekter i alla typer av verksamheter. För ett hållbart Uppsala finns sex principer som gäller i all verksamhet. De handlar bland annat om att långsiktiga och strukturella förändringar inom social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet ska prioriteras. Det ska även planeras ur ett helhetsperspektiv där hänsyn till påverkan utanför kommunens gränser ska vägas in. Ytterligare en princip är
att det ska finnas ett samarbete i kommunens organisation för hållbarhetsarbetet, som förhoppningsvis möjliggör förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling (Uppsala kommun, 2017a). Uppsala kommun
har som mål att skapa ett socialt och ekonomiskt hållbart samhälle genom att i ett tidigt skede arbeta för att minska antalet personer som riskerar att hamna i utanförskap. Kommunen menar att det lönar sig både

9

Examensarbete: SOCIAL HÅLLBARHET FÖR EN NY STADSDEL

socialt och mänskligt för invånarna, men också ekonomiskt för samhället
eftersom det minskar sena och kostsamma stödinsatser (Uppsala kommun, 2015a).
Ulrica Ström (2018) som är projektledare på mark- och exploateringsavdelningen på Uppsala kommun ger en kort beskrivning av Uppsalamodellen för markanvisningar. Den innebär att kommunen som huvudregel tillämpar konkurrensutsättning vid markanvisning för bostäder. Konkurrensutsättningen kan ske på olika sätt. Det kan vara större
annonserade markanvisningstävlingar, konkurrensförfaranden genom
enklare intresseanmälningar eller tävlingar, alternativt genom förhandlingar i en mindre krets av inbjudna aktörer. Inslag av direkta anvisningar kan förekomma undantagsvis. Till en början ägs marken av kommunen, vilket är en förutsättning för en markanvisning, beskriver Ström
(2018). Markanvisningsprocessen är inte reglerad i lag utan kommuner
utformar sina egna metoder för markanvisningar. På så vis har de också
möjlighet att välja vilka byggherrar som får bebygga fastigheten, förklarar Caesar, Kalbro och Lind (2013) som skriver om riktlinjer för kommunala markanvisningar. De menar att avsaknaden av reglering och kommunal praxis medför att byggherrar tycker att markanvisningsprocessen
ofta är oberäknelig och inte transparent.
På hemsidan presenterar kommunen löpande underlag för markanvisningsförfaranden. Underlaget beskriver projektets förutsättningar
och inriktning, de generella och projektspecifika villkoren för markanvisning och försäljning samt de kriterier som gäller för bedömning av
inkomna förslag. Det kan handla om villkor avseende byggnation, gestaltning, grönytekvaliteter, hållbar mobilitet, yt- och grundvattenskydd,
avfallshantering, energi- och klimatmål samt social hållbarhet (Ström,
2018).
När tävlingen är avslutad utvärderas inkomna förslag utifrån
uppställda krav och villkor i tävlingen. Ett vinnande bidrag utses och ett
markanvisningsavtal tecknas mellan kommunen och aktuell byggaktör.
Markansvisningsavtalet är en slags konfirmation om att kommunen valt
en speciell byggherre och att denne antar kommunens generella villkor
för markanvisningen (Caesar, Kalbro & Lind, 2013). I markanvisningsavtalet ges ramarna för plan- och, eller bygglovsprocessen och för kommande markförvärv. I den efterföljande processen stämmer kommunen
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löpande av hur byggaktören vidareutvecklar och detaljutreder sitt projekt. Detta i syfte att säkerställa att uppställda kvalitets- och hållbarhetsaspekter som villkorats i tävlingen och i markanvisningsavtalet uppfylls.
För att säkerställa efterlevnad av de villkor som kommunen ställt upp i
varje enskilt anvisningsförfarande gör kommunen med andra ord en systematisk kvalitets- och hållbarhetssäkring av varje byggaktörs projekt inför tecknande av köpeavtal. Köpeavtalet tecknas först när bygglov har
beviljats för det projekt som byggaktören vann tävlingen med (Ström,
2018). Uppsalamodellen innehåller flera delar men de mest väsentliga i
denna studie handlar om att:








Små tilldelningsområden främjar mindre byggaktörer.
Markanvisningar sker i konkurrens genom tävlingar med
fokus på kvalitéer. Det är inte byggherren som erbjuder
högst markpris som vinner.
Skall-krav (krav som måste uppfyllas av anbudsgivaren för
att ett kontrakt ska kunna tilldelas) kompletteras med utmaningar utifrån kommunens olika mål inom gestaltning
och hållbarhet.
Kommunen saknar viss kunskap och vill hämta in branschens kunskap kring kvalité och hållbarhet.
Försäljning av marken sker efter beviljat bygglov.

Den tredje punkten är en av hörnpelarna i Uppsalamodellen och handlar
om att ge byggaktörerna möjlighet att svara upp för hur utmaningarna
ska bemötas. Detta uppnås genom att ställa en mindre mängd skall-krav
och lämna öppet för byggaktörerna att möta de utmaningar som kommunen ställer upp i tävlingen i form av frågeställningar (Stening, 2018).

2.4 Området Rosendal
Rosendal är en helt ny stadsdel som växer fram i Uppsala, cirka tre kilometer från Uppsala centrum (se kartbild i Markanvisningstävling, bilaga
3). Det ska bli ett område med en blandning av olika upplåtelseformer,
handel och service samt närhet till gröna park- och naturområden. Uppsala kommun hoppas kunna skapa en stadsdel med sociala värden som
trygghet, engagemang i närmiljö, kontakt mellan boende, jämställdhet
och hållbarhet (Uppsala kommun, 2015b). Byggnationen av stadsdelen
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Rosendal kommer att sträcka sig över flera år och är därför uppdelat i
fem olika etapper. Första etappen färdigställs under år 2018. Etapp två
som undersöks i detta examensarbete startade genom byggnation av allmän plats år 2016. Senare under året började det byggas bostäder och det
planeras även för en förskola och ett parkeringsgarage i etappen. Huvudgatan Torgny Segerstedts allé ingår också med handel och restauranger.
Den tredje etappen har beräknad byggstart i början av år 2018 och de
sista två etapperna är fortfarande inte färdigplanerade (Uppsala kommun, 2017b). Etapp två ligger i det nordöstra området i Rosendal (se figur 2.2). I öster gränsar området till Kronparken längs med Dag Hammarskjölds väg och i väst sträcker sig huvudgatan Torgny Segerstedts
allé genom hela stadsdelen Rosendal. Det är cykelavstånd till universitet,
sjukhus och centrum, och E4:an ligger inte långt från området (Uppsala
kommun, 2018a).

Figur 2.2 Kartbild över området Rosendal där etapp två är markerad.
Källa: Uppsala kommun, illustrationsplan, 2015.
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I Rosendal etapp två använder Uppsala kommun markanvisningstävlingar. Det innebär att olika byggföretag lämnar tävlingsbidrag på ett så
kallat tilldelningsområde (en fastighet). Förslaget ska bland annat svara
på kommunens frågeställningar om social hållbarhet. Inkomna tävlingsbidrag utvärderas under september till oktober 2014 av Uppsala kommun och därefter skrivs markanvisningsavtal med vinnande anbud. Ett
avtal innebär ensamrätt för att i dialog med Uppsala kommun utveckla
sin idé på marken. I tävlingen uppmuntrar Uppsala kommun till byggherrar med bra idéer, kvalitet och smarta lösningar. För att variation och
spridning av byggföretag ska uppnås delas kvarteren in i mindre fastigheter. Området ska variera i uttryck och vara multifunktionellt, det ska
vara tilltalande stadsrum och fokus på miljö. I markanvisningstävlingen
söker Uppsala kommun förslag som främjar sociala värden som trygghet, engagemang i närmiljö, kontakt mellan boende, jämställdhet, barns
behov och kreativitet i form av odling och snickrande. Kommunen uppmanar byggherrar till att utmana sig själva och ta fram egna lösningar
med nya synvinklar. För att göra ett rättvist utvärderingsarbete tar kommunen fram de viktigaste frågeställningarna för social hållbarhet, ekologisk hållbarhet, innovation och gestaltning. De sociala frågeställningarna
är bland annat att uppföra lokaler i bottenvåningar som tillför platsen
mervärde och förstärker områdets mångfald och användbarhet. Det
handlar också om att utforma gårdar så att de är trygga alla tider på dygnet. Byggherrarna ska svara på hur husplacering och gårdsutformning
ska uppmuntra till att stärka sambanden mellan de boende. Fler frågeställningar om social hållbarhet presenteras i Markanvisningstävlingen
(se bilaga 3).
För att visioner ska bli till verklighet har ett certifieringssystem för
hållbarhet inom stadsbyggnad precis lanserats. Certifieringen Citylab
Action som är anpassad efter svensk lagstiftning och myndighetskrav
ska bidra till att kvantifiera begrepp inom bland annat social hållbarhet.
Genom forumet kan kunskap delas och aktörer inom samhällsbyggnadssektorn får tillgång till metoder, verktyg, utbildning och kontaktnät som
ett hjälpmedel till att bygga hållbart (Sweden Green Building Council,
2018). Stening (2018) berättar att år 2016 genomfördes det en pilotomgång av Citylab Action där modellen för hållbar stadsutveckling prova-
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des. Rosendal var ett av 12 projekt i landet som deltog. Efter pilotprojektet har en certifieringsmodell för planeringsprocessen arbetats fram
och lanserades i början av 2018 utifrån vilken Rosendal planerar att ansöka om certifiering (Stening, 2018).

14

3. METOD
I detta kapitel beskrivs de tre arbetsmetoder som används som underlag
till rapporten: litteraturstudie, dokumentgranskning och intervjustudie.
Urval och utförande presenteras som underavsnitt till intervjustudien.

3.1 Litteraturstudie
Detta examensarbete inleds med litteraturstudier på hållbar utveckling
med fokus på social hållbarhet. Syftet med litteraturstudien är att få en
djupare förståelse för social hållbarhet, förtydligande av begreppet samt
en mer ingående bakgrund till varför ämnet är aktuellt idag. Detta är en
viktig och omfattande del i examensarbetet och redovisas därför redan i
Bakgrunden (se avsnitt 2.1 och 2.2). Litteraturstudien presenterar också
tidigare undersökningar i närbesläktade arbeten. Rapporter från Boverket, litteratur och tidigare examensarbeten studeras främst. Källorna till
dessa går att finna i kapitel 7.

3.2 Dokumentgranskning
Under en dokumentgranskning studerades Uppsala kommuns hållbarhetspolicy, området Rosendal och markanvisningstävlingen för etapp
två (se avsnitt 2.3 och 2.4). I mailkontakt med Ulrika Ström på Uppsala
kommun gavs tillgång till internt material angående Uppsalamodellen.
Byggherrarnas anbud till tävlingen och deras vision för området studerades genom underlag från Uppsala kommun. Dokumentgranskningens
syfte är att klargöra vilka ambitioner och riktlinjer som används för social
hållbarhet från de olika aktörerna. Den ska även förbereda och reda ut
frågor inför kommande intervjuer. Informationen ämnar även hjälpa läsarna att tolka resultatet och analysen i examensarbetet.

3.3 Intervjustudie
Denna intervjustudie innefattar intervjuer med byggherrar som vunnit
markanvisningstävlingen för etapp två i Rosendal. De benämns emellanåt som respondenter i rapporten. Studien inkluderar också en telefonintervju med en professor i hållbar stadsutveckling. Han är även projektledare för forskningsprojektet Decode som utvecklar certifieringssystemet Citylab.
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Under detta examensarbete uppkom frågor som rör Uppsala
kommuns arbetsmetod. Eftersom en stor del av den informationen är intern, har Elin Stening från Uppsala kommun bidragit med information
via mail.
Syftet med intervjuerna är att få en inblick i hur social hållbarhet
definieras i branschen samt att få svar på frågeställningarna som presenteras i avsnitt 1.4. Eftersom respondenternas roller är olika på respektive
företag och uppfattningen om social hållbarhet varierar från person till
person, passar en kvalitativ metod. Enligt Hedin (1996) som skriver om
kvalitativ metod med tonvikt på intervju, är frågeställningarna övergripande och fokus ligger på respondentens egna paradigm. Olsson och Sörensen (2011) beskriver i boken Forskningsprocessen att beroende på vilka
svar som söks kan valet av forskningsmetod se olika ut. Vid användning
av kvalitativa metoder är det vanligt att studien bedrivs efter den induktiva linjen som utgår från upptäckter i verkligheten. Iakttagelser förs
samman till allmänna principer som i sin tur kan bilda en teori. Hade en
kvantitativ metod valts hade en deduktiv slutledning passat bättre, vilket innebär att slutsatser om enskilda företeelser dras från allmänna principer. Det är lättare att standardisera i en kvantitativ insamlingsmetod
varför det är vanligt med enkätundersökningar. I kvalitativa studier kan
verkligheten uppfattas på flera olika sätt och det finns inte någon absolut
sanning. Insamling och tolkning av data är viktig för denna metod, därför blir den mer subjektiv. I detta examensarbete lämpar sig en kvalitativ
insamlingsmetod med låg grad av strukturering. Det innebär att den intervjuade har större tolkningsutrymme för frågorna, beroende på egna
erfarenheter, värderingar och önskningar (Olsson & Sörensen, 2011).
I denna studie är intervjuernas karaktär semistrukturerade, vilket
betyder att fokus ligger på frågeområden istället för på exakta, detaljerade frågor. Enligt Hedin (1996) uppmuntrar det till ett naturligare samtal där respondenten till en viss utsträckning tillåts styra samtalet mot
det som den anser är viktigt. Det finns olika metoder för bearbetning av
intervjumaterial. Till exempel att föra anteckningar under intervjuns
gång eller att spela in intervjun. För kvalitativa intervjuer är inspelning
att föredra. Nackdelarna är att situationen blir tillgjord och vissa känner
sig hämmade av bandspelaren. För att skapa en trygg och öppen stämning tillsammans med byggherrarna fördes istället noga anteckningar
under intervjun i denna studie. Hedin (1996) menar att etiska aspekter är
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viktiga vid återgivning av intervjumaterial. Respondenterna ger mycket
av sig själva och för att försäkra att de inte lider någon skada av studien
är det viktigt att respektera om de säger att vissa delar av det som sagts
inte får användas. En textsammanfattning av intervjun skickades därför
till respektive byggherre innan publikation. Det garanterade att informationen från intervjuerna uppfattades på rätt sätt.

3.3.1 Urval
Vid en kvalitativ undersökning är urvalsmetoden viktig och det är väsentligt att få tag på personer som tros ha mycket att berätta om det som
ska undersökas (Hedin, 1996). Urvalet av aktörer att intervjua fanns
bland de vinnande anbuden från markanvisningstävlingen för etapp två,
Rosendal. Handledare från Uppsala kommun bistod med markanvisningstävlingen, vinnande anbud och kontaktuppgifter till byggherrar.
Efter granskning av alla anbud kontaktades de företag som ansågs ha
kreativa lösningar och fokus på social hållbarhet. Aktörerna fick en förfrågan via mail eller telefon om att delta i en kvalitativ intervju. För att få
en bred undersökning, intervjuades olika typer av byggherreföretag med
olika upplåtelseformer och personer med olika bakgrund och kompetens. De som representerar byggherreföretagen är en projektutvecklare,
en projektledare, en projektchef och en person som arbetar i tidiga skeden. För att få ytterligare ett perspektiv på social hållbarhet intervjuades
även en professor i hållbar stadsutveckling.

3.3.2 Utförande
Vid första mailkontakten med respondenterna informerades de om examensarbetets ämne och omfattning samt syftet med intervjun. Tid och
plats för intervju planerades med de respondenter som valde att medverka. Av sex tillfrågade aktörer tackade en nej och en svarade inte. De
fyra medverkande aktörerna fick ta del av tio intervjufrågor (se bilaga 1).
Frågorna skickades ut innan intervjutillfället så att samtliga respondenter kunde förbereda sig och ta fram ytterligare material och information
vid behov. Tre av intervjuerna genomfördes på respektive företags kontor och en på ett café. Intervjun med professorn i hållbar stadsutveckling
utfördes över telefon där samtalet spelades in. Frågorna till telefonintervjun finns att bistå i bilaga 2.
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Under intervjuerna med byggherrarna agerade en av oss sekreterare och förde noga anteckningar och den andre ställde frågor. Intervjun
började med öppna frågor och avslutades med mer konkreta, däremellan
kompletterades intervjun med passande följdfrågor till respektive respondent. Den som höll i intervjun styrde tempot på frågorna och var
noga med att sekreteraren fick med respondentens svar på varje fråga.
Fyra av intervjuerna pågick i 60 minuter vardera och en varade i 40 minuter.
Intervjuerna sammanställdes genom en kvalitativ tematisk analysmetod. Det innebär att underliggande meningar i det som respondenten berättar bildar så kallade teman (Hedin, 1996). Dessa teman ska vara
relevanta för frågeställningarna i examensarbetet och allt intervjumaterial ska behandlas efter detta sätt. Vilka teman som använts presenteras i nästkommande kapitel (se avsnitt 4.1). Återkommande teman för
respektive intervju ger en övergripande bild som i sin tur underlättar
analysen av resultatet (Hedin, 1996). På grund av att byggherrarna var få
i antal och svaren lätt kan kopplas till anbuden var det svårt att erbjuda
anonymitet. Samtliga valde att vara namngivna, inklusive professorn.
Sammanställningarna skickades till respektive intervjuperson så att de
hade möjlighet att förtydliga om något misstolkats och godkänna det för
publikation.
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4. RESULTAT
I följande kapitel presenteras innebörden av den tematiska analysen och
resultatet från intervjuerna med byggherrarna. Därefter presenteras en
telefonintervju med Hellström som är professor i hållbar stadsutveckling
och ledare av forskningsprojektet Decode. Syftet med resultatet är att besvara frågeställningarna i inledningen.

4.1 Intervju med byggherrar
Nedan presenteras fyra intervjuer med olika byggherrar där varje intervju inleds med en presentation av respondenten, företaget och fastigheten. Presentationerna är i samma kronologiska ordning som intervjuerna ägde rum. Varje intervju är uppdelad utifrån fyra teman: Definition och implementering av social hållbarhet, Operationalisering av
social hållbarhet, Svårigheter och risker för att uppnå social hållbarhet
samt Kommunikation och uppföljning. I tabell 4.1 presenteras innehållet för respektive tema.
Tabell 4.1 Beskrivning för respektive tema.
Definition och implementering av
social hållbarhet

Operationalisering av
social hållbarhet

Undersöker hur Uppsala kommuns
ambitioner om social hållbarhet för
Rosendal, etapp två, tolkas och implementeras av olika byggherrar.

Ska svara på om, och i så fall hur det
går att definiera och mäta begreppet så
att det kan användas i empiriska undersökningar och därmed utvärderas.

Under detta tema presenteras också
företagets och respondentens tankar
om social hållbarhet.

I detta tema inkluderas även respondenternas åsikter om certifiering av
social hållbarhet.

Svårigheter och risker för att uppnå
social hållbarhet

Kommunikation och uppföljning

Ska besvara vilka omständigheter som
kan tänkas komma att äventyra eller
åsidosätta den sociala hållbarheten i
byggnadsprojekt generellt och specifikt för Rosendal, etapp två.

Ska svara på vad aktörer kan göra för
att säkerställa att kommunens ambitioner om social hållbarhet uppfylls.

Förslag på vad som kan tänkas råda
bot på denna risk för genomförbarheten av social hållbarhet tas också
upp i detta tema.

Respondentens uppfattning om hur
kommunikationen med Uppsala kommun ser ut, presenteras också i denna
del.
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4.1.1 Wallenstam - Tre Vänner
Magnus Eklund arbetar som projektutvecklare på byggherreföretaget
Wallenstam, ett företag som utvecklar och förvaltar fastigheter i Stockholm, Göteborg och Uppsala. Wallenstam värnar om att bygga hyresrätter, som är en flexibel boendeform och viktig i stadsutvecklingen (Wallenstam, 2015a). Det vinnande anbudet från Wallenstam för etapp två i
Rosendal heter Tre Vänner och består av tre hus innehållande hyresrätter
om 1-2 rum och kök med fokus på cyklar (Wallenstam, 2015b).

Definition och implementering av social hållbarhet
Enligt Eklund är social hållbarhet ett begrepp som ligger i tiden och alla
har olika syn på vad det innebär. För honom är blandade upplåtelseformer viktigt, det uppmuntrar människor med olika social bakgrund att bo
tillsammans. Häftiga byggnader med det lilla extra gör att människan
mår bättre och värnar om den. Detta leder till bättre välbefinnande som
i sin tur bidrar till social hållbarhet, säger han. En trevlig stadsmiljö med
levande bottenvåningar inbjuder till rörelse. I vissa fastigheter finns det
inget behov av butiker och caféer och då är det inte försvarbart att bygga
det. Det ska vara passande för stadsdelen, framhåller Eklund. Trygghet
och livskvalité är också viktigt för den sociala hållbarheten. Detta kan
skapas genom öppna och trevliga innergårdar för genompassering och
umgänge, enligt honom.
Inom företaget Wallenstam finns det inget uttalat om vad social
hållbarhet innebär. Det är respektive projektutvecklare eller annan yrkesroll som definierar begreppet utifrån egen tolkning, säger Eklund.
Wallenstam är en byggherre som tänker långsiktigt i och med att de även
förvaltar fastigheter. Att hyresgästerna trivs är därför viktigt och de ska
vara socialt integrerade från början, vilket gynnar en långsiktig stadsdel
där olika människor kan bo och leva tillsammans. Segregerade områden
ska undvikas och det ska finnas många mötesplatser, antyder Eklund.
Enligt honom är en prioritering på vad varje enskilt projekt behöver viktigare än att alla parametrar inom social hållbarhet uppnås.
Utifrån social hållbarhet fokuserar Tre Vänner på innergården, gestaltningen och caféet i bottenvåningen som är en social mötesplats att
hänga på, berättar Eklund. Innergården är utformad för god genomsläpplighet som bidrar till olika möten och umgängen. I Tre Vänner ska
det finnas en naturlig passage genom innergården vilket leder till möten
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mellan grannar och människor från andra fastigheter, förklarar han. I fastigheten uppmuntras människor att hellre sitta ute än inne och därför har
alla lägenheter en entrébalkong, balkong eller altan. Entrébalkongen är
inte bara en loftgång utan fungerar även som ett socialt vistelserum. Att
hyresgästen har uppsyn över sin cykel genom att hänga den utanför sin
entrédörr kan uppmuntra till ökad cykelanvändning, påstår Eklund.

Operationalisering av social hållbarhet
Eklund hävdar att social hållbarhet inte kan mätas eftersom flexibiliteten
i vad som passar bäst i varje enskilt projekt skulle försvinna. Han säger
att det i dagsläget inte finns några riktlinjer för vad social hållbarhet är
och frågan behöver därför bedömas var för sig i varje stadsdel. Han säger
att han heller inte tror på en certifiering som innefattar social hållbarhet
och antyder att det kan vara direkt skadligt. Regelverk genom Boverkets
byggregler, planbestämmelser, kommunala särkrav med mera, är redan
idag väldigt omfattande. Fritt spelrum förbättrar och begränsar inte projektets möjligheter, säger Eklund. Fler krav och regelverk att förhålla sig
till kan verka hämmande för stadsutvecklingen. Handlingsutrymmet för
arkitekter, projektutvecklare med flera skulle minska, antyder Eklund.

Svårigheter och risker för att uppnå social hållbarhet
Enligt Eklund finns en risk med att kommunens krav blir för många och
omfattande. Det finns inte ekonomiskt utrymme att hantera allt, kommunen behöver prioritera, säger Eklund. Förutom viljan att uppnå social
hållbarhet finns det även krav och lagar på exempelvis gestaltning,
grönytefaktor, mobilitet, lokaler i bottenvåningen, ljud, tillgänglighet,
brand, energi, dagsljus, dagvatten och ekonomisk hållbarhet. Förändras
något krav blir det på bekostnad av något annat, framförallt om folk ska
ha råd att bo i lägenheterna, säger Eklund. Han betonar vikten av att
bygga lägenheter som folk har råd att bo i, det är socialt hållbart. I vissa
projekt kan det vara bättre att bortprioritera ett sedumtak för att få ner
kostnaderna på lägenheterna och istället satsa på det som ger livskvalitet
som balkonger och uteplatser, säger Eklund. Wallenstam försöker bygga
en hög andel små lägenheter som är högt eftertraktade bland hyresgäster. Vid behov av större lägenheter väljs, enligt Eklunds erfarenhet, oftast
bostadsrätter. Att bygga små, effektiva lägenheter med smarta lösningar
är något arkitekten bör ha i beaktning i ett tidigt skede, antyder han. Det
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har också pågått en dramatisk ökning av markpriser. Ju mer byggherren
får betala för marken, desto mindre utrymme finns det till andra delar,
säger han.

Kommunikation och uppföljning
Eklund berättar att kommunen följer upp krav enligt köpeavtalet. Wallenstam har efter projektet ett internt erfarenhetsmöte för att följa upp
vad som blev bra och inte. Det finns alltid saker att förbättra men det är
en del av utvecklingen, säger han. Cirka ett år efter inflyttning skickas en
kundenkät för att utvärdera hur nöjda hyresgästerna är med Wallenstam
och Tre Vänner, uppger han.
Eklund pratar gott om Uppsala kommuns arbete inom hållbarhet
och säger att de ligger i framkant. Däremot kan kommunikationen under
processen alltid förbättras. Kommunen försöker vara lyhörda men
ibland fastnar var och en för mycket i sitt eget expertisområde, säger
Eklund. Det skulle behövas fler personer i kommunen som har övergripande syn och kompetens för att kunna ta snabba beslut. Eklund säger
att kravställan i Rosendal är hög. I ett annat stadsbyggnadsprojekt, Östra
sala backe etapp ett, har byggherren möjlighet att välja vilka krav som de
vill koncentrera sig på för att lyckas med ett bra projekt i området, berättar Eklund. Som byggherre efterlyses en större flexibilitet för att kunna
prioritera vissa ställda krav och satsa på dem.
Eklund säger att det är i princip omöjligt att ändra fastigheten i
efterhand och antyder att Uppsala kommun kanske är för hårda. Inga
förändringar från anbudet har skett med undantaget att det lagts till offentliga lokaler i bottenplanen, med yrkande från kommunen, berättar
Eklund. Han berättar också att under kommunens uppföljning av grönytefaktor vägdes sociala aspekter in vilket möjliggjorde en gårdsgestaltning med en lite högre andel grus- och stensatt yta för den genomgående
passagen på innergården. Eftersom gestaltningen var tydlig och karaktärsgivande gick Uppsala kommun med på en justering av grönytefaktorn. En öppen dialog och flexibilitet mellan kommun och byggherre ger
bättre möjligheter till ett bra projekt, enligt Eklund.
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4.1.2 Rosendal Fastigheter - Brf Grindstugan
Lydia Karlefors arbetar i tidiga skeden av byggprocessen och med hållbarhetsutveckling på byggherreföretaget Rosendal Fastigheter. Företaget vann inte markanvisningstävlingen för tilldelningsområdet utan blev
erbjuden en annan fastighet i Rosendal. Projektet heter Brf Grindstugan
och består av bostadsrätter med storlekar mellan 36 och 140 kvm. Rosendal Fastigheter vill genom arkitekturen på kvarteret uppmuntra till att
lära känna sin granne och väcka lusten till att umgås (Rosendal Fastigheter, 2017).

Definition och implementering av social hållbarhet
Social hållbarhet är svårdefinierat och spänner över flera discipliner, säger Karlefors. Enligt henne kan det finnas skäl att ifrågasätta huruvida
det som byggs idag i vissa fall är för effektivt och tätt på ett sådant sätt
att det inte blir trivsamma livsmiljöer för människor. Kompetensen inom
Rosendal Fastigheter är bred och det är viktiga förutsättningar för att
skapa en levande och varierad stadsdel, säger Karlefors. Hon berättar att
företagets vision är att vara ledande i skapandet av attraktiva städer och
hållbara platser som möjliggör en god livskvalité för alla människor. Det
ska finnas mötesplatser och sociala miljöer som ska vara tillgängliga för
alla, inte bara för de som bor i företagets fastigheter. Per G. Berg professor på SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) har tagit fram en modell som
innefattar sju dimensioner av hållbarhet där resurserna utgår från FN:s
Habitatagenda från 1996. Modellen innefattar fysiska, ekonomiska, biologiska, organisatoriska, sociala, kulturbestämda och estetiska resurser i
människans boplatser (för betydelsen av resurserna se figur 4.2) (Von der
Lehr, 2017). Rosendal Fastigheter har i samarbete med SLU vidareutvecklat modellen och använder den som en checklista i sina projekt, berättar Karlefors.
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Figur 4.2 PEBOSCA-modellen utvecklad av bland annat Per G. Berg vid SLU.
Källa: Rosendal Fastigheter, 2018.
Enligt Karlefors kan den sociala hållbarheten beskrivas av de Estetiska,
Kulturella, Sociala och Organisatoriska resurserna i modellen. Hon berättar
att Rosendal Fastigheter alltid försöker bygga så att människor ska känna
sig inkluderade. En social generator kan vara en mataffär. Den skapar
relationer och trygghet i närmiljön, säger Karlefors. Att upprätta offentliga lokaler som bageri, café, mataffärer med mera, innebär ofta en svårighet och risk för byggherren, men det är något som alla i området har
glädje av, inte bara de som bor i fastigheten, uppger Karlefors. Enligt
henne är platsens själ och historia viktig att bevara och därför återanvänder Rosendal Fastigheter innertaket från den rivna restaurangen som låg
på tomten tidigare. Taket placeras i Brf Grindstugans vinkällare, i syfte
att bidra till platsens själ och öka sammanhållningen mellan grannar. Att
återanvända innertaket anknyter till platsens historia, säger Karlefors.
De estetiska resurserna är hur människan upplever staden med alla sina
sinnen. Byggnaden ska skapa värde för samhället i en lång tid framöver,
säger Karlefors. Att arkitekturen är levande och fasaden inbjudande är
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något som bidrar till den sociala hållbarheten, antyder Karlefors. Det är
viktigt att de boende ska trivas och vara stolta över sin fastighet. Rosendal Fastigheter erbjuder Smartahem-lösningen TMPL, den ger bostadsrättsägaren tillgång till sitt hem via en mobilapplikation. Applikationen
gör det möjligt att konversera med sina grannar i föreningen. Det kan
handla om att anordna loppis på gården, att problem med ventilationen
tas upp eller att någon vill sälja sina utemöbler, beskriver Karlefors.

Operationalisering av social hållbarhet
Det går att mäta social hållbarhet, säger Karlefors. Rosendal Fastigheter
har samarbete med SLU som mäter de sociala aspekterna via enkäter
med frågor som till exempel: Hur många grannar känner du? Hur många
lekcirklar finns det? Hur många kulturella evenemang anordnas? Detta
kan ge en indikation på hur de sociala förhållandena i ett område ser ut
och företaget kan nyttja det i sina projekt, berättar Karlefors.
Karlefors säger att hon inte är helt övertygad om fördelarna med
certifiering av enskilda projekt utifrån social hållbarhet eftersom det sker
en ständig utveckling och cykeln för en byggnation är lång. Det tar lång
tid att ta fram lagar och krav vilket leder till att utvecklingen ligger ett
steg efter och detta kan hämma innovation, säger Karlefors. Hon framhåller att andra sätt som workshop, dialog och kunskapsutbyten skulle
vara ett bättre alternativ. Enligt Karlefors låser en certifiering vissa faktorer, det kräver mycket pappersarbete och är kostsamt. När en aktör
äger hela processen funkar en certifiering bättre. Att lyfta systemgränser
från fastighetsgräns till ett större område eller stadsdel skapar effektivitet
och ekonomi, men fordrar en samverkan mellan flera aktörer, säger Karlefors.

Svårigheter och risker för att uppnå social hållbarhet
I varje projekt utgår Rosendal Fastigheter från fyra hörnstenar; design,
hållbarhet, aktiviteter och service. Karlefors berättar att allt hänger ihop,
de fyra hörnstenarna är viktiga och inte något som de kompromissar
med. Hon hävdar att det är viktigt med tydliga krav, att de kan fungera
som checklistor, men att de ibland behöver diskuteras. Motstridiga krav
förekommer men det är inte är några stora problem. Ibland behöver vissa
idéer motiveras för kommunen men det fungerar ofta bra, säger hon.
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Enligt Karlefors är problemet med den socioekonomiska boendesegregationen en komplex fråga som inte en enskild byggherre kan lösa
ensam. Det krävs samverkan mellan politiker, banker med flera för att
lösa. Enligt henne får byggherrar försöka ta sin del av ansvaret genom
att påverka det som är möjligt. Till exempel så upprättar Rosendal Fastigheter ett bageri i sin fastighet där människor från hela staden kan mötas, säger Karlefors.

Kommunikation och uppföljning
Karlefors berättar att Rosendal Fastigheter har interna möten där resultatet utreds och de har kontinuerlig kontakt med kunderna efter inflyttning. Hon säger att det är svårt att implementera och följa upp social
hållbarhet eftersom det beror på hur begreppet definieras. Hon berättar
att Rosendal Fastigheter och kommunen inte har några möten som enkom behandlar social hållbarhet men det sker en kontinuerlig diskussion
kring ämnet och ett gott samarbete gällande stadens utveckling. Hon säger att det inte alltid finns någon tydlig motpart från kommunens sida
vad gäller just social hållbarhet. Hon har inga konkreta förslag på hur
kommunikationen mellan Uppsala kommun och byggherren kan förbättras eftersom det saknas en tydlig definition av begreppet och att
social hållbarhet spänner över många discipliner med många inblandade
aktörer.

4.1.3 Åke Sundvall - Doktoranden
Ulrika Lindencrona arbetar som projektledare på byggherreföretaget
Åke Sundvall. Det är ett familjeägt företag med verksamhet inom entreprenad, nyproduktion av bostäder i egen regi samt förvaltning av deras
egna bostads- och kontorsfastigheter (Åke Sundvall, u.å.a). Projektet heter Doktoranden och innehåller bostadsrätter i varierande storlekar från
1-5 rum och kök. Åke Sundvall vill underlätta för en hållbar livsstil därför satsar de på bra, genomtänkta miljöer och välbyggda klimatsmarta
bostäder. Det är ledstjärnan i arbetet med utvecklingen av Doktoranden
i Rosendal (Åke Sundvall, u.å.b).
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Definition och implementering av social hållbarhet
Enligt Lindencrona är svårigheten med social hållbarhet hur det definieras och hon säger att grundbetydelsen för ekologiska och ekonomiska
aspekter är lättare att definiera. Social hållbarhet är ett inkluderande
samhälle, med det menas ett samhälle för alla, säger Lindencrona. Det är
svårt att implementera detta på en enskild fastighet. Det behövs ett helhetstänk med politiska mål, enligt Lindencrona.
Lindencrona berättar att företaget har diskuterat social hållbarhet
internt och framförallt i planeringen av Rosendal. Åke Sundvall vill
bygga stadens bästa omtyckta kvarter, att vara stolta över sitt boende och
känna tillhörighet är viktigt och ökar välbefinnandet, säger Lindencrona.
Att bygga gemensamhetslokaler i bottenplan är ett sätt som uppmuntrar
människor till möten och umgänge. Det behöver finnas ett samarbete
med hela stadsdelen redan i planeringsskedet av ett projekt och det krävs
att många parter engageras på en högre nivå, säger hon. Det är nödvändigt att bygga för framtiden för att klara finansieringen och för att det
ska vara ekonomiskt hållbart. Alla ska ha rätt att bo kvar i sitt kvarter
över tid, vilket är socialt hållbart men det kräver insatser från staden och
kommunen. För att kunna leva i ett område en längre tid måste marken
fördelas till vårdboende, förskolor, mataffärer med mera, säger Lindencrona. Ett problem som hon nämner i samband med detta är att det
inte finns något marknadsunderlag innan stadsdelen är helt färdigutvecklad och bebyggd. Hon säger att det då är svårt att etablera en verksamhet i området och få den att klara sig ekonomiskt.
Åke Sundvall har inte påbörjat sin byggnation av Doktoranden
eftersom de måste sälja minst 60 % av sina bostäder för att få börja, därför
är det svårt att veta hur fastigheten kommer att utvecklas framöver, säger
Lindencrona. På bottenvåningen i ett av husen, planeras det för en
SHRUB - Swap and ReUse Hub, vilket är en så kallad Bytes- och Återanvändningshub där boende i stadsdelen kan byta saker med varandra.
Den gemensamma ytan skapar förutsättningar för social kontakt mellan
de boende i området och uppmuntrar till att återanvända varor, berättar
Lindencrona. Hon säger att Åke Sundvall som företag inte har möjlighet
att driva en sådan lokal men att de skapar möjligheter för andra att göra
det. Vid utformning av lägenheterna finns det några som har uthyrnings-
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del med egen entré och några dubbletter. Beroende på hur ens boendesituation förändras över tid skapas möjlighet att bo kvar i fastigheten, berättar Lindencrona.

Operationalisering av social hållbarhet
Enligt Lindencrona är det en förenkling att mäta social hållbarhet på en
enskild fastighet. Hon säger att det är svårt att mäta social hållbarhet eftersom företag och kommun saknar en tydlig definition av begreppet.
Om parametrar inom social hållbarhet preciseras är hon beredd att ändra
sig. Angående att certifiera en byggnad för social hållbarhet säger hon
att det i så fall är viktigt att lyfta blicken och titta på stadsnivå. En certifiering för en ny framväxande stadsdel som Rosendal, där kommunen
försöker blanda upplåtelseformer och placera lokaler i bottenvåning, är
då möjlig, säger Lindencrona.

Svårigheter och risker för att uppnå social hållbarhet
Omständigheter som kan åsidosätta den sociala hållbarheten finns inom
politiken, säger Lindencrona. Ska det ske en förändring på riktigt måste
det finnas en politisk vilja. De tre dimensionerna inom hållbarhet handlar om livsstil, det är där individen kan påverka. Byggherrar kan bygga
för att understödja en viss livsstil och det är något som går att hantera på
fastighetsnivå, säger Lindencrona. Dilemmat är om kommunen styr hårt
med ekonomiska medel, exempelvis att byggherrar måste köpa parkeringsplatser utanför sitt eget projekt. Det ger endast kostnader och inga
inkomster till byggherren och då blir det inga billiga bostäder i slutändan, säger Lindencrona. Enligt henne måste det finnas en dialog när avsikten är att skapa ett socialt hållbart samhälle. Det är viktigt att se
varandra som medspelare och inte som motparter. Att anpassa kraven
efter varje projekt är nödvändigt om viljan är att bygga för alla åldrar och
livssituationer, berättar Lindencrona. Exempelvis om detaljplanen säger
att det ska byggas ett visst antal cykelplatser till en fastighet, fast erfarenheten säger att just den här typen av boende har ett annat behov, till exempel vårdboende, närhet till kollektivtrafik med mera. En detaljplan eller markanvisningstävling där alla fastigheter har samma krav kanske
därför inte alltid är det bästa, enligt Lindencrona. Det händer mycket under planeringsprocessen och förutsättningarna förändras. Sedan Åke
Sundvall vann markanvisningstävlingen år 2014 har marknaden ändrats,
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berättar Lindencrona. Planeringen skedde i en högkonjunktur och nu när
marknaden gått ner finns det inte kostnadstäckning för allt. Just nu arbetar Åke Sundvall tillsammans med leverantörerna för att se vad som går
att påverka, berättar hon. Generellt går det inte att ändra i ett projekt i
efterhand, däremot borde det finnas en större flexibilitet. En kontinuerlig
kommunikation och dialog är viktig, säger Lindencrona.
Social hållbarhet är ofta kopplat till socioekonomiska frågor. Dilemmat är att det är dyrt att bygga nyproduktion. Det finns billigare lösningar, exempelvis BoKlok som är ett annorlunda boendekoncept utvecklat av Skanska och Ikea, men då kan inte staden ha samma höga
krav. Marken behöver släppas till billigare pris och kostnadsdrivande
särkrav tas bort, men det är en politisk fråga, förklarar Lindencrona.

Kommunikation och uppföljning
Enligt Lindencrona är det problematiskt att följa upp social hållbarhet
eftersom det saknas en gemensam definition och mätbara mål. Hon ger
exempel på Göteborg stad som har tagit fram tydliga parametrar för vad
som är viktigt för dem och då är det kanske lättare att följa upp, berättar
hon. Åke Sundvall har ingen tydlig uppföljning gällande social hållbarhet för sina projekt däremot mäter de hur nöjda deras kunder är, men
enligt Lindencrona säger det inte så mycket om den sociala hållbarheten.

4.1.4 Skandia Fastigheter - Woodhouse Rosendal
Liselotte Orest arbetar som projektchef på byggherreföretaget Skandia
Fastigheter. Företaget är en del av livförsäkringsbolaget Skandia och satsar därför på långsiktiga investeringar som ger stabil och hållbar tillväxt.
Skandia Fastigheter bygger kontor, köpcentrum, bostäder och samhällsfastigheter (Skandia Fastigheter, u.å.a). Det vinnande anbudet från Skandia Fastigheter heter Woodhouse Rosendal. Husen utformas kring en gemensam innergård som innehåller funktioner som odling, verkstad och
lekplatser. I fastigheten kommer 158 hyreslägenheter med egna balkonger att upprättas (Skandia Fastigheter, u.å.b).

Definition och implementering av social hållbarhet
Om social hållbarhet kopplas till stadsutveckling och bostäder innebär
det blandade bostadsområden. Med det menas olika upplåtelseformer

29

Examensarbete: SOCIAL HÅLLBARHET FÖR EN NY STADSDEL

och varierande funktioner som skola, service, handel och annat som är
väsentligt i ett bostadsområde, säger Orest. Hon tillägger att trygghet
också är viktigt för den sociala hållbarheten.
Skandia Fastigheter började att arbeta med frågan om social hållbarhet för något år sedan, säger Orest. Hon berättar att företaget kopplar
det till FN:s globala mål och definierar fem betydande aspekter som knyter an till företagets kärnverksamhet; arbetstillfällen, livet mellan husen,
fastigheter som gör skillnad, strategiska samarbeten och ansvarsfulla leverantörskedjor.
Enligt Orest är gården och funktionerna på bottenvåningen de
största bidragen till social hållbarhet i projektet Woodhouse Rosendal.
Gården tilltalar barn och är en mötesplats för de boende. Gårdshus, tvättstugor, soprum och cykelrum är placerade i bottenvåningen och det
skapar förutsättningar för möten mellan grannar, beskriver Orest. Hon
nämner också att det kommer att finnas en verkstad med låneverktyg för
de boende.

Operationalisering av social hållbarhet
På frågan om social hållbarhet kan mätas säger Orest att hon tror mer på
en enkätstudie än någon typ av automatisk mätning. Ett exempel på vad
som skulle kunna mätas i Woodhouse Rosendal är hur många bokningar
gemensamhetslokalen har på ett år, säger Orest. Hon tror också att det är
möjligt att certifiera en stadsdel med Citylab.

Svårigheter och risker för att uppnå social hållbarhet
Woodhouse Rosendal hade planerat för höns och kaniner på innergården. Detta blir inte av utan det var mer en vision från Skandia Fastigheter, berättar Orest. En annan förändring som uppstått efter markanvisningstävlingen är att det inte blir några bokaler, lokaler med ovanförliggande bostäder. Enligt henne är det krångligt vad gäller hyresavtal och
därför valde Skandia Fastigheter att ha lokaler i bottenplan istället. Det
var inga problem att ändra just detta eftersom kommunen prioriterar lokaler, beskriver hon. Orest säger att hon inte tror att dessa förändringar
från anbudet kommer påverka den sociala hållbarheten. Hon påpekar att
Skandia Fastigheter ger förutsättningar för att lära känna sina grannar,
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men att det är upp till de boende om de vill det eller inte. Huruvida gemensamhetslokalerna kommer att nyttjas av de boende är svårt att veta
och det brukar variera mellan olika områden, säger Orest.
I Rosendal blir fastigheterna till viss del socialt hållbara, men det
finns risk att priserna blir för dyra, vilket kan resultera i ett homogent
bostadsområde, säger Orest. Det kommer däremot att finnas en stor variation i lägenhetsstorlekar i Rosendal vilket bidrar till en variation i befolkningssammansättningen i området. Hon påpekar att de självklart vill
bygga billiga lägenheter, men att företaget har krav på sig att lämna avkastning. Generellt skulle omständigheter som kan äventyra den sociala
hållbarheten minimeras, genom utvärdering av områden där den sociala
hållbarheten inte fungerar, tillägger Orest.

Kommunikation och uppföljning
Orest berättar att Skandia Fastigheter följer upp de funktioner som de
sagt att de ska ha och Uppsala kommun har en egen uppföljning som
sker vid bygglov, färdigställande och två år efter färdigställandet. Hon
berättar också att ytterligare en uppföljning ska ske två år efter inflyttning och riktar sig då till de som fastighetsägare.
Var och en på kommunen ansvarar för varsin fråga och det saknas
någon inom kommunen som kan se allt och ta beslut, säger Orest. Organisationen skulle kunna förbättras men det ser ganska lika ut i alla kommuner, enligt henne. Uppsala kommun har en bra vision för etapp två i
Rosendal. I markanvisningstävlingen var markpriset fast, vilket var bra
eftersom det är lättare att räkna på och det ger samma förutsättningar för
alla byggherrar, berättar Orest. Tyvärr har de ändrat tävlingen inför
etapp tre, där ett pris på marken lämnas i anbudet samtidigt som skallkraven blivit tuffare, säger Orest. Det är konstigt att ställa högre krav innan tidigare etapp utvärderats, säger hon. Orest föreslår att kommunen
är tydlig och smalnar av sin vision vid markanvisningstävlingar. Om de
vill prioritera exempelvis social hållbarhet behöver de lätta på något annat fokusområde, som till exempel miljö, antyder hon.

4.2 Intervju med professor
Björn Hellström är docent och professor i hållbar stadsutveckling på
Kungliga tekniska högskolan. Han är utbildad arkitekt och arbetar även
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på Tyréns, ett av Sveriges största samhällsutvecklingsföretag, där
mycket av vinsten i företaget går till forskning och utveckling. Hellström
är projektledare och initiativtagare till forskningsprojektet Decode som
startade för sex år sedan. Arbetet i Decode handlar om att utveckla certifieringssystemet Citylab och Citylabguiden. Den senare är en plattform
som fungerar som ett stöd för aktörer i byggbranschen.
”Social hållbarhet är fundamentalt grundläggande, en grundsyn
på samhället och samhällets utveckling.” Han betonar att social hållbarhet inte är tillräckligt förankrad i stadsutvecklingsprocessen, utan underprioriteras. Enligt honom är det väsentligt med en individuell förståelse
för att komma åt problemet. Att se till sig själv och sina egna behov, både
individuellt och lokalt. Som konkreta exempel på vad social hållbarhet
kan innebära nämner han socialt blandat boende och sociala klausuler. Det
är några indikatorer som behandlas i certifieringssystemet. Han betonar
att det mest centrala är när planeringen börjar, då är det viktigt att också
få med förvaltningar som vård, skola, omsorg och kultur. Hellström antyder att dessa frågor behöver vara med i utvecklingsprocessen men
kommer in försent som det ser ut idag. Förutsättningar för detta är att de
som planerar har en tydlig idé och är medvetna, vilket också är den sociala hållbarhetens dilemma, påpekar han.
Eftersom framtiden inte kan förutsägas är det svårt att veta om det
som planeras blir rätt i slutändan, säger Hellström och enligt honom
handlar stadsutveckling om att problematisera och planera för sådant
som inte finns. Det är viktigt att ha förmågan att anpassa sig till en lokal
utveckling och till de individuella förutsättningarna, att inte ducka för
det, utan bejaka komplexiteten, säger han. Som exempel nämner han att
levande bottenvåningar inte alltid är den rätta lösningen. Det är viktigt
att belysa att det inte alltid finns en given lösning. Det krävs ett system
som hela tiden anpassas till förändringar, säger Hellström.
Hellström berättar att Decode inte har någon offentlig definition
av social hållbarhet, men att det skulle kunna förklaras som ”förmågan
att kontinuerligt kunna anpassa sig till lokal utveckling och individuella
förutsättningar”. Han säger att det är viktigt att ta fram mål och visioner
om social hållbarhet samt en handlingsplan för hur det ska gå till.
Hellström säger att han egentligen är motståndare till certifieringssystem och antyder att det finns risk för att de blir generella och inte
hjälper det lokala. Enligt honom löser Citylab detta genom att utvärdera
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och beskriva nuläget för respektive område. Han berättar att genom en
demografisk analys, social konsekvensanalys samt utredning av frågor
och problem för området kan mål för platsen tas fram. Eftersom respektive plats har sina lokala och komplexa förutsättningar kan resultaten
heller inte jämföras med varandra utan mätbarheten är för det enskilda
området. Vad platsen har från början och vad resultatet blev i slutändan,
beskriver Hellström.
Enligt Hellström är poängen med Citylab och Decode att hantera
de komplexa frågorna tidigt för att minska risken för friktion. Det är viktigt att kommunen och politiken har en tydlig vision och idé om hur de
ska arbeta. Dock finns det inga givna svar, därför krävs en ödmjukhet
kring svårigheterna, tillägger Hellström. Han berättar att Uppsala kommun är ledande i utvecklingen och nämner också att han från början
trodde att det viktiga för kommunen var rena hållbarhetsfrågor. Men vid
framtagandet av Citylab visade det sig att det var processfrågorna som
kommunen ville ha hjälp med. Med det menas att de behöver stöd i styrningen av sin arbetsprocess. Fem stycken indikatorer i certifieringen är
därför kopplade till processtyrning. Han säger att kommunerna behöver
rigga en organisation som vet hur de samverkar och engagerar medborgare.
Hellström berättar att Citylab certifierar det som är utanför byggnaden och antyder att de flesta byggherrar börjar ta ansvar även för marken, det vill säga fastigheten och inte enkom huset. De hjälper till att bekosta vägar, sociala inrättningar och transportleder. Hellström berättar
att Citylab är mer än bara en certifiering. Det handlar också om kunskapsdelning, networking, att dela erfarenheter, att hitta goda exempel
och att få stöd av experter. Dessa är centrala delar och god hjälp i processen, säger han.
Det finns massor av hot som kan tänkas komma att äventyra den
sociala hållbarheten i stadsbyggnadsprojekt, exempelvis konjunkturen,
säger Hellström. Andra omständigheter som kan uppstå är att byggherren reagerar när kommunen kommer med många förhållningskrav, exempelvis vatten, energi, grönytefaktor och sociala faktorer, berättar Hellström. När kraven presenteras är det svårt för byggherren att ha en övergripande bild över alla frågor, säger han. Byggherrarna jobbar systematiskt, på en systemnivå när de planerar och samtidigt vill de få ner kostnaderna för att tjäna mer pengar. På gott och ont, berättar Hellström. Han
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säger att det är viktigt att kommunen som planerar och byggherrarna
som iscensätter, möts. Hellström tillägger att hållbarhetsprogram inom
Citylab kan ge förslag på synergier där olika krav kan kombineras. Som
exempel nämner han att buller, som är en störhetsfaktor, går att kombinera med GYF, grönytefaktorn. Om det utförs på rätt sätt kan växter ta
hand om bullret. Olika faktorer kan på så vis vävas ihop. Lyckas synergierna kan också kostnaderna hållas nere, men det kräver rätt kunskap,
säger Hellström.
Vid byggnation av socioekonomiskt blandade bostadsområden är
det viktigt med en blandning och en dynamik, säger Hellström. Olika
kulturer bör vara representerade, grupper med olika inkomster och olika
boendeformer är också väsentligt för att få ett blandat område, säger
Hellström. Enligt honom krävs god planering för att uppnå detta. Att
lyckas bygga billiga bostäder och samtidigt uppfylla olika krav, regler
och lagar landar i en politisk fråga och kommunala statliga subventioner
skulle kunna underlätta, säger Hellström. 30 % av befolkningen i Stockholm har råd att bo i nybyggnation och det är oftast inte hos dem behovet
av bostad finns, säger han. Det byggs ingenting till dem som inte har råd
och detta är en tickande bomb, hävdar Hellström.
Enligt Hellström är det viktigt att hitta ett system där samverkan
mellan kommun och byggherrar finns. Kommunen måste hantera maktmedel, samråd och medborgardialog. Kan man göra det på ett konstruktivt sätt samt ta in viljor och drömmar för de som berörs, är det en styrka
som även byggherren skulle uppskatta, säger Hellström. Ett exempel
som Hellström tar upp är att i Upplands Väsbys markanvisningstävling
fanns det 37 kvalitetskriterier från kommunen som byggherren skulle
förhålla sig till. I detta fall blev priset lägre på marken ju fler kriterier som
byggherren lovade att uppfylla. Hellström säger att det är problematiskt
med många kriterier som exempelvis grönytefaktor, solceller och offentliga lokaler. Om byggherren lovar att ta hänsyn till kvalitetskriterier kan
vissa angivelser anges från kommunen men inte tillvägagångssättet. Att
byggherren får lösa det på sitt sätt uppmuntrar till dynamik och ger en
socialisering samt en levande stad, hävdar han. Kommunen behöver inte
skriva i detalj hur det ska göras, de berättar bara vad som ska göras, säger
han och enligt honom vill vare sig kommun eller byggherre något annat.
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5. ANALYS OCH DISKUSSION
I följande kapitel analyseras resultatet i arbetet. Det följs av en diskussion
där svårigheter och risker med social hållbarhet tas upp.

5.1 Analys
I detta avsnitt analyseras resultatet från intervjuerna med byggherrarna
med stöd från teorin i bakgrunden och Hellströms kunskap om social
hållbarhet. Analysen presenteras utifrån samma teman som i resultatet.

5.1.1 Definition och implementering av social hållbarhet
Flertalet av de intervjuade byggherrarna medger att det är svårt att definiera social hållbarhet och att det finns olika tolkningar av vad det innebär och hur det kan implementeras. Detta bekräftas av Missimer (2015)
som berättar att social hållbarhet tolkas olika inom branschen, i företag
och av individer, vilket kan komplicera byggbranschens arbete inom ämnet. Samtliga respondenter har trots detta en uppfattning om hur de anser att social hållbarhet ska uppnås. Många av förslagen som presenteras
svarar på Uppsala kommuns ambitioner om social hållbarhet för Rosendal. Två respondenter poängterar att blandade upplåtelseformer är viktigt eftersom det uppmuntrar människor med olika social bakgrund att
leva tillsammans. Denna beskrivning kan tydas i de teman som Boverket
(2010) presenterar och som är avgörande för den sociala hållbara stadsutvecklingen. Det står att olika möten minskar främlingskap och gynnar
integration. En annan respondent anser att begreppet spänner över flera
discipliner och är svårt att definiera för sig. En tredje talar om ett inkluderande samhälle som en definition av social hållbarhet. Inom Decode,
där den sociala hållbarheten har en central roll, finns det heller ingen allmän definition. Men Hellström framhåller att social hållbarhet är en
grundsyn på samhället och dess utveckling, det är förmågan att kunna
anpassa sig till lokal utveckling och individuella förutsättningar.
Samtliga respondenter nämner trygghet som något viktigt för ett
socialt hållbart område. De har olika uppfattningar för hur det ska uppnås i praktiken men som förslag nämns öppna innergårdar, genomgående passager och umgänge. Detta uppfyller också delar av kommunens
ambition om social hållbarhet för området, eftersom det svarar på några
av kommunens frågeställningar i markanvisningstävlingen för etapp
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två. Bland annat frågeställningen om husplacering och gårdsutformning
som uppmuntrar till stärkta samband mellan de boende och som främjar
möjligheten till rörelse. Att kommunen anser att trygghet är viktigt kan
tolkas ur deras frågeställning om att byggnaden ska vara utformad så att
det inte skapas trånga och mörka nischer utan insyn. Mer information
om frågeställningarna finns i markansvisningstävlingen (se bilaga 3).
Ett par respondenter säger att det är betydande för den sociala
hållbarheten att de boende ska trivas och vara stolta över sin fastighet.
De säger att det är viktigt att tänka långsiktigt vid utformningen och gestaltningen, eftersom byggnaden ska stå i lång tid framöver. Denna tankegång kan liknas med temat identitet som Boverket (2010) presenterar.
Att området får en positiv identifiering höjer dess status. Respondenterna framhåller att det även ska vara möjligt att bo kvar på samma plats
hela livet beroende på hur ens boendesituation förändras. Enligt en
byggherre kan det uppnås genom lägenheter med uthyrningsdel.
En respondent säger att det är svårt att implementera social hållbarhet på en enskild fastighet och att det behövs ett helhetstänk med politiska mål. Många av respondenterna ställer sig liknande till frågan men
antyder att det som byggherrarna kan bidra med gällande social hållbarhet i Rosendal är att ägna bottenplan åt allmännyttiga lokaler. Därigenom får hela stadsdelen tillgång till sociala miljöer. Offentliga lokaler är
något som kommunen prioriterar för Rosendal, etapp två. Genom att
skapa sociala mötesplatser uppnås också trygghet, enligt Uppsala kommun (2015b). Detta stöds indirekt av Boverket (2010) som säger att en
blandning av bostäder, arbetsplatser och verksamheter skapar ett levande område som minskar främlingskap. Samtidigt säger Hellström att
bygga offentliga lokaler i bottenplan inte alltid är en garanti för att uppnå
social hållbarhet. Som tidigare nämnt är det viktigare att titta på det lokala behovet.

5.1.2 Operationalisering av social hållbarhet
Åsikterna från byggherrarna huruvida det går att mäta social hållbarhet
skiljer sig. Svaren kan tolkas som att de är överens om att det krävs mätningar för en hel stadsdel för att få en uppfattning om den sociala hållbarheten. En av respondenterna ger exempel på sociala aspekter som
SLU mäter via enkätstudier i sina forskningsprojekt: Hur många grannar

36

Kap 5. Analys och diskussion

känner du? Hur många kulturella evenemang anordnas? Dessa mätningar kan ge en indikation på hur de sociala förhållandena ser ut i ett
område. Ett exempel på vad som kan mätas på en enskild fastighet är hur
många bokningar en gemensamhetslokal har på ett år. En respondent
tror inte att social hållbarhet kan mätas eftersom flexibiliteten i vad som
passar bäst i varje enskilt projekt riskerar att försvinna. Hellström påtalar
att respektive plats har sina lokala och komplexa förutsättningar och därför kan inte resultaten jämföras mellan dem. Mätbarheten är på det enskilda området, vad platsen har från början och vad resultatet blev i
slutändan.
Vad gäller certifiering av social hållbarhet är samtliga respondenter överens om att det är viktigt att i sådana fall titta på stadsnivå. Två
respondenter säger att en certifiering (av social hållbarhet) på en enskild
fastighet kan hämma innovation eftersom cykeln för en byggnation är
lång och det sker en ständig utveckling. Andra metoder som workshop,
dialog och kunskapsutbyten förespråkas. Hellström säger att Citylab
handlar till stor del om kunskapsdelning och att hitta goda exempel.
Det går utifrån resultatet om operationalisering av social hållbarhet se indikatorer på att tydliga riktlinjer och definitioner efterfrågas.
Missimer (2015) beskriver att vaga definitioner kan göra det svårt för aktörer inom branschen att förstå hur de ska arbeta med frågan.

5.1.3 Svårigheter och risker för att uppnå social hållbarhet
Hellström framhåller att det mest centrala inom social hållbarhet är när
planeringen av stadsdelen börjar. Förvaltningar som vård, skola, omsorg
och kultur kommer överlag in för sent i utvecklingsprocessen. De som
planerar måste ha en tydlig idé och vara medvetna, vilket också är den
sociala hållbarhetens dilemma, säger Hellström.
Generellt verkar de intervjuade byggherrarna anse att Uppsala
kommun har en bra ambition om hållbarhet och att de är på rätt spår vad
gäller social hållbarhet. Omständigheter som respondenterna påstår kan
åsidosätta den sociala hållbarheten är att kostnaderna för nyproduktionen blir för dyr. Anledningarna påstås vara bland annat de många förhållningskrav, regler och lagar som måste uppfyllas, men också att markpriset är högt. Dyra produktioner leder till höga bostadskostnader och
visionen om att bygga socioekonomiskt blandade bostäder försvåras, en-
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ligt vissa respondenter. De fem teman som enligt Boverket (2010) är avgörande för den socialt hållbara stadsutvecklingen har som syfte att motverka segregation och främja integration. Segregationen medför ökade
inkomstklyftor som i sin tur ger negativ påverkan på livskvaliteten och
hälsan. Denna fråga visar sig utgöra en central del i arbetet med att
uppnå ett socialt hållbart område. Flertalet respondenter antyder att det
är en komplex fråga som inte en enskild byggherre kan lösa ensam. Det
krävs samverkan mellan större organ som politiker, banker med flera för
att styra segregationsproblematiken åt rätt håll. Detta stöds också av
Hellström som säger att det krävs statliga åtgärder, exempelvis subventioner, för att bygga ett nytt område som alla människor har råd att bo i.
En respondent säger att byggherrar och kommunen får försöka ta sin del
av ansvaret genom att påverka det som är möjligt. Till exempel att upprätta service, handel och offentliga lokaler i sina fastigheter där människor från hela staden kan mötas.
Alla intervjuade har en gemensam åsikt om att i varje enskilt projekt ska det finnas egna förhållanden och krav att bygga efter. Kommunen bör anpassa varje projekt utefter behoven för området. Som Hellström framhåller finns det inte någon given lösning utan förmågan att
anpassa varje projekt efter platsens behov ger konkreta lösningar. Liknande resonemang föreligger hos en byggherre som säger att det inte
finns ekonomiskt utrymme att hantera alla krav i ett projekt. Ett sätt att
komma runt problemet med för många krav kan vara att arbeta med synergier där olika krav kan vävas ihop. Hellström nämner exempel där
växter kan ta hand om buller och på så vis kombineras krav på grönytefaktor med bullerkrav.
En respondent antyder att en detaljplan eller markanvisningstävling där alla fastigheter har samma krav kanske inte alltid är det bästa
eftersom förutsättningarna förändras under byggtiden. En annan respondent föreslår att kommunen är tydlig och smalnar av sin vision vid
markanvisningstävlingar genom att välja fokusområden. Enligt Stening
(2018) är en markanvisningstävling ett bra koncept eftersom kommunen
får in bra förslag kring kvalité och hållbarhet och byggaktörerna anstränger sig också lite extra för att kunna vinna. Att granska olika upplägg på markanvisningstävlingar kan vara något som behöver undersökas närmare i en annan studie. Ett exempel som Hellström tar upp är en
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markanvisningstävling i Upplands Väsby där priset på marken blev
lägre ju fler kriterier som byggherren lovade att uppfylla.
En respondent säger att genom att utvärdera områden där den sociala hållbarheten inte fungerar, skulle omständigheter som kan äventyra
den sociala hållbarheten generellt minimeras. Enligt Stening (2018) har
erfarenheter från etapp två legat till grund för hur etapp tre har utformats. Till tävlingen i etapp tre hämtades även en del från tävlingen i Ullleråker, en annan stadsdel i Uppsala. Eftersom det inte har funnits något
bebyggt att utvärdera i etapp två innan etapp tre startade så har utvärderingen till största del gjorts utifrån processen (Stening, 2018).

5.1.4 Kommunikation och uppföljning
Utifrån ovan nämnda problem och ämnets komplexitet, kan det konstateras att alla måste hjälpas åt i arbetet med social hållbarhet. Som Hellström säger är det viktigt att hitta system där kommun och byggherrar
samverkar. En respondent poängterar att det är viktigt att se varandra
som medspelare och inte som motparter.
En viss problematik har framkommit i denna undersökning. Det
visar sig att vissa byggherrar tycker att förhållningskraven från kommunen är motsägelsefulla, och ofta för höga, medan andra påstår att det är
viktigt med tydliga krav från kommunen. Denna tvetydighet visar på
komplexiteten i frågan. Hellström säger att om byggherrarna lovar att ta
hänsyn till kvalitetskriterier kan vissa angivelser från kommunen anges.
Kommunen behöver alltså inte beskriva i detalj hur de ska göras, de ska
bara berätta vad som ska göras. Det skapar dynamik som i sin tur skapar
en levande stad, menar Hellström.
För att säkerställa kommunens ambitioner om social hållbarhet är
det viktigt att byggherrarna uppför det som skrivs i markanvisningsavtalet. Enligt resultatet verkar byggherrarna oftast ha en ambition om att
fullfölja sina tävlingsbidrag i detalj och de flesta säger att det i princip är
omöjligt att ändra i projektet i efterhand. Vissa företag har emellertid inte
börjat sin byggnation av fastigheten ännu och det är därför problematiskt
att följa upp om det respondenterna lovat faktiskt byggs. Stening (2018)
framhåller att det som byggaktörerna ska genomföra är det som de har
fått markanvisning på, det vill säga sina tävlingsbidrag. Hon menar att
det är okej att byggaktörer förändrar sina projekt eftersom det inte går
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att ha en fullständig uppfattning om alla detaljer i tävlingsskedet. Däremot får inte kvalitéerna försämras. Hon säger att det ibland kan finnas
olika uppfattningar kring vad som är motsvarande kvalité. Det är viktigt
för kommunens trovärdighet gentemot de andra som har deltagit i tävlingen att de förslag som vinner faktiskt byggs och att kommunen inte
släpper fram sämre varianter (Stening, 2018).
Samtliga byggherrar eftersträvar god kommunikation och dialog
med Uppsala kommun. Utifrån resultatet kan det dock tolkas som att
vissa byggherrar inte har någon tydlig bild av hur Uppsala kommun arbetar med uppföljning kring social hållbarhet. Samtliga respondenter
uppger också att företagen själva inte har någon specifik uppföljning vad
gäller social hållbarhet och menar att det måste ske på stadsnivå.
Vissa byggherrar berättar att de upplever att var och en hos kommunen har en för smal synvinkel och önskar fler personer i kommunen
som har övergripande syn och kompetens för att kunna ta snabba beslut.
En respondent framhåller att en öppen dialog och flexibilitet mellan
kommun och byggherre ger bättre möjligheter till ett bra projekt. Stening
(2018) medger att det är få personer på kommunen som har en bred kunskap kring hållbarhetsfrågor i stadsutvecklingsprojekt och som samtidigt kan besvara detaljer i specifika byggnadsprojekt. Hur kommunen
resurssätter för att möta projektets och byggaktörernas behov är under
ständig utveckling, säger hon.

5.2 Diskussion
I detta avsnitt diskuteras kritik till undersökningen, svårigheter med en
otydlig definition av social hållbarhet samt problem och risker som framkommit i analysen. Ämnets aktualitet och utvecklingsfas berörs i det avslutande avsnittet.

5.2.1 Kritik till undersökningen
Det är viktigt att komma ihåg att när markanvisningstävlingen för etapp
två presenterades år 2014 var kunskapen om social hållbarhet inte lika
välutvecklad som den är idag. Enligt Stening (2018) kommer fler
aspekter angående social hållbarhet att finnas med vid framtida markanvisningar både inom Rosendal och i andra delar av staden. Att etapp två
valdes som objekt för granskning berodde på möjligheterna till att följa
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utvecklingen av tävlingsförslagen. En intressant vidare studie att utföra
är att jämföra etapperna i Rosendal och undersöka utvecklingen av social
hållbarhet för hela stadsdelen. För vidare studier se avsnitt 6.3.
I denna studie har fyra av tolv möjliga byggherrar intervjuats. Valet av antal intervjuade byggherrar beror på examensarbetets tidsmässigt
begränsade omfattning. Resultatet av dessa intervjuer kan ge en indikation på hur byggherrar arbetar med social hållbarhet i dagsläget. Men det
krävs en mer omfattande undersökning och fler intervjuer för att få en
bredare synvinkel och ett tydligare resultat.
Att intervjua olika typer av byggherreföretag och personer med
olika roller inom företagen ger variation och skiftande synvinklar på intervjufrågorna. Samtidigt blir det svårare att göra en rättvis jämförelse
och bedömning dem emellan. Det är också viktigt att belysa att det ibland
var svårt att tolka respondentens svar, vilket bör tas i beaktning vid
granskning av resultatet.
Eftersom det inte gick att erbjuda respondenterna anonymitet, tillläts de istället att ändra och lämna synpunkter på sin sammanfattade intervju. Självklart vill företagen lyfta fram sina färdigheter och styrkor
men det finns en risk att det kan påverka svaren på frågorna som i sin
tur påverkar resultatet. Ytterligare ett problem med att de inte kan vara
anonyma är att de kanske inte är uppriktiga på frågan om det skett några
förändringar efter att förslaget vunnit markanvisningstävlingen (se fråga
4, bilaga 1). Om respondenterna haft möjlighet till anonymitet hade svaren eventuellt sett annorlunda ut. En undersökning med fler intervjuer
där anonymitet är möjlig ger bättre förutsättningar för att reda ut om
byggherrarna bygger det som lovats i tävlingen. Om byggnationen för
etapp två varit färdig hade det också varit lättare att kontrollera svaren.
Hypotesen innan arbetet startade var att förändringar som påverkar ambitionen om social hållbarhet ofta inträffar under entreprenadtiden. Därför var tanken att intervjua även entreprenörerna till respektive
fastighet för att undersöka varför de tycker att det är viktigt att bygga
socialt hållbart. Det hade även varit intressant att få svar på om entreprenörerna känner till projektets vision om social hållbarhet och hur kommunikationen mellan byggherre och entreprenör fungerar gällande ämnet. Under intervjuerna med byggherrarna visade det sig att entreprenören inte involveras i visionen om social hållbarhet och att denna typ av
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kommunikation inte existerar. På grund av detta bortprioriterades intervjuerna med entreprenörföretagen. Hellström säger att det är väsentligt
med en individuell förståelse för att komma åt problemet. Det är viktigt
att se till sina egna behov, både individuellt och lokalt. Därför tror vi att
det kan vara bra att involvera entreprenören i dessa frågor framöver.

5.2.2 Svårigheter med en otydlig definition
I kapitel 2 konstateras det att social hållbarhet tolkas på många olika sätt.
Gulliksson och Holmgren (2018) beskriver begreppet med orden rättvisa,
jämlikhet, inkludering och demokrati i ett samhälle. Enligt Boverket
(2010) finns fem teman som beskriver den sociala hållbara stadsutvecklingen: helhetssyn, variation, samband, identitet samt inflytande och samverkan. Nordström Källström (2008) påstår att det finns stora kunskapsluckor om social hållbar utveckling i den svenska forskningen och att termen social hållbarhet antingen kan definieras mycket brett eller mycket
smalt. Hellström säger att begreppet skulle kunna förklaras som förmågan att kontinuerligt kunna anpassa sig till lokal utveckling och individuella förutsättningar.
Utifrån resultatet går det att urskilja vissa skillnader angående hur
långt respektive företag kommit med arbetet kring social hållbarhet. Det
är viktigt att belysa att de skillnader som uppmärksammats under intervjustudien endast är från respondentens egna upplevelser och återgivelser behöver inte vara exakt enligt företagets policy.
Under intervjuerna framkom ett problem med att vi inte delgav
respondenterna någon typ av definition eller avgränsning för social hållbarhet. Det medförde svårigheter för vissa byggherrar att svara på frågorna. Motivet att inte delge en definition i förväg var för att undvika att
leda in respondenterna på en bestämd begreppsförklaring och istället
lämna öppet för deras egen syn på innebörden.
Anledning till att vissa respondenter anser att det är svårt att mäta
och följa upp den sociala hållbarheten kan bero på att det inte finns någon tydlig definition av termen, varken från kommunen eller företagen.
Som Nordström Källström (2008) framhåller, varierar behovet av en tydlig definition beroende på vilket användningsområde dimensionen ska
ha. Det finns ett stort antal potentiella värden att ta hänsyn till och parametrar inom social hållbarhet behöver preciseras för varje projekt, för att
en utvärdering ska vara möjlig.

42

Kap 5. Analys och diskussion

5.2.3 Problem och risker
I denna studie visar det sig att det som bidrar till social hållbarhet ofta
handlar om miljön utanför huset, de offentliga rummen och hur de är
sammankopplade. Möjligheten till möten är viktiga och de sker både i
och utanför byggnaden. Verksamheter i bottenvåningen kan vara ett sätt
att öka mötestillfällena. Respondenterna påtalar emellertid att det finns
en risk med att upprätta offentliga lokaler. I och med att det inte finns
något marknadsunderlag innan stadsdelen är helt färdigutvecklad och
bebyggd kan det vara svårt att etablera en verksamhet som är ekonomisk
hållbar.
Det finns en risk att byggherrarna misstolkar kommunens frågeställningar och uppfattar dem som direkta krav. Stening (2018) menar att
genom att ställa en mindre mängd krav i markanvisningstävlingen (se
bilaga 3) och lämna öppet för byggaktörerna att möta de utmaningar som
kommunen ställer upp i form av frågeställningar, ges just den möjligheten som Hellström förespråkar. Det vill säga att kommunen inte skriver i detalj hur det ska göras utan berättar endast vad som ska göras. När
ett vinnande anbud utses och ett markanvisningsavtal tecknas blir byggherrens svar på frågeställningarna uppställda krav och villkor (Ström,
2018). Vi tror att ju fler utmaningar och krav som byggherren svarar på
desto större blir deras chanser att vinna tävlingen. Om de tolkar frågeställningarna som obligatoriska finns det risk att produktionskostnaderna blir höga vilket i sin tur leder till dyra bostäder.
Hellström säger att när kraven presenteras är det svårt för byggherren att ha en övergripande bild över alla frågor. Flertalet respondenter uppger att de saknar någon inom kommunen med bredare synvinkel
som kan ta snabba beslut. Det går uppenbarligen alltid att förtydliga
vilka riktlinjer som gäller och kommunikationen mellan aktörerna kan
också förbättras. Det behövs ett helhetstänk för ett större område och
samarbete mellan flera aktörer för att visionen om social hållbarhet ska
uppnås.

5.2.4 Social hållbarhet under utveckling
Det finns en tydlig positiv trend vad gäller byggherrarnas inställning till
att arbeta för ett socialt hållbart samhälle. Hellström framhåller också att
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de flesta byggherrar börjar ta ansvar även för marken, det vill säga fastigheten och inte enkom huset. De hjälper till att bekosta vägar, sociala
inrättningar och transportleder. Även Uppsala kommun arbetar aktivt
med social hållbarhet, vilket uppmärksammas i markanvisningstävlingen för Rosendal, etapp två. Att Rosendal är uppdelat i flera etapper
där arbetet med social hållbarhet fortsätter att utvecklas visar att kommunen har en stark vision för den nya stadsdelen.
I denna studie har vi mött nyfikna, drivna och intresserade byggherrar med visioner och mål för sina fastigheter. Vi har även intervjuat
företag som inte har kommit lika långt i sina projekt och sitt arbete med
social hållbarhet. Detta pekar på att branschen är under utveckling och
på väg framåt i arbetet med social hållbarhet. Genom Hellström har vi
fått ta del av Citylab som visar att även forskningen och samhället är i en
utvecklingsfas och att social hållbarhet har ett starkt nyhetsvärde.
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6. AVSLUTNING
I detta avslutande kapitel sammanfattas utfallet av examensarbetets frågeställningar i en slutsats. Teman som förekommer i resultatet och analysen behandlar dessa frågor, se tabell 6.1. Avslutningsvis ges rekommendationer till berörda aktörer och förslag på fortsatta studier.
Tabell 6.1 Teman kopplade till frågeställningarna.
Frågeställningar

Teman

Hur tolkas och implementeras Uppsala
kommuns ambitioner om social hållbarhet för Rosendal, etapp två, av olika
byggherrar?

Definition och implementering av social hållbarhet



Vilka omständigheter kan tänkas
komma att äventyra eller åsidosätta den
sociala hållbarheten i byggnadsprojekt?

Svårigheter och risker för
att uppnå social hållbarhet



Vad kan aktörer göra för att säkerställa
att kommunens ambitioner om social
hållbarhet uppfylls? Med aktörer menas
här Uppsala kommun och byggherrar.

Kommunikation och
uppföljning



Operationalisering av social
hållbarhet

6.1 Slutsats
Denna studie visar att social hållbarhet tolkas olika i branschen, det är
därför viktigt att försöka skapa en mening och definiera begreppet och
därefter koppla mål till det så att en utvärdering är möjlig. Uppsala kommun har en tydlig vision angående social hållbarhet för Rosendal men
den behöver i vissa fall smalnas av. Byggherrarna har en tydlig bild av
hur social hållbarhet kan implementeras i Rosendal, etapp två. Det handlar ofta om miljön utanför huset, de offentliga rummen och hur de är
sammankopplade. Möjligheten till möten är viktigt och de sker både i
byggnaden och utanför byggnaden. I samtliga tävlingsförslag planeras
det för verksamheter i bottenvåningen, detta kan vara ett sätt att öka mötestillfällena. Blandade upplåtelseformer prioriteras också eftersom det
uppmuntrar människor med olika social bakgrund att bo tillsammans.
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Samtidigt uppmärksammar undersökningen att det inte alltid finns någon given lösning, det är viktigare att anpassa varje projekt efter det lokala behovet.
I denna undersökning förknippas social hållbarhet ofta med integrering och socialt blandade bostadsområden. Risken i Rosendal är att
bostäderna blir för dyra, vilket resulterar i ett homogent område. Anledningar till höga produktionskostnader anses bland annat vara de många
förhållningskrav, regler och lagar som måste uppfyllas, men också att
markpriset är högt. Detta visar sig vara en omständighet som riskerar att
åsidosätta den sociala hållbarheten. För att i grunden komma åt problemet krävs det ett helhetstänk och samverkan mellan större organ som
banker och politiker.
För att säkerställa kommunens ambitioner om social hållbarhet är
det viktigt att byggherrarna uppför det som skrivs i markanvisningsavtalet. Vi upplever att de flesta byggherrarna faktiskt bygger det som lovas. Dock önskar respondenterna att kommunen smalnar av sin vision
genom att prioritera villkor efter varje enskilt tilldelningsområde och
stadsdel. Detta uppmuntrar till billigare bostäder och kan säkerställa att
visionen om social hållbarhet uppfylls. Respondenterna efterfrågar fler
personer på kommunen med övergripande syn och kompetens så att det
vid behov kan fatta snabba beslut. Det är viktigt att hitta ett system där
byggherrar och kommun samverkar. Att frågeställningarna i tävlingen
tolkas som högt ställda krav påvisar att dialogen och kommunikationen
inte är tillräcklig. För att visionen om social hållbarhet ska uppnås krävs
ett helhetstänk med politiska mål, samtidigt behöver förutsättningarna
förtydligas och olika villkor prioriteras.

6.2 Rekommendationer
För att förtydliga visionen om social hållbarhet och för att undvika missförstånd kan kommunen skapa en tydlig definition av social hållbarhet.
Att presentera definitionen för en ny stadsdel som Rosendal ger goda
förutsättningar för att lyckas med sin ambition och det möjliggör en utvärdering för området.
Ett förslag för att uppnå varierade priser på bostäderna är att kommunen smalnar av sin vision genom att prioritera villkor efter varje enskilt område eller etapp. En annan metod för att uppnå ändamålet, kan
vara att upprätta olika villkor för olika tilldelningsområden. Till exempel
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att en fastighet har lägre krav på grönytefaktor, en annan prioriterar offentliga lokaler i bottenvåning och en tredje bygger små, billiga lägenheter med fokus på funktion. Respektive byggherre kan därmed fokusera på några få frågeställningar och krav. Förhoppningsvis blir produktionen billigare och det möjliggör att människor med olika socioekonomisk bakgrund kan leva tillsammans.
Nackdelen med ovan nämnda metod är att det kan hämma innovation. En annan rekommendation är att kommunen förtydligar hur utvärderingen av kriterierna går till. Det är inte flest antal uppfyllda frågeställningar som efterfrågas, utan rätt kvalitéer. Om byggherrarna förstår
detta har de valmöjligheten att upprätta billigare bostäder.
I kommande etapper är det viktigt att ha med prisbilden. Anbuden i markanvisningstävlingen måste vara ekonomiskt hållbara och
byggherrarna bör presentera förslag där de har en uppfattning om kostnaderna för fastigheten. Att kommunen har med denna fråga i ett tidigt
skede samt förtydligar vilka förväntningar som finns på byggherrarna,
kan bidra till ett område som fler har råd att bo i. Det kan också underlätta kommunikationen under processen och förhoppningsvis säkerställa att ambitionerna om den sociala hållbarheten uppfylls. Regelbundna möten mellan byggherrar och kommun som behandlar enkom
social hållbarhet är ett förslag för att komma åt svårigheterna med begreppet.
Avslutningsvis är det viktigt att komma ihåg att arbetet med den
sociala hållbarheten både inom Rosendal och i andra delar av staden, är
under ständig utveckling. När markanvisningstävlingen för etapp två
presenterades år 2014 var kunskapen om social hållbarhet inte lika välutvecklad som den är idag.

6.3 Fortsatta studier
Detta examensarbete ger en indikation på hur vissa byggherrar tolkar
och implementerar social hållbarhet i Rosendal. En mer omfattande studie där fler byggherrar intervjuas skulle ge ett mer tillförlitligt resultat
och en bredare synvinkel. När stadsdelen är färdigutvecklad kan (som
nämnts i diskussionen, avsnitt 5.2.1) en jämförelse och utvärdering av
den sociala hållbarheten för de olika etapperna i Rosendal vara intressegivande att utföra. Andra förslag på fortsatta studier är:
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Hur arbetar högre organ och politiker för att motverka segregation och främja integration? Hur mycket kan kommuner påverka?
Fördelar och nackdelar med olika markanvisningar.
Hur kan Citylab Action Certifiering användas för området Rosendal?
Översiktsplanens och detaljplanens påverkan på området Rosendal.
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Examensarbete: SOCIAL HÅLLBARHET FÖR EN NY STADSDEL

Bilaga 1
Intervjufrågor till byggherrar
1.

Vad är social hållbarhet för dig?

2.

Hur definierar ni som företag begreppet social hållbarhet? Varför
är det viktigt att bygga socialt hållbart?

3.

Nämn de viktigaste delarna i ert projekt för etapp två som bidrar
till social hållbarhet.

4.

Har det skett några förändringar som gjort att ni ändrat något efter
att ni vann markanvisningstävlingen? Har det påverkat den sociala
hållbarheten?

5.

Följer ni upp ert projekt och i så fall på vilket sätt, vad gäller social
hållbarhet?

6.

Hur ser kommunikationen under processen ut med Uppsala kommun, gällande social hållbarhet? Skulle den kunna förbättras och i
sådana fall hur?

7.

Hur ser kommunikationen under processen ut med entreprenören,
gällande social hållbarhet? Skulle den kunna förbättras och i sådana
fall hur?

8.

Vilka omständigheter kan tänkas komma att äventyra eller åsidosätta den sociala hållbarheten? Vad tror du skulle kunna råda bot
på denna risk för genomförbarheten av social hållbarhet i byggnadsprojekt?

9.

Skulle social hållbarhet kunna mätas i ett projekt? Exempelvis som
ekologisk och ekonomisk hållbarhet kan mätas.

10.

Tror du att en certifiering som innefattar social hållbarhet, där planeringsskede, genomförande och verifiering behandlas är möjlig?
På vilket sätt?

B1.1

Bilaga 2
Intervjufrågor till Hellström
1.

Vad är din roll i Decode respektive Citylab?

2.

Vad är social hållbarhet för dig?

3.

Hur definierar Decode/Citylab social hållbarhet?

4.

Hur kan social hållbarhet implementeras och mätas i praktiken?

5.

Hur kan en hel stadsdel certifieras med Citylab action? Går det att
certifiera en enskild fastighet?

6.

Vilka omständigheter kan tänkas komma att äventyra eller åsidosätta den sociala hållbarheten? Vad tror du skulle kunna råda bot
på denna risk för genomförbarheten av social hållbarhet i byggnadsprojekt?

7.

Hur bygger man socioekonomiskt blandade bostadsområden?

8.

Kan en samverkansprocess mellan kommun och byggherre förbättra målen om en socialt hållbar stadsdel? På vilka sätt kan det i
så fall gå till?

B2.1

Bilaga 3

Etapp 2

Markanvisningstävling

Välj ett kvarter…
… OCH FYLL MED DINA IDÉER OCH SMARTA LÖSNINGAR

B3.1

B3.2

Ta ett djupt andetag. Läs.
Låt hjärncellerna vibrera.

Uppsala är en av Sveriges mest expansiva kommuner.
Rosendal ligger mitt bland stans kunskapscentra, några
minuters cykelväg från centrum. Efter ytterligare tjugo
minuter är du i Arlanda och vidare ut i världen. Vi vill
utveckla Rosendal tillsammans med några av de
smartaste i byggbranschen. Därför skriver vi till dig.

Nu vill vi utmana din och dina kollegors kreativitet.
Vi ska bebygga några av Uppsalas mest attraktiva tomter.
Därför är det extra viktigt att vi får in bra förslag. Vi söker
inte billigaste lösningar eller kvantitet. Vi söker byggherrar
med bra idéer, kvalitet och smarta lösningar.

Hej.

Inbjudan

Germund Landqvist
germund.landqvist@uppsala.se
018 -727 40 05

Markanvisningstävling

Sara Ryttar
sara.ryttar@uppsala.se
018-727 40 79

Etapp 2 av Rosendal ska upplevas som en naturlig fortsättning på den första etappen, Södra Rosendal. Där
har det vinnande förslaget en småskalighet och en uppbruten struktur med takformen som formgrepp. Vilka
möjligheter ser du till att utveckla Rosendal till en varierad boendemiljö med människa och natur i centrum?
Nu är det upp till dig, dina kollegor och era konkurrenter
att föreslå hur ni kan utveckla en bit av Rosendal.

David Siltberg
david.siltberg@uppsala.se
018-727 44 68

Vilka utmaningar ser du med en tomt i den framväxande stadsdelen Rosendal? Det svar där mångfald, hållbarhetsaspekter och listade utmaningar har behandlats
på det mest kreativa sättet kan ge en markanvisning.
En markanvisning innebär en plats i en gemensam
process med övriga byggherrar, kommun och andra
aktörer. Samarbetet ska leda till att Rosendal blir en
variationsrik och spännande del av Uppsala med en
mosaik av nya lösningar.

Välkommen till
Rosendal etapp 2

ROS
EN
DAL

B3.3

2

Det vinnande förslaget i markanvisningstävlingen för Södra Rosendal. Utopia Arkitekter/ByggVesta.

Rosendal ska bli ett område med en mix av bostäder,
handel, service, universitetsanknuten verksamhet med
campuskaraktär och närhet till värdefulla park- och
naturområden med höga rekreationsvärden. En stadsmosaik helt enkelt. Området förväntas inrymma
ca 2 500 bostäder och ca 100 000 m2 mark för
universitetsanknuten verksamhet.

Ett ledord för utvecklingen av Rosendal är mångfald.
Bebyggelse och ytorna mellan husen ska genomsyras
av variation i uttryck och vara multifunktionella. Dels
för att skapa upplevelserika tilltalande stadsrum och
dels för miljöns skull. Det inbegriper småskalighet som
bidrar till trygghet och uppmuntrar till att röra sig till fots
och cykel i de offentliga rummen. Vi minskar negativa
konsekvenser för miljön tack vare att vi hushåller med
utrymme och resurser. Nu vill vi veta hur ditt förslag bidrar till att skapa en fysisk struktur som främjar sociala
värden som trygghet, engagemang i närmiljön, kontakt
mellan boende, jämställdhet, barns behov, kreativitet
i form av till exempel odling, snickrande, mekande och
skapande!

Uppsala expanderar snabbt och nu växer en helt ny
stadsdel fram med ett ovanligt bra läge. Härifrån tar
det bara några minuter att cykla till Uppsala centrum.
Rosendal ligger mitt i ett av Sveriges främsta kunskapskluster med två universitet och ett av landets största
sjukhus som grannar. Många av de som flyttar hit kan
promenera till sina arbetsplatser på exempelvis Uppsala Science Park eller Läkemedelsverket. Etapp 1 är
södra Rosendal och nu bjuder vi in till etapp två, den
del som ligger lite närmare centrum i norra Rosendal.
Etapp 1 i södra Rosendal byggs för fullt och nu bjuder
vi in dig till Etapp 2 i norra Rosendal, den del som ligger
lite närmare centrum.

Bakgrund, etapp 2

För planbeskrivning samt plankarta se
www.uppsala.se/rosendal.
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Rosendal kommer att inrymma parkytor med både grönska och vatten. Dessa gröna och blå kvaliteter skapar
en trivsam livsmiljö men de fyller även en funktion för
att dagvattnet ska infiltreras och fördröjas på platsen.
Man kan se det som en utmaning men också som förutsättningar som skapar möjligheter. Genom området
rinner idag ett vattendrag vars miljö ska utvecklas till ett
blå-grönt dagvattenstråk med ekologiska såväl som
rekreativa kvaliteter. Grönska och dagvattenhantering
ska även vara naturliga inslag på torg och gator. Ett
större parkstråk kommer att skapa en länk mellan
Stadsskogen och Kronparken, två skogspartier med
höga rekreativa värden. Men för att stadsdelen ska
grönska på allvar krävs även att kvarteren har en växtlighet som står ut från det ordinära, det får gärna gro
och spira även på väggar och tak. Variation och
multifunktion är ledorden – visa oss hur ni tänker!

En stomlinje kommer att förse hela stadsdelen med tät
kollektivtrafik raka vägen mot centrum. Stomlinjestråket, som skär centralt genom området, kommer att
utgöra Rosendals pulsåder. På sikt kan spårväg komma
att trafikera sträckan. Stråket skapar möjligheter för
goda hållbara kommunikationer, platsbildningar för
rörelse, handel- och servicenoder och sociala mötesplatser. En utmaning blir att skapa arkitektoniskt formstarka och visionära fasader som möter de offentliga
miljöerna i anslutning till stråket.

B3.4
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B3.5
Denna inbjudan finns från och med tisdagen den
17 juni 2014 på Uppsala kommuns hemsida
www.uppsala.se/rosendal. Där finns också kompletterande underlagsmaterial, kontaktuppgifter till ansvariga
handläggare på Uppsala kommun samt frågor och svar
angående markanvisningsförfarandet.

Planantagande beräknas till första kvartalet 2015.
Därefter följer gatuprojektering under våren 2015.
Byggnation av gator beräknas påbörjas under hösten
2015. Byggstart på fastighetsmark bedöms därefter
kunna inledas under våren 2016.

En av projektets förutsättningar är en hög genomförandetakt. Huvudgatan (Torgny Segerstedts allé) byggs ut i
ett tidigt skede för att kollektivtrafik ska kunna försörja
området från start och för att området från början ska
integreras med resten av staden.

Området omfattas av en enda detaljplan med namnet
”Detaljplan för Rosendalsfältet” som vann laga kraft
2007. På grund av förändrade förutsättningar behöver
planen förnyas. Den första hälften av detta arbete har
genomförts och planen kommer att gå ut på samråd i
september 2014. Vinnarna från denna markanvisningstävling kommer att delta i planarbetets andra hälft. En
förskola kommer att byggas i anslutning till etapp 2.

Tidplan
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Här beskrivs de viktigaste frågeställningarna vi kommer
att leta efter och bedöma under utvärderingsarbetet.

Vi ser positivt på oväntade lösningar och nya vinklingar.
Vi vill se ett intressant och idérikt koncept som på ett
innovativt sätt utvecklar Rosendal. Hur skapar vi kvarter
för variation och mångfald i alla dess bemärkelser?

Inkomna ansökningar kommer att bedömas utifrån
följande kriterier och hur väl de svarar mot visioner
och mål för stadsdelen. Områden tilldelas därefter de
förslagsställare som visar på de bästa lösningarna.

Rosendal är inte tänkt att bli vilken stadsdel som helst.
Därför måste du som vill bygga här utmana dig själv.
Den nya stadsdelen ska väcka nyfikenhet på olika nivåer – på bostaden, på kvarteret, på Rosendal och på
staden Uppsala. Uppsala var Sveriges klimatstad 2013
och vi vill veta hur ni bygger vidare på denna utmärkelse i Rosendal. Rosendal ska utvecklas med mångfald
och variation i fokus, baserat på ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet.

Utvärderingsgrunder
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B3.6

• Övriga lösningar som bidrar till en promenadvänlig
stadsdel och attraktiva, inbjudande offentliga rum
med människan i centrum.

• Ett tydligt samband mellan gård och hus.

• Lek-, spel- och rekreationsutrymmen är
planerade med utgångspunkt i barns lika villkor
och möjligheter.

• Trapphus är utformade så att de är genomgående,
med entréer både från gata och gård.

• Fastigheten är planerad med gemensamhetsutrymmen så som gemensamhetslokal, snickeri, hobbylokal etc.

• Byggnader är utformade så att det inte skapas
trånga och mörka nischer utan insyn.

• Gränsen mellan allmän och privat mark är tydlig.

• Placeringen av hus och utformningen av gårdar
främjar möjligheten att röra sig genom dem. Exempelvis genom portiker och släpp mellan hus.

• Hus är placerade och gårdar är utformade så att
de uppmuntrar till stärkta sociala samband mellan
de boende. Exempelvis genom rörelsemönster och
naturliga målpunkter inom fastigheten, på gården,
inom kvarteret.

• Gårdar som är utformade så att
de möjliggör odling.

• Gårdar som är utformade och planerade så att
de är trygga alla tider på dygnet (med tanke på
belysning, vegetation etc.)

• En fysisk struktur som främjar sociala värden.

• Ett koncept för ekologisk hållbarhet
under byggskedet.

• Byggnader med bärande stomme med träbyggnadsteknik och/eller väggar i trä.

• Hållbarhetscertifierade byggnader inom något av
de utvecklade och vedertagna certifieringssystemen, så som Miljöbyggnad, Svanen, BREEAM eller
LEED.

• Passivhus alternativt nollenergihus, uppfyller
kriterier enligt FEBY 12.

• Lokalt producerad energi inom fastigheten.
Exempelvis med hjälp av tak- och fasadytor.

• Hög ambitionsnivå när det gäller grönska
på gården.

• Underlätta cykelanvändning framför bilanvändning.

• Bottenvåningar med hög andel lokaler för olika
typer av verksamheter som tillför platsen ett
mervärde och förstärker områdets mångfald och
användbarhet.

Ekologisk hållbarhet
• Kreativa lösningar för dagvattenhantering inom
kvartersmarken.

Social hållbarhet
• Lösningar som underlättar för boende
att föra en hållbar livsstil.

• Du är en av de första på plats, hur ska ett
kvarter utformas för att både fungera nu och
i en annorlunda framtid?

• Kan konst inom kvartersmark användas för att
tillföra ytterligare dimensioner i boendemiljön?

• Hur uppnås variation med hjälp av
arkitektoniska verktyg?

• Hur kan takformen som formgrepp användas
i gestaltningskonceptet?

• Hur skapas flerfunktionalitet och synergieffekter?

• Hur kan hållbarhet få ge sitt avtryck i arkitekturen
utifrån starka värdeskapande idékoncept?

utomhusmiljö?

• Hur skapar vi en spektakulär, fantastisk

• Hur kan en idé kring gränssnittet mellan kvarter
och allmän plats tillföra nya kvaliteter och dimensioner till människorna i staden och stadsmiljön?

nya livsstilar?

• Hur möter ditt projekt familjekonstellationer,

mellan de boende?

• Hur skapar man förutsättningar för integration

• Hur kan varje trapphus/entré ges sin egen gestaltningsidé, identitet, uttryck och personlighet?

och en spännande stadsmiljö?

• Hur kan ditt projekt bidra till levande gator

Innovation/Gestaltning
• Hur kan varje byggnad och dess utformning
tillföra människorna/miljön/platsen något
speciellt och oväntat?
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B3.7

Bostadsrätter, ca 60 lägenheter.
Bostadsrätter, ca 70 lägenheter.

Bostadsrätter, ca 60 lägenheter.
Hyresrätter, ca 100 ekvivalenta lägenheter.
Minst 30% av antalet lägenheter ska vara smålägenheter under 45 m2. Området kan endast
tilldelas något av de fem företag med vilka
Uppsala kommun har intentionsavtal för hyresrätter.

Ingår inte i tävlingen. Kommunen för diskussioner med ett etablerat byggföretag som vill
bygga 100 bostadsrätter inom tilldelningsområdet och som sedan länge har en option på att
köpa mark i Rosendal. Planeras att exploateras
i samband med denna etapp.
Bostadsrätter, ca 40 lägenheter.
Bostadsrätter, ca 45 lägenheter.

B1
B2

C1
C2

D1
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Utöver detta kan ett eller två inlämnade förslag som
har hög kvalitet, men som inte utses till segrare i denna
tävling, komma att ges markanvisningar i kommande
etapper i Rosendal.

D2
D3

Hyresrätter, ca 95 lägenheter.
Bostadsrätter, ca 30 lägenheter.
Bostadsrätter, ca 20 lägenheter.

A1
A2
A3

Varje tilldelningsområde utvärderas och markanvisas
separat. Detta innebär att en byggherre inte kan tilldelas ett markområde genom en sammanvägd bedömning för flera olika markanvisningsområden. Tävlande
kan lämna in bidrag som omfattar fritt antal områden,
men varje tävlande kan inte utses till vinnare för mer än
ett område.

Tilldelningsområden
Tilldelningsområdena presenteras här med eventuella
särskilda förutsättningar. Som byggherre har du möjlighet att lämna tävlingsbidrag för enskilda tilldelningsområden eller för hela kvarter i samarbete med andra
aktörer. Förslagen kommer dock att ses som separata
per tilldelningsområde.

Grundläggande förutsättningar

A3

D2

D1

D3

B2

B1

På www.uppsala.se/rosendal finns kartmaterial som visar områdenas avgränsning samt aktuell plankarta som
visar byggrätten för respektive tilldelningsområde.

Förslagen bör följa aktuella planhandlingar, eventuella
avvikelser ska motiveras och redovisas.

Uppsala kommun har gjort en uppskattning av vad
byggrätterna rymmer, mätt i ekvivalenta lägenheter på
knappt 100 m2, exklusive vind, källare och lokaler i bottenvåning. Observera att angivet antal lägenheter inte
ska ses som en absolut sanning utan är en indikation
på önskad bebyggelsetäthet. Avvikelser kan förekomma
om goda argument redovisas för detta. Kommunen kan
inte garantera den uppskattade byggrätten.

C2

C1

A2

A1

• Anordnar parkering med planterbart bjälklag helt
eller delvis under gård. Garagen ska i huvudsak
anordnas helt under marknivå. Följande gäller:
– Höjdskillnad mellan gård och allmän
		 plats är i huvudsak som mest 50 cm.
– Gårdar ska ha ett minsta jorddjup om 80 cm.

• Anordnar parkering till största del under huskropp,
eventuellt i kombination med ytterligare
parkeringsköp.

Du som exploatör gör följande val:

• Exploatörer för övriga områden som önskar friköpa
större andel, är fria att ange detta i sina förslag.
Vidare studier samt marknadens intresse ger svar
på i vilken grad parkeringsköp utöver vad som angivits här ovan kan vara möjliga. Förslagen måste
dock vara genomförbara även utan sådana större
parkeringsköp, och detta ska visas i de inlämnade
förslagen.

• Markanvisningsområde A2 och A3 ges möjlighet att
köpa hela parkeringsbehovet.

• Planerad bebyggelse ska endast ha in- och utfart
för garage mot lokalgata, med en in-och utfart
per kvarter. Garage och garagenedfart blir därför
gemensamma för alla aktörer inom kvarteret. Det
största tilldelningsområdet inom varje kvarter inrymmer nedfart (detta gäller ej tilldelningsområde
D1, som kan komma att ha en separat parkeringslösning, beroende på samordning i tid).

• Friköp av 0,2 p-platser per lägenhet ska göras till
en kostnad om 175 000 kr per parkeringsplats.
Erforderlig parkering utöver parkeringsköp ska
anordnas inom kvartersmark. De platser som friköps planeras inrymmas inom parkeringshus med
särskilda byggrätter i planförslaget. Under en övergångsperiod kan platserna förläggas som tillfällig
markparkering på kommunens mark.

Parkering
• Parkering för cykel och bil anordnas enligt Uppsala
kommuns parkeringsnorm för boende respektive
aktuell verksamhet. Se www.uppsala.se/rosendal.

• Samordna tidplan för genomförande samt logistik
och koordinering under byggtiden med övriga exploatörer och kommunen.
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• Samarbeta i eventuella 3D-lösningar för byggnation
och förvaltning av kommersiella lokaler.

• Samordna parkering, gårdar, dagvatten- och avfallshantering genom till exempel gemensamhetsanläggningar.

Tillsammans med övriga
exploatörer svarar du för att:

• Samarbetet startar under hösten när markanvisningstävlingen är avgjord.

• Exploatören ska medverka till uppföljning av samtliga aspekter i gestaltningsprogrammet. Detta görs
delvis i den gemensamma processen med kommunen.

• Exploatören har ett ansvar att samverka med kommun, konsulter och andra inblandade aktörer kring
områdets utveckling avseende miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. Detta i en gemensam
process där ett gestaltningsprogram för Rosendal
kommer att tas fram. Detta program kommer att
grundas i en anpassad version av Breeam Communities och processen kommer att ske genom
regelbundna möten, workshops, studiebesök och
eventuella studieresor.

Samarbete kring genomförande
För att kunna skapa en variationsrik och hållbar stadsdel kan inte bara enskilda kvarter och tomter vara i fokus. Hela området måste ha en sammahållen identitet.
Detta skapas i Rosendal med en gemensam process för
samtliga inblandande i projektet. Processen grundas i
en anpassad version av certifieringssystemet BREEAM
Communities som behandlar stadsdelen som helhet.

• Dagvattenflödet från området efter exploatering
får inte överskrida ett visst givet gränsvärde. Det är
därför nödvändigt att dagvattnet i så stor utsträckning som möjligt renas och infiltreras lokalt. Detta
gäller såväl allmän plats som kvartersmarkens
gårdar. Takvatten bedöms kunna reduceras med
upp till 50% på årsbasis genom att anlägga gröna
tak eller takträdgårdar.

• Fastigheten ska minst uppnå grönytefaktor 0,5. Rekommenderad läsning: dokumentet Grönytefaktor
för Rosendal, se www.uppsala.se/rosendal. Redovisning i plan (ev fasad) och text med beräkningar
ska bifogas ansökan.

• Alla material/varor ska ha fått bedömningen rekommenderas (avser den totala bedömningen)
eller motsvarande.

• Alla material/varor ska vara bedömda i Byggvarubedömningen eller motsvarande system.

• Byggmaterial väljs så att dag- och grundvatten inte
påverkas negativt.

• Utfasningsämnen upptagna i Kemikalieinspektionens prioriteringsguide PRIO får inte användas.

• Alla lägenheter förses med nödvändiga utrymmen
för källsortering av ovanstående hushållsavfall.

• Utrymme finns inom varje kvarter för källsortering
av 10 fraktioner; matavfall, sorterat brännbart
avfall, blandat avfall, returpapper, pappersförpackningar, plastförpackningar, metallförpackningar,
färgade glasförpackningar, ofärgade glasförpackningar och större elektronik.

Hållbarhet
• Varje byggnads energianvändning är max 60 kWh/
m2 Atemp och år exkl. hushålls- /verksamhetsenergi. Gäller med uppvärmning via fjärrvärme. Om
el används för uppvärmning räknas energianvändning om med primärenergifaktor för el.
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B3.8

• Höjdsättning av gator och övrig allmän plats
kommer att studeras under hösten. Anpassningar
av förslag kan komma att krävas.
• Exploatören ska hålla sig uppdaterad om eventuella justeringar av tävlingens förutsättningar samt
svar på inkomna frågor via hemsidan
www.uppsala.se/rosendal.

• Exploatören står för kostnader för fastighetsbildning och andra lantmäteriförrättningar, lagfart och
anslutningsavgifter.
• Exploatören betalar planavgift i samband med
köpeavtal.

• Inlämnade situationsplaner, skisser och sektioner
innebär inte någon garanti för den fortsatta exploateringen. Slutlig utformning av bebyggelsen beror
på utfallet av plan- och bygglovsprocessen.

• Hyresrättsbyggare ska kunna beskriva sin
långsiktiga förvaltning.

• Exploatören ska kunna beskriva sin
genomförandeförmåga.

• Exploatören bekostar och genomför de utredningar
som krävs för planarbetet och för att ett köpeavtal
för exploatering ska kunna tecknas med
kommunen.

• Uppsala kommun har fri prövningsrätt av inkomna
ansökningar. Ansökan som inte följer givna förutsättningar kan komma att lämnas utan vidare bedömning. Om inget tävlingsbidrag för ett specifikt
tilldelningsområde enligt bedömningsgruppens
bedömning håller tillräcklig kvalitet förbehåller sig
kommunen rätten att förkasta samtliga inkomna
bidrag för området och genomföra markanvisningen på annat sätt.
• Exploatören står för samtliga projekterings- och
underlagskostnader som krävs för att köpeavtal
ska kunna träffas mellan exploatören och kommunen. Exploatören står också för bygglovskostnader,
lagfartskostnader och anslutningsavgifter för VA.
Exploatören bekostar samtliga bygg- och anläggningsarbeten som kan behövas på anslutande
allmän plats-mark till följd av exploatörens arbeten
inom kvartersmarken.
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Denna inbjudan finns från och med tisdagen den
17 juni 2014 på Uppsala kommuns hemsida
www.uppsala.se/rosendal. Där finns också kompletterande underlagsmaterial, kontaktuppgifter till ansvariga
handläggare på Uppsala kommun samt frågor och svar
angående markanvisningsförfarandet.

• Beslutsfattarna är inte juridiskt bundna
av idétävlingens resultat.
• Uppsala kommun äger rätt att efter att idétävlingen
avgjorts under en begränsad tid ställa ut inlämnat
material publikt samt att publicera materialet på
kommunens hemsida samt i press och massmedia.

• Exploatören är medveten om att markanvisning
sker genom ett politiskt beslut.

• Inlämnade situationsplaner, skisser och sektioner
får innefatta intilliggande, närliggande mark, men
markanvisningen kommer inte att omfatta mark
utöver här redovisade tilldelningsområden.

• Avgränsningen av markområdet är preliminär och
kan komma att justeras inför avstyckning.

• Kvartersmarken ska förvärvas senast i samband
med bygglov. Det markpris som gäller är 4 500 kr/
m2 ljus BTA för bostadsrätter, 2 200 kr/m2 ljus BTA
för hyresrätter och 1 500 kr/m2 ljus BTA för lokaler
med centrumverksamhet. Kommunen kan komma
att justera markpriset så att utrymmeskrävande
lågenergilösningar i form av övertjocka väggar inte
leder till ett högre pris än i ett normalprojekt.

• Det kan även finnas ett kommunalt behov av att
hyra lokaler för service och specialbostäder inom
fastigheten. Detta gäller i första hand tilldelningsområden A1 och C2.

• Stadsbyggnadsprinciperna som finns definierade
i planbeskrivningen för Rosendal ska följas.
Se www.uppsala.se/rosendal.

Övriga förutsättningar
för markanvisning

B3.9
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Budadress: Kontoret för samhällsutveckling, Stationsgatan 12, Uppsala. Observera receptionens öppettider!

Skickas till:
Uppsala kommun
Kontoret för samhällsutveckling
Mark och exploatering
753 75 Uppsala

Ditt tävlingsbidrag ska vara oss tillhanda senast
måndagen den 2014-09-22, märkt:
Rosendal idétävling och markanvisning,
dnr KSN-2014-0628

Dessutom ska ditt bidrag innehålla:
Namn, adress och organisationsnummer för den exploatör som ligger bakom bidraget, tillsammans med kontaktuppgifter till minst en kontaktperson.

Redovisningen ska också innehålla den text som
behövs för att förstå och bedöma förslaget, maximalt 2
A4 eller inordnat i eventuella planscher.

3. En film i något digitalt standardformat,
maximalt 3 minuter lång.

2. En modell som ryms inom måtten
60 x 60 x 60 cm.

1. Illustrationer och skisser lämpligen i skala 1:500
eller 1:200. Ska omfatta maximalt 4 planscher i
liggande A1-format, samt 5 omgångar av dessa
förminskade till häfte i liggande A3-format, samt
en omgång i pdf-format på CD eller USB-minne.

Konceptet ska presenteras i form av ett utformningsoch programförslag för bebyggelse inom respektive
tilldelningsområde. Förslaget ska redovisas med minst
ett av följande media:

Redovisning

Endast sådant som exploatören säger sig kunna genomföra på platsen och inom sitt projekt kan utvärderas. Redovisningar av vad som genomförts i liknande
projekt eller idéer som presenteras utan att kunna
sägas ingå i genomförandet av förslaget, kommer inte
att utvärderas utan endast att ha betydelse som orientering eller bakgrundsinformation.

Vid bedömningen av inkomna ansökningar kommer tonvikten att läggas på förslagens bärande idéer. Inkomna
handlingars utseende och layout har betydelse för att
föra fram och tydliggöra förslaget, utöver detta kommer
förslag som presenteras i extra påkostat presentationsmaterial inte att ges någon fördel.

Bedömningen av bidragen görs av en bedömningsgrupp
sammansatt av tjänstemän från Uppsala kommun och
eventuell extern expertkompetens. Bedömningen är
subjektiv utifrån de kriterier som framkommit av denna
inbjudan. Varje förslag kommer att helhetsbedömas
utifrån de konceptuella idéer som just detta förslag
innehåller. Uppsala kommun förbehåller sig rätten att
i samband med bedömningen även utvärdera exploatörens genomförandeförmåga samt projektets genom
förbarhet.

Bedömning

Övriga underlag
Ett skalsatt utsnitt av baskartan över området
med befintliga markhöjder finns på hemsidan
www.uppsala.se/rosendal tillsammans med övrigt
underlagsmaterial och programkrav, exempelvis
framkomlighet och avfallshantering.

Inkomna tävlingsförslag utvärderas under september-
oktober 2014. Vinnande exploatörer kommer därefter
att kontaktas och bjudas in till samtal inför markanvisning. Beslut om markanvisning kommer att ske så snart
detta arbete är slutfört. På hemsidan kommer information om tidpunkter för markanvisning och offentlig
görande av vinnande förslag att presenteras fortlöpande. Exploatörer till de vinnande förslagen kommer att
bjudas in till den gemensamma process som startar
under hösten. Exploatörer till vinnande förslag kommer
tillsammans med konsulter och tjänstemän från
kommunen att delta i den fortsatta planprocessen.

Vad händer sen?

Grafisk form: Södra tornet kommunikation
Foto: Alex & Martin
Tryck: Taberg Media Group, 2014

Sara Ryttar
sara.ryttar@uppsala.se
018-727 40 79

David Siltberg
david.siltberg@uppsala.se
018-727 44 68

Germund Landqvist
germund.landqvist@uppsala.se
018-727 40 05

Vid frågor kontakta:
Kontoret för samhällsutveckling

Lycka till
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Vår vision

”I Rosendal är allt nära. Många som bor här har sin arbetsplats i
stadsdelen eller har gångavstånd till sin arbetsplats. Man promenerar
till matbutiken eller tar några minuters cykeltur till centrum. Efter
skolan kan barnen leka i stadsskogen eller gå till tennishallen. Från
din dörr tar det femtio minuter till centrala Stockholm. Till Arlanda
kommer du på en halvtimme.
Till Rosendal är alla välkomna. Hit lockas folk från olika delar av
Sverige och världen. Arkitekturen är varierad och det finns en
mänsklig skala som gör att det är lätt att hitta platser man gillar.
Det finns en variation i bostäderna som gör att olika människor
kan känna sig hemma.
Rosendal är en lite smartare stadsdel. Självklart finns ett miljötänk
och smarta lösningar. Men stadsdelen ligger också som en länk
mellan Uppsala universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och
Akademiska sjukhuset. Kunskapsföretag inom Life Science och IT
ligger inom promenadavstånd. Läkemedelsverket och Livsmedels
verket är andra stora arbetsplatser inom fem minuters cykelväg.”
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