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Uppsala like many other Swedish cities is affected by heavy housing shortage, in terms of 
too few existing flats and residents within the city limits. Every semester thousands  
of new students are facing the same problems of finding themselves adequate  
accommodation. The waiting lists for flats and student-dorms are getting longer for  
each year, and the situation is just getting worse. Simultaneously, Uppsala's ambition is  
to increase its population and expand as a Swedish metropolitan, according to the 
Swedish governmental environment goals.  

This paper investigates and analyses the possibilities of expanding a city's population  
by building high-rise buildings. A city developed with high-rise buildings will provide  
different conditions and penalties than what we have formerly been used to in  
Sweden. Therefore we have analysed the eventual outcome in a few different areas  
which would most likely be affected by an upcoming progress including constructions  
of high-rise buildings. The examined areas are production costs, energy efficacy,  
cityscape and community related issues. To set clear boundaries regarding the reports  
extent, we have chosen to focus on Uppsala as a city in particular. Ultimately, the 
results of different studies and comparisons have been discussed with the origin of  
promoting the benefits of different solutions. The report reveals that high-rise 
constructions could contribute with considerably more positive outcomes than  
people without deep understanding within the subject could possibly imagine. Other,  
more social related questions in this context need attention as well. For example:  
How would it work on a practical level for the inhabitants of Uppsala if the buildings  
suddenly were a lot higher than what they used to be? Would these buildings take  
attention away from the Uppsala castle and the cathedral? Would Uppsala even  
remain a pleasant place to live in? Questions such as these together with other social 
related issues have been discussed in this report as well.  

The report has been carried out in collaboration with the building contractor JM AB,  
from which data and information on various intervals have been taken.  
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SAMMANFATTNING 
 
I Uppsala och i många andra svenska städer råder idag en stor bostadsbrist, framför allt 
inom stadskärnans ramar. Varje sommar får hundratals studenter finna sig i att gå bo-
stadslösa, i väntan på att få en bostad i Uppsala. Bostadsköerna växer för varje år, och 
allt fler ködagar krävs för att få en bostad i vår moderna stad.  Samtidigt har Uppsala 
som målsättning att öka sin befolkning och fortsätta expandera som storstad, enligt re-
geringens miljömål. 

I den här rapporten har vi analyserat möjligheterna kring en stadsexpansion som sker 
genom byggnation av höghus. En stad bebyggd med höghus för med sig lite an-
norlunda förutsättningar och påföljder än vad vi tidigare bevittnat i Sverige. Därför har 
vi analyserat utfallet av en sådan expansion på en rad olika områden, såsom produkt-
ionskostnader, energieffektivitet, stadsbild och samhällsförutsättningar. För att be-
gränsa omfattningen av arbetet har vi koncentrerat oss på Uppsala innerstad, då attrak-
tiva stadsområden anses ha goda förutsättningar att bebyggas på höjden. Slutligen har 
resultat från olika studier och jämförelser diskuterats med utgångspunkt i att främja 
fördelar som erhålls av olika lösningar. Rapporten visar att höghus kan föra med sig 
fler fördelar och positiva effekter än vad den icke-insatta människan kan tro. Men hur 
skulle det funka i praktiken för oss Uppsalabor om våra byggnader var betydligt högre 
än vad de är idag? Skulle uppmärksamhet från exempelvis domkyrkan och slottet istäl-
let läggas på dessa byggnader? Blir staden trivsam över huvud taget? Frågor som dessa 
tillsammans med andra socialt relaterade frågeställningar har också diskuterats. 

Arbetet har genomförts i samarbete med JM AB, var ifrån uppgifter och information om 
diverse områden har hämtats. 

 

 

 

 

Nyckelord: Examensarbete, Höghus, jämförelse, Uppsala 
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FÖRORD 
Examensarbetet har utförts i samarbete med JM AB, med Lisa Hoffner som handledare. 
Zeev Bohbot har varit ämnesgranskare på institutionen vid Uppsala universitet. 
Vi vill via exempel och nya tankeperspektiv analysera de möjligheter som öppnas vid 
en förtätning av innerstaden, som sker genom byggnation av höghus på 8-12 våningar.   

Uppsala i augusti 2011 

Aleksandar Mihajlovic, David Lindvall 
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1. INTRODUKTION 
  

1.1 Mål  
Målet med examensarbetet är att producera en skriftlig rapport som tydligt ska redo-
visa för- och nackdelar för hur höghus i jämförelse med lägre hus, passar in i en in-
nerstadsmiljö. Aspekter såsom energieffektivitet, ekonomi, hållbarhet, underhåll, stads-
planering och samhällsproblematik skall diskuteras ingående. 

 

1.2 Historik  
Sverige har man överlag inte varit intresserade av att bygga på höjden eftersom det har 
funnits gott om yta att sprida ut byggnader på. Efter andra världskrigets slut trappades 
urbaniseringen upp och allt fler människor såg möjligheter med att flytta ifrån lands-
bygden och istället bosätta sig i städer, och därigenom ha nära till näringsliv och arbe-
ten (United Nations, Department of Economic and Social Affairs, 2010). På den tiden 
kunde det vara problematiskt att färdas längre sträckor och många var praktiskt taget 
tvungna att flytta till sina arbetsplatser för att kunna arbeta. Effekten av industrialismen 
blev att vi fick tätare städer och betydligt glesare landsbygd eftersom det var ekono-
miskt mer lönsamt för hushållen att arbeta på industrierna.  
 
Stadskärnorna växte sig större och förorter växte fram i utkanten av våra städer för att 
klara av den stora folkökningen som ständigt pågick. Många trevåningshus byggdes på 
50-och 60talet (framför allt i förorterna), då husen var relativt lättbyggda och ofta följde 
en tydlig standard. Även när miljonprogrammet tog fart byggdes få högre byggnader, 
och de som byggdes ansågs ofta vara väldigt enkla och smaklösa i utformningen. På 
den här tiden ville kommunerna dessutom växa på bredden eftersom det var billigare 
att bygga och bo längre ut från stadskärnan med tanke på markpriserna. Det ansågs 
finnas gott om överflödig åkermark som kunde förbrukas i form av bostadsområden. 
En långvarig effekt blev längre avstånd mellan arbetsplatser, näringsliv och bostäder. 
Efterfrågan på lokal kollektivtrafik ökade markant då avstånden blev för långa för att 
cykla eller promenera. 
 
Idag, 2011, befinner sig Sverige i ett läge där städerna överlag har en relativt låg stadssi-
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luett, samtidigt som många städer har expanderat rejält till ytan jämfört med för 50 år 
sedan. Nya problem såsom långa transportsträckor, bostadsbrister, föroreningar och 
miljökonsekvenser har blivit uppmärksammade och man har insett att en långvarig 
hållbarhet kräver att dessa problem blir lösta. 

Uppsala har en väldigt strikt syn på att bygga höga byggnader på centrala ytor ef-
tersom de befaras att dessa kommer förstöra stadsbilden. Höga byggnader drar till sig 
mycket uppmärksamhet och många förknippar höga bostadshus med en ganska enkel 
och ful arkitektur, på grund av de höghus som miljonprogrammet lämnade efter sig. 
Ifall sådana höghus skulle skymtas i närheten av till exempel domkyrkan eller slottet i 
Uppsala, skulle stadsbilden bli markant förändrad på ett negativt sätt. Om stadsbildens 
arkitektur och stadens siluett bibehålls (genom byggnation av höghus utanför den hi-
storiska stadsramen, illustrerad på sida 24 figur 5.2) skulle kanske även positiva effekter 
kunna uppnås. Den rådande bostadsbristen skulle på långa vägar inte vara lika akut 
som idag, och fler skulle kunna bosätta sig i innerstaden, och därigenom ha nära till 
arbeten och näringsliv. På sikt skulle folk kunna minska sin användning av bilen och 
istället överväga att promenera eller cykla till sina arbeten. Det här skulle i sin tur leda 
till minskade koldioxidutsläpp och andra miljöfarliga avgaser. Kommunen skulle even-
tuellt kunna bevara fler grönområden och parker som annars skulle riskera att bli be-
byggda.  

I andra delar av världen fanns en annan problematik, som istället förhindrade en ex-
pansion på bredden för många. I Nordamerika var exempelvis markpriserna på de at-
traktiva platserna väldigt höga, och för att byggen på dessa marker skulle löna sig var 
man tvungen att bygga på höjden istället. Trenden höll sedan i sig, och sedan 30-talet är 
exempelvis USA det land med mest hög bebyggelse i världen. 

Man ser en väldigt tydligt skillnad på amerikanska och europeiska storstäder just på 
grund av det här. Städer som New York, Toronto och Chicago är förtätade i stadskär-
nan till en högre grad än exempelvis Malmö, Göteborg och Stockholm. Stadsbilden och 
siluetten i dessa städer ger olika intryck, mycket på grund av just byggnaders höjder 
och massiva omfattning.  
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1.3 Praktiska problem  
Hur fungerar det då i praktiken i städer med många höga byggnader? Vid en eventuell 
brand eller annan nödsituation råder betydligt större problematik i högre än lägre 
byggnader. Det tar lång tid att utrymma ett höghus, speciellt om inga brandhissar finns 
tillgängliga. Vid tyngre bränder kan utrymningsvägar såsom trappuppgångar bli 
blockerade vid eventuella ras, vilket endast lämnar möjligheten att komma ut genom 
byggnadens fönster eller tak. Utrymningen genom fönster på höga höjder är en minst 
sagt problematisk lösning.  

Vidare blir lägre omkringliggande byggnation kanske helt skuggsatt på grund av hög-
husen, vilket gör byggnadsplaceringen svårare. Det finns dessutom åsikter som menar 
att det över huvud taget inte är mänskligt att bo eller arbeta på exempelvis 300 meters 
höjd över marken, vilket ytterligare är något som talar emot byggnation av höghus. 
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2. UTFÖRANDE 
 

2.1 Val av metod 

En målsättning är att med hjälp av litteraturstudier få en bred och klar bild av bak-
grundsproblematiken som råder vid tillämpning av höghus i centrala delar av städer. 
Vi vill också med dessa litteraturstudier kunna förmedla och argumentera för en stånd-
punkt, berörande det aktuella ämnet, som tydligt kommer att redovisas i vårt resultat. 
Vidare kommer en så kallad siktstudie genomföras, på vilken vi kommer grunda våra 
teorier om huruvida det finns möjligheter att bygga högre på olika platser i Uppsala. 

Vi vill med hjälp av intervjuer med företag få tag på information kring hur stora pro-
duktionskostnaderna har varit på tidigare byggprojekt av olika storlek. Att komma i 
kontakt med förvaltningsföretag som har erfarenhet av både lägre och högre byggnader 
är också ett av våra mål, för att bilda en bredare förståelse för hur läget ser ut i verklig-
heten. I brist på färdigställda utredningar av huruvida energianvändningen skiljer sig 
mellan högre och lägre hus, kommer vi genomföra en enklare analys i programmet VIP 
Energi. Rapporten kommer att jämföra hus med samma byggnadstekniska energiegen-
skaper och se hur det skiljer sig mellan höga och låga byggnader i denna bemärkelse. 
Ambitionen är att genom undersökning ta reda på vad det finns för eventuella fördelar 
och nackdelar med att bygga högre ur energi och driftsynpunkt.   
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2.2 Utförande 

Rapporten kan delas upp i fem huvudpunkter; riksintressen, kommunala intressen, pla-
cering i staden, byggherrens intressen och den enskilde individen som illustreras i figur 
2.1. Tankegången genom arbetet har varit att de fem huvudgrupperna inverkar på 
varandra och därmed kan ingen uteslutas för att ge en mer komplett analys kring äm-
net.  

Riksintressen påverkar kommunala intressen då direktiv från regeringen styr hur 
kommunen går tillväga i utformningen av sin översiktsplan för staden. Kommunen 
fastställer i sin tur var och hur staden skall utformas för de kommande tjugo åren (i 
Uppsalas fall), alltså påverkar kommunala intressen placering i staden. Var i staden ett 
byggnadsprojekt kommer att äga rum inverkar på byggherrens intressen, då läge spelar 
en stor roll i projekteringen och utformningen av projektet. Fortsatt påverkar byggher-
rens intressen på den enskilde individen då byggherren utformar den bostadsstandard 
människor kan komma att tillbringa sin framtid i. Efterfrågan till nya bostäder från den 
enskilde individen inverkar slutligen på hur regeringen utformar kommande års stads-
utveckling. Figur 2.1 är självklart en förenklad bild då många av grupperna har en mer 
direkt kontakt än vad som visats i illustrationen, men figuren belyser hur vi har tänkt i 
upplägget av rapporten. 

 

Figur 2.1 Illustration av de fem huvudgrupperna; riksintressen, kommunala intressen, pla-
cering i staden byggherrens intressen. Figuren belyser hur rapportens huvudru-
briker inverkar på varandra. Illustrerad av David Lindvall och Aleksandar Mihaj-
lovic. 
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Vid huvudgrupperna; riksintressen och kommunala intressen har litteraturstudie valts 
som metod för att bäst belysa de utgångspunkter som finns för att bygga högt i Sverige. 
Under rubriken ”riksintressen” har regeringens perspektiv presenterats samt de lagar, 
mål och propositioner som ligger till grund för Sveriges stadsutveckling. Kommunala 
intressen fortsätter i huvudsak på samma tema men perspektivet blir här mer lokalt, 
och i avsnittet presenteras en sammanfattning av Uppsalas översiktsplan för åren 2010-
2030. Planeringsbegreppen bostadsbrist, parkeringsnorm och stadssiluett klarläggs 
även under kommunala intressen för att ge en fullständig bild av de lokala förutsätt-
ningar som råder inom Uppsala kommun.  

Då litteraturstudien visade på att mycket tyngd läggs av kommunen på var i staden 
eventuella högre byggnader skall kunna placeras, kände vi att de var högst aktuellt att 
själva genomföra en likartad undersökning som vi har valt att kalla för ”siktstudie”. 
Studien faller under huvudgruppen ”placering i staden” och här presenteras de områ-
den som skulle kunna vara tänkbara för byggnation med hus av högre karaktär. I 
undersökningen redovisas sikten till Uppsalas domkyrka, slott och Carolina Rediviva 
från alla de större infarterna till staden. Ambitionen har varit att visa de områden av 
centrala Uppsala som skulle kunna bebyggas med 8-12 vånings hus, utan att inverka 
negativt på dagens stads siluett. Målet har dock inte varit att visa att de går att bygga 
inom den historiska stadsramen, utan istället har rapporten fokuserat på närliggande 
områden i innerstaden. Presentationen av studien har utförts via text, kartor och foto-
grafier för att tydligt kunna klarlägga resultatet.  

Under rubriken byggherrens intressen har en produktionskostnads jämförelse genom-
förts. Ambitionen har varit att kunna redogöra för de kostnader och intäkter som kan 
skilja sig vid produktion av ett högre gentemot ett lägre hus. I undersökningen har vi 
haft tillåtelse att ta del av kostnadskalkyler för ett 21 våningshus beläget på Lilje-
holmskajen, samt ett 6 våningar högt flerbostadshus beläget i Frösunda park, Solna. 
Kostnadskalkylerna har erhållits av JM AB. 
 
Den enskilde individen har valts att diskuteras under rubriken ”diskussion”, där vi 
kommit med egna reflektioner och tankar kring hur individen skulle påverkas av en 
eventuell expansion på höjden.  
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3. RIKSINTRESSEN 
 

3.1 Regeringens perspektiv  
Våra städer får en allt större inverkan på miljön, ekonomisk utveckling och social sam-
manhållning. Urbaniseringen fortsätter vilket leder till att allt mer av Sveriges befolk-
ning bor i städer. Enligt United Nations – World Urbanization Prospects, the 2009 Re-
vision, bor idag 84.68% av Sveriges befolkning i stadsmiljö, jämfört med år 1950 som 
endast visade 65.72% i samma undersökning. Revisionen visar dessutom att befolk-
ningsmängden i den urbana miljön kommer att öka till 90.33% vid år 2050. Utveckling-
en i städerna blir därför ett starkt verktyg för att motverka klimatförändringar och 
andra miljöhot, samt att skapa en god livsmiljö för en stor del av det svenska folket. 
(United Nations, Department of Economic and Social Affairs, 2010) 

Den 18 mars 2010 överlämnade regeringen proposition 2009/10:155, Svenska miljömål – 
för ett effektivare miljöarbete. I propositionen redovisas en samling av de insatser som bi-
drar till att miljömålen kan nås. 
En underrubrik i propositionen är God bebyggd miljö (Miljömål 15) och enligt riksdagens 
beslut innebär dessa miljökvalitetsmål att städer, tätorter och annan bebyggd mark skall 
ha en god och hälsosam omgivning samt bidra till en god miljö på regional och global 
nivå. Byggnader skall utformas på så sätt att ett hållbart utnyttjande av mark, vatten 
och andra resurser främjas.  

Ett mer preciserat utdrag ur propositionen, visar att regeringens bedömning av miljö-
kvalitetsmålet God bebyggd miljö innebär att: 

”- en långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur utvecklas både vid nylokalisering av byggnader, 
anläggningar och verksamheter och vid användning, förvaltning och omvandling av befintlig 
bebyggelse samtidigt som byggnader utformas hållbart, 

 – städer och tätorter planeras utifrån ett sammanhållet och hållbart perspektiv på sociala, eko-
nomiska samt miljö- och hälsorelaterade frågor,  

– infrastruktur för energisystem, transporter, avfallshantering m.m. integreras i stadsplanering-
en och utformas för att minska resurs- och energianvändning samt klimatpåverkan” Carlgren, 
A. (2009).  

Med dessa punkter som underlag blir det intressant att närmare analysera hur använd-
ningen av höghus skulle kunna påverkas av miljökvalitetsmålen.  
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3.2 Brand 
Många aspekter bör tas hänsyn till när valet gjorts att bygga på höjden. I Boverkets 
byggregler 18, BBR 18, finns lagar och restriktioner som gäller i Sverige. BBR 18 baseras 
på Euro standard (EKS), och trädde i kraft den 2 maj 2011. I det här examensarbetet pre-
senteras de skillnader som finns i BBR 18 för byggnation av 8-12 våningshus jämfört 
mot våningsantalet 1-8. 

Enligt BBR betraktas bostadshus med klassen Br1, då det råder hög risk för personska-
dor vid brand. 

”Byggnader där brand medför stor risk för personskador ska utföras i klass Br1.” BFS-
2011-6-BBR-18 sida 25 

För byggnader med klass Br1 råder specifika lagar kring hur utrymningsvägar skall 
konstrueras, som i det här fallet är trapphusen. Vid tal om brandrisk blir det givna vå-
ningsantalet högst relevant för projekteringen i övrigt. För ett hus med fler än åtta vå-
ningar men högst sexton måste det finnas tillgång till minst ett trapphus med klassen 
Tr2.  

3.2.1 Trapphus med klassen Tr2 
Med trapphus i klassen Tr2 avses trapphus som är utformade så att det begränsar 
spridningen av brand och brandgas från det branddrabbade trapphuset under minst 60 
minuter. Om trapphuset befinner sig i en byggnad som har högst åtta våningsplan får 
dörrarna till trapphuset utföras i lägre klass än för hus med fler än åtta våningar. 
Trapphuset får endast ha förbindelse med bostäder, kontor och jämförliga utrymmen 
där personer vistas mer än tillfälligt. Dessa utrymmen betraktas då som brandceller i 
huset. Övriga utrymmen än de ovan benämnda, där personer också vistas mer än tillfäl-
ligt, får endast stå i förbindelse med trapphuset via en brandsluss. Sådana utrymmen 
ska dock ha tillgång till ytterligare minst en utrymningsväg och tillträdes väg för rädd-
ningsinsats, såvida detta inte är uppenbart obehövligt.  

Hiss, inkastsöppning till sopschakt eller motsvarande får inte vara placerade oskyddat i 
trapphuset. Istället måste de installeras som separata brandceller. 
Dörrar till trapphus Tr2 bör utföras i lägst klass EI2 60-C (EI 60-C). Om trapphuset be-
tjänar en byggnad med högst åtta våningsplan är EI2 30-C (EI 30-C) tillräckligt. Vinds-
utrymme med mindre lägenhetsförråd behöver inte förses med andra utrymnings- eller 
tillträdesvägar. 
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Trapphus klassen Tr2 gäller alltså för 1-8 vånings hus liksom för 8-16 vånings hus, men 
det råder några klara skillnader. När man projekterar för att bygga högre än åtta vå-
ningar råder det striktare krav på brandklassen för de dörrar som gränsar till trapphu-
set. Med EI2 60-C (EI 60-C) menas att dörren dimensioneras att hålla för brand- och 
rökspridning i 60 minuter, istället för motsvarande 30 minuter för hus med högst åtta 
våningar. 

Nödbelysning skall även finnas i samtliga trapphus som används för utrymning när 
man projekterar över åtta våningar enligt Boverkets byggregler (2008). [3] 
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3.3 Förtätning  
Förtätning kan fungera som en metod för att få en mer attraktiv och hållbar stad, där en 
blandad stadsbild förespråkas och gång, cykel och kollektivtrafik underlättas. 
Förtätning innebär att marken kan utnyttjas mer effektivt samtidigt som natur och 
parkmiljöer kan bevaras. Det kan också medföra att vägar och befintlig servicestruktur 
kan brukas mer effektivt. 

Förtätning kan även fungera som ett medel för att skapa fler möjligheter för lokalt 
stadsliv. Genom att tillföra olika funktioner som saknas i stadsdelar, kan en mer blan-
dad stadsbild som stimulerar integration uppnås. Ett exempel skulle kunna vara att till-
föra kontorslokaler i ett bostadsområde, eller bygga bostäder i anslutning till befintligt 
näringsliv.  Med fler människor på en liten yta ökar behovet för fler allmänna mötes-
platser, och med rätt utformning kan dessa leda till en högre interaktion mellan stadens 
befolkning som stärker stadens sociala hållbarhet. Med förtätning kan man också 
minska barriärer mellan områden genom att skapa trygga passager där fler människor 
kan röra sig mellan stadsdelarna. Miljömål 15 styrker vidare teorierna om att förtätning 
av städer kan leda till en hållbar stadsutveckling. 

Fördelarna kan dock vändas till nackdelar om förtätningsprocessen inte genomförs på 
ett korrekt vis. Fler människor på en begränsad yta ökar slitaget på bostaden samt dess 
allmänna ytor. Genomförs förstudierna fel kan de komma att bli för högt tryck på lokala 
serviceanläggningar, så som förskolor och vårdcentraler. Det blir även ett ökat tryck på 
vattenledningar och elnätet, som i sin tur måste bemötas. Med en förhöjd mängd invå-
nare tilltar trafiken i området vilket kan leda till ökade utsläpp och högre bullernivåer. 
Det är därför extremt viktigt att prioritera gång- och cykelstråk vid förtätningsprojekt.  
Förtätning kan leda till att stadskaraktären ändras, vilket kan försämra boendekvalitén i 
de befintliga byggnaderna. Det kan ske i from av minskat sol insläpp, utsikt eller en 
negativ påverkan av insyn. Risken finns även att de ytor som betraktades vara oan-
vända i själva verket används för lek och spontan idrott, det är därför oerhört viktigt att 
genomföra noggranna analyser för områdets lokala brister så att fördelarna med förtät-
ning kan väga upp nackdelarna. 
Förtätning av befintliga stadsdelar medför större problem för invånare i befintliga om-
råden under produktionsskede, till skillnad från byggnation av ett jungfruområde (helt 
nybyggda stadsdelar). Människors vardag blir lätt påverkad vid omformningen av en 
befintlig stadsdel. Det är därför viktigt att alla berörda grupper får vara med tidigt i 
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planeringsskedet för att få en chans att vara med och ha inflytande i projektet. Även i 
byggnadsskedet måste en större hänsyn till allmänheten tas eftersom samhället run-
tomkring ska kunna fungera relativt ostört. (Malmö stadsbyggnadskontor, 2010) 

Det talas ofta om exploateringstal, som är en relation mellan bruttoarean (BTA, den 
summerade ytan av alla våningsplan i byggnaden) och den markyta som tas i anspråk.  
Med ett högt exploateringstal fås flera bostäder på en mindre yta och i längden kan 
åkermark och andra ytor av värde besparas. Begreppet får dock inte misstolkas, då 
högre hus ställer annorlunda krav på sitt närområde. Ett högt hus fäller en bredare 
skugga och kräver ett större spelrum till närliggande byggnation, således erfordras fler 
allmänna ytor och bredare vägar. Det är alltså inte alltid optimalt att sträva efter att 
bygga högt för att få ett attraktivt exploateringstal. (Malmö stadsbyggnadskontor, 2010) 
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4. KOMMUNALA INTRESSEN 

4.1 Planeringsförutsättningar 
Uppsala tillhör Stockholm- Mälarregionen som utgör en tredjedel av landets befolkning 
och innehar 40 procent av landets bruttonationalprodukt, BNP. En stor del av det ligger 
självklart i Stockholm, men i regionen finns 1.5 miljoner arbetstillfällen och med sina 
goda transportmöjligheter blir Uppsala även en attraktiv pendelstad. Pendlingen sker 
huvudsakligen från Uppsala – Stockholm, men ökar även exponentiellt i form av resor 
från Stockholm län till bl.a. Uppsala. 

4.1.1 Befolkning 
Uppsala kommun är landets fjärde största kommun och uppmättes i december 2009 ha 
en befolkningsmängd på 195 000. Samma år ökade befolkningen med 4000 personer 
mot föregående år. Kommunen har registrerat en positiv tillväxt varje år sedan 
1950talet, och finner att befolkningsförändringarna samvarierar med nyproduktionen 
av bostäder.  (Översiktsplan 2010 för Uppsala kommun: kapitel 2) 

 

Figur 4.1 Färdigställda bostäder och årlig befolknings ökning i Uppsala kommun  
1990-2009. (Översiktsplan 2010 för Uppsala kommun: kapitel 2, Kommunstyrel-
sen, Uppsala)  
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Kommunen anser att den drastiska ökningen från 2004 och framåt beror på god stads-
planering som har möjliggjort att fler bostäder har kunnat färdigställas.  
Med en tillväxt på 2000 personer om året beräknas Uppsala kommun uppnå en befolk-
ningsmängd på 245 000 invånare år 2030. Kommunen uppskattar att med en genom-
snittlig hushållsstorlek på 2 personer per bostad kommer det att behövas ca 20 000 nya 
bostäder till år 2030, för att möta den förutsedda befolkningsökningen. Det motsvarar 
en bostadsproduktion på 1000 nya hushåll per år.  
En studie visar att ABC-stråket (Uppsala-Stockholm-Arlanda, samt omkringliggande 
mindre kommuner) har högre sysselsättningsgrad än region Mälardalen, som i sin tur 
har en gynnsammare sysselsättningsgrad än övriga landet. Den väldiga sysselsätt-
ningsgraden tillsammans med den höga befolkningsökningen gör att efterfrågan på 
bostäder i Uppsala ökar ytterligare. Marknaden för hyresrätter är långt ifrån mättad och 
kommunen bör ha planberedskap för att bygga 1500 bostäder per år de kommande fem 
åren. De senaste åren har 80 % av befolkningsökningen skett inom stadsramen, och med 
en fortsatt utveckling med liknande karaktär kommer det finnas ett behov för 18 000 
nya bostäder inom stadsvävnaden fram till år 2030. I Uppsalas översiktsplan möts det 
behovet, och om kompletteringsprojekt räknas in kan siffran 25 000 nya hushåll uppnås 
(som figur 4.2 visar). Motsvarande utveckling tyder även på att det kommer behövas 
4000-7000 nya bostäder på landsbygden och närliggande mindre tätorter vid år 2030. 
(Översiktsplan 2010 för Uppsala kommun: kapitel 2) 

Figur 4.2 Beredskap för bostadstillskott i skilda tätorter (Översiktsplan 2010 för Uppsala 
   kommun: kapitel 3, Kommunstyrelsen, Uppsala)  
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4.1.2 Stadens utveckling – stadsvävnaden 
Bebyggelsen inom stadsvävnaden görs allt tätare i form av byggnation, grönstruktur, 
transportsystem och tekniska försörjningssystem. Förtätningen genomförs för att möta 
de moderna klimat- och miljökrav som finns till för att en hållbar stadslivskvalité ska 
uppnås. Staden växer till största del mot den inre kärnan, för att skapa en mångfald 
mellan stadsområden i from av övergångsområden såsom gångstråk och grönområden. 
Kommunen hoppas kunna binda samman stadsdelar som byggts ut som små öar ur 
staden genom att sammankoppla dem med nya bostadsområden, och därmed även bi-
dra till en högre interaktion mellan stadens invånare. Ambitionen är att minska barriä-
rerna mellan olika stadsdelar genom att tillföra kompletteringsbebyggelse, väl utfor-
made gröna mötesplatser samt torg rum. Nya bostadsområden som bildas ska ge rum 
för besöksmöjligheter samt inneha arbetsplatser för att minska risken till segration. 
Kommunen anser att den täta stadsstrukturen kommer göra det lättare att planera in en 
ökad kollektivtrafik samt öka kvalitén på allmänna ytor, framför allt inom stadskärnan.  
 

Inom stadsramen skall förtätning ske i from av bebyggelse genom ny- och tillbyggnat-
ion på kvartersmark och oanvända mellanrum, på ett sätt som tillför området något 
nytt av värde eller åtminstone länkar samman befintlig byggnation. Komplettering 
inom statsramen skall göras med hänsyn till områdets karaktär och funktion i sam-
hället, med en ambition att förbättra områdets stadsroll.  
Utanför den historiska stadsramen (1600talets stadsram, som illustreras i figur 5.2 på 
sida 24) kan högre hus placeras ut i form av karaktärsbyggnader och bostäder. De skall 
dock vara på rätt plats där hänsyn till omgivningen är rimlig, och ska inte ses som en 
generell lösning för att öka utrymmet i staden. Höghusen skall kunna tillföra omgiv-
ningen något som t.ex. att underlätta kollektivtrafiken eller att stärka en lokalcentrum-
kärna och därmed utveckla stadslivet i önskad riktning.  
Fortsatt omvandling av industriområden så som Ultuna, Boländerna, Börjetull och Ull-
leråker kommer fortgå under de kommande tjugo åren, där pågående verksamhet flytt-
tas för att ge rum till nya bostadsområden. Andra stora utvecklingsområden är stadsde-
lar som byggdes i mitten av 1960 talet och framåt, och som hade ett stort inslag av fler-
bostadshus t.ex. Valsätra och Gottsunda. Vid kompletteringsbyggnation i stadskärnan 
och innerstaden ställs särskilda krav på hög kvalité gällande utformning och funktion. 
(Uppsala kommuns översiktsplan, 2010) 
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4.1.3 Beredskap för långsiktiga expansionsbehov 
Fortsätter befolkningstillväxten i samma takt 2030-2050, som den är beräknad att göra 
2010-2030 kan en stadsexpansion vara aktuell. Om tillväxten fortsätter att ha en expo-
nentiell karaktär kan expansionen bli aktuell redan i ett tidigare skede än planerat.  
Kommunen anser i dagsläget att stadsexpansionen i huvudsak kan ske på två olika sätt.  

Alternativ ett är att växa koncentriskt genom att använda närliggande åkermark och 
därmed skapa ett cykelavstånd till viktiga närbelägna mål. De områden som hålls i 
åtanke är i första hand slättlandet närmast E4:an samt söder om Boländerna/Fyrislund 
och delar av Svinskinnskogen norr om Stenhagen. Det här alternativet skulle innebära 
att man tar rekreationsmark och god åkermark i anspråk. Expansion enligt den här me-
toden kan komma att inverka negativt på stadsbilden sett från förbipasserande vägar. 

Alternativ två är att expandera staden i stråk med grönområden mellan sig. Dessa 
grönområden kan användas till rekreationsmark eller till jordbruk som i sin tur skulle 
kunna underlätta ett kretslopp för staden och de nya bostadsområdena. Stråkalternati-
vet kräver dock goda transportmöjligheter för att kunna nå viktiga målpunkter inom 
staden. Tänkbara stråk är längs med Länsväg 288, Lännabanan samt Länsväg 282. Al-
ternativet kan innebära att trafik mot Forsmark och Östhammar kommer behöva läggas 
om, och därmed skapa en ny infart till staden. Lännabanan kan byggas om till ordinär 
spårtrafik och därmed kan områden byggas kring planerade hållplatser.  Stråk längs 
med Länsväg 282 ger möjlighet till utökad kollektivtrafik, i form av en ny stomlinje ge-
nom Fyrislund.  (Uppsala kommuns översiktsplan, 2010)  
De två olika expansionsalternativen redovisas i figur 4.3. 
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Figur 4.3 Tänkbara expansionsområden efter 2030 enligt koncentriskmodell (lila) respektive 
stråkmodell (rött) (Översiktsplan 2010 för Uppsala kommun: kapitel 3, Kommun-
styrelsen, Uppsala)   
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4.2 Parkeringsnorm 
Parkeringsnorm är det minsta antal parkeringsplatser per lägenhet som måste projekte-
ras för att få ett bygglov på en specifik plats. Är koefficienten för parkeringsnormen 1, 
så fordras alltså en parkering per lägenhet. Det uppstår problem när byggföretagen väl-
jer att bygga på höjden samtidigt som ytan är begränsad, då parkeringsnormen blir svå-
rare att uppfylla. 

Uppsala är uppdelat i tre parkeringsnormszoner; city/stadskärnan, innerstad och yt-
terstad. Gränserna mellan zonerna redovisas i figur 4.4.  

 
Figur 4.4 Uppsalas zonindelning för parkeringsnormen. (Sammanträdesprotokoll Dnr 
   2001/10721-1, sida 6, Uppsala kommun.)  
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Zon 2 i figur 4.4 blir mest relevant i den här rapporten då fokus ligger på innerstaden. 
Enligt tabell 4.5 är parkeringsnormen 0,8 för en normal lägenhet i denna zon och 0,4 för 
student och service lägenheter. 

När man projekterar parkeringsplatser för en kommande byggnad måste detaljplanen 
för området analyseras. Handlar det om innerstaden och stadskärnan, brukar det i regel 
vara väldigt svårt att tillföra en ny parkering, då ytan runt omkring används till annat. I 
dessa fall blir garage under marken ofta aktuella, då de kan uppfylla den rådande par-
keringsnormen samtidigt som ingen extra yta tas i anspråk. Om det istället handlar om 
en ny byggnad utanför innerstaden är det både lättare och billigare att bara bygga en 
vanlig parkering på någon yta som inte används. 

Siffrorna avser antal parkeringsplatser per 1000 kvm boarea (BOA), när det gäller bo-
städer. För övriga byggnadsändamål avses istället antal parkeringsplatser med hänsyn 
till 1000 kvm bruksarea (BRA). (Sammanträdesprotokoll Dnr 2001/10721-1, sida 6, 
Uppsala kommun) 

Tabell 4.5 Parkeringsnorm för Uppsalas olika zoner. (Sammanträdesprotokoll Dnr 
   2001/10721-1, sida 6, Uppsala kommun.)
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5. PLACERING I STADEN 
 

5.1 Uppsalas stadssiluett 
En stadssiluett eller skyline är stadens horisontella vy från fjärran. Eftersom ingen 
stadssiluett är den andra lik kan siluetten fungera som ett slags fotavtryck från staden 
till världen.  

Uppsalas befolkning har länge varit stolt över sin stadssiluett, som präglats av Carolina 
Rediviva, domkyrkan och slottet. När människor anlände till Uppsala från gamla 
Stockholmsvägen i söder eller från gamla E4 i norr, gav de fria siktlinjerna dem en klar 
bild över vad som förknippas med Uppsala, och har gjorts i hundratals år: slottet, kyr-
kan och universitet. 
Siluetten (Illustrerad i figur 5.1) har haft en betydande roll i Uppsalas stadsplanering. 
Man har velat bevara profilen som länge utmärkt Uppsala som stad, vilket har lett till 
att siktanalyser hör till dagens standard när man vill få igenom bygglov för ett högre 
hus inom innerstadens gränser. 

 

 

 

Figur 5.1 Illustration av Uppsalas stadssiluett i en mycket enkel mening, ritad av David 
Lindvall. 
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Enligt Stadsbyggnadskontoret (SBK) får hushöjden inte överskrida befintlig byggnation 
inom den historiska stadskärnan (Områdesindelningen beskrivs i figur 5.2), som idag 
ligger på fem till sex våningar. SBK menar även att extra stor hänsyn bör tas till stadssi-
luetten när närliggande områden planeras, eftersom de vill bevara stadsbilden till fram-
tida generationer.  Motiven bakom att bygga höghus skall ha ett starkt underlag i dessa 
områden. Ambitionen är att husen bör tillföra Uppsala som stad något nytt och bety-
dande, och därtill även hög arkitektonisk kvalité och utformning.  
 

Figur 5.2 Illustrerar Uppsalas stadskärna, Innerstad samt 
  den historiska stadskärnan. (Uppsala kommuns 
   översiktsplan, 2010) 
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På senare år talas det ofta om märkesbyggnader. De kan vara höga så väl som låga, men 
gemensamt är att de tillför en positiv karaktär till staden. Högre märkesbyggnader ska 
ha en genomtänkt planering då de tillför till stadens siluett och varumärke. Varje pro-
jekt som befinner sig i närliggande områden till 1600-talets stadsram ska därför ha en 
ordentligt genomförd siktanalys som visar att de inte har en negativ inverkan på da-
gens stadsbild. Vissa undantag till det här kan göras vid uppförandet av nya märkes-
byggnader. (Uppsala kommun översiktsplan, 2010) 

  



26 

 

  



  

27 

 

6. SIKTSTUDIE 
 
Tidigare litteraturstudier och undersökningar har tydligt pekat på att Uppsalas siluett 
och stadsbild på ett eller annat sätt måste tas hänsyn till vid framtida bebyggelser. Just 
vid tal om siluetten handlar det om vyn på staden från fjärran. I praktiken innebär det 
här för de flesta vyn från de olika vägarna som går in till staden, därifrån människor har 
möjlighet att köra förbi och faktiskt få ett intryck av siluetten.  
 

6.1 Infarter till staden 
 
Vi har valt ut en del vägar som går in respektive förbi Uppsala som har antagits vara 
relevanta vid en kommande siktstudie. Den mest trafikerande in- och förbifarten till 
Uppsala är motorväg E4 som passerar hela stadens östra och norra sida.  Vägen går 
mellan Helsingborg i Sverige och Torneå i Finland och är Sveriges näst längsta väg på 
totalt 1590 kilometer. Här passerar dagligen ca 30 000 bilar varje dygn 
(www.trafikverket.se), vilket gör det till den mest betydande vägen att se siluetten 
ifrån. Riksväg 55 som går sydväst mellan Uppsala och Norrköping är också en mycket 
trafikerad infart till Uppsala som bör beaktas. Vidare går Länsväg 288 nordöst mellan 
Uppsala och Östhammar, och har blivit planerad för ombyggnad för att klara av den 
höga trafikbelastningen bättre. Länsväg 282 går väster ut emot Knutby och Edsbro. 
Länsväg C-600 (f.d. väg E4) och 272 går norrut till Mehedeby och nordväst mot Gävle-
borgs län. Dessa vägar har på senare år blivit allt mindre trafikerade på grund av ut-
byggnaden av den nya etappen av motorväg E4 som öppnades år 2006. Slutligen vill vi 
belysa länsväg 255, även känd som gamla Stockholmsvägen, som går söderut mot 
Stockholm. Även den här vägen anses vara ganska lätt trafikerad då majoriteten fordon 
väljer att ta sig till Stockholm via motorväg E4. Figur 6.1 illustrerar en karta de ovan 
benämnda vägarna genom inringningar av dess namn. 
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Figur 6.1 Karta över Uppsala, med de större infartsvägarna till staden markerade med hjälp 
   av svarta cirklar. Kartan är tagen från www.hitt.se (2011-07-21) 
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6.2 Undersökning 
 
Vi har gjort en siktstudie i Uppsala genom att åka runt, fotografera och försöka analy-
sera de möjligheter som finns för framtid hög bebyggelse. Studien har gått ut på att åka 
till respektive väg (av större karaktär) in till Uppsala och analysera vart de fria siktlin-
jerna till stadens märkesbyggnader syns som bäst, samt hur långt ut dessa går att se. 
Siluetten har dokumenterats genom fotografier som har tagits från en del olika punkter 
runt om i staden. Dessa punkter har sedan markerats ut på en karta över Uppsala, där 
även siktlinjerna till märkesbyggnaderna (i denna analys slottet, Carolina Rediviva och 
domkyrkan) har ritats ut. Utfallet av sådana utmarkeringar blir att man tydligt kan se 
var i Uppsala som höga byggnader kan uppföras utan att skada siluetten från de punk-
ter vi har analyserat. Vår tanke är att framtida höga bebyggelser kommer stärka stadssi-
luetten ytterligare, och komplettera våra befintliga märkesbyggnader, snarare än att 
skymma dem. 

6.2.1 Höjdskillnader 
Något som inte syns på en vanlig karta är höjdskillnader som råder i staden samt runt 
omkring den. Det är i själva verket på grund av ”höjder” och ”dalar” som just domkyr-
kan och slottet syns så bra från så många platser runt omkring Uppsala. Slottet är bara 
42 meter högt och skulle aldrig synas så bra som det gör om det inte vore placerat på ett 
högt och dominerande läge, i det här fallet Kasåsen. Totalt hamnar slottets högsta punkt 
på 84 meter över havet vilket gör att det syns tydligt även från fjärran (se bilaga 3 figur 
B3.1 för höjddata för slottets position). 
 
Runt omkring staden råder givetvis också olika höjdskillnader vilket leder till att stads-
siluetten inte kan ses från vissa punkter trots att det på kartan ser ut att vara möjligt. 
Siktstudien är därför kompletterad med höjdkartor (Bilaga 3 figur B3.1-B3.12) över de i 
rapporten diskuterade områden, som i sin tur kan styrka teorier om huruvida hög be-
byggelse är aktuell eller inte på olika platser i staden.  
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6.2.2 Sydvästra och nordvästra Uppsala 
Kartan i figur 6.2 visar hur vi har dragit siktlinjer från Länsväg 272 (nordvästra vägen) 
samt Riksväg 55 (sydvästra vägen) mot slottet och domkyrkan. Från Riksväg 55 ser man 
tydligt att siktlinjerna in till centrum till stor del är täckta av skogen framför, det lilla 
som syns är enbart domkyrkans två torn (figur 6.3) Det här innebär att man skulle 
kunna tillåta hög bebyggelse i stora delar av områdena Rickomberga, Ekeby och 
Kungsgärdet utan att skymma några siktlinjer från infarterna i väster. I synnerhet om-
rådet Rickomberga, som delvis ligger på åsen och delvis nedanför, skulle kunna be-
byggas på de lägre områdena utan att det skulle synas så tydligt från längre avstånd. 
Höjdnivåerna på Rickomberga är 29 meter som högst respektive 22 meter som lägst (Se 
bilaga 3 figur B3.10), vilket innebär att bebyggelse på den lägre delen skulle kunna vara 
7 meter högre än övriga Rickombergas byggnader, utan att över huvud taget sticka ut. 

Figur 6.4 och 6.5 visar två fotografier tagna längs med Länsväg 272. Båda bilderna illu-
strerar en vy emot Uppsala från nordväst, och man kan tydligt se domkyrkan sticka 
upp bland skog och annan natur. Det befintliga skogsområdet medför dock att de inte 
är möjligt att skymta varken slottet eller Carolina Rediviva från den här sidan av sta-
den. Enligt de utritade siktlinjerna ser man tydligt att stora delar av Luthagen också 
skulle kunna bebyggas högre utan någon negativ inverkan på siluetten, sett från den 
här infarten. 
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Figur 6.2 Karta över Norra/Nordvästra 
   Uppsala. Visar punkter som 
   siktstudiens fotografier är 
   tagna ifrån. 

 

Figur 6.3 Fotografi taget ifrån punkt 10 
   i Figur 6.1. 

 

 

 

Figur 6.4 Fotografi taget ifrån punkt 08 
   i Figur 6.1. 

 

 

Figur 6.5 Fotografi taget ifrån punkt 09 
   i Figur 6.1. 

Fotografierna är kopplade till punkter på kartan med siffror. Därigenom kan man tyd-
ligt se vart respektive fotografi är taget ifrån. 
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6.2.3 Norra och nordöstra Uppsala 
 
Figur 6.6 visar en illustration av siktlinjerna från norra och nordöstra Uppsala. Den 
mest trafikerade vägen från nordlig riktning är motorväg E4 som kommer ifrån Gävle 
och Sundsvall. Dessvärre existerar inga fria siktlinjer från denna position, då de helt 
skyms av höjdskillnader och skogsområdet belägna mellan Uppsala och vägen. Längst 
Länsväg 290 råder samma problem, staden skyms helt och hållet av befintliga naturför-
hållanden.  
 
Fotografierna är tagna från Länsväg C-600 (gamla E4) samt Länsväg 288. På grund av 
Länsvägs C-600 väldigt linjära utformning på över 19 kilometer skapas en speciell effekt 
när man färdas längst med den här vägen mot Uppsala. Det ser ut som man åker rakt 
emot domkyrkan som befinner sig någonstans långt där framme i fjärran (se figur 6.7 
och 6.8). Siktlinjen från vägen går rakt igenom domkyrkan, Carolina Rediviva och slot-
tet (se figur 6.6), men då domkyrkan är den högst av dessa tre byggnader skymmer den 
de andra sett från den här vägen. Kartan visar även att man skulle kunna uppföra hög 
bebyggelse i stora delar av Svartbäcken, Tunabackar och Kvarngärdet, som för övrigt 
har väldigt låga höjdnivåer (Se bilaga 3, figur B3.3 samt B3.5).  
 
Länsväg 288 som går nordöst om staden har nyligen fått en ny avfart ansluten till Upp-
sala, där man också har kopplat till påfarter till norra och södra E4an. Den nya avfarten 
befinner sig i en liten sluttning, vilken omöjliggör fria siktlinjer mot centrum och mär-
kesbyggnaderna. Den gamla infarten till staden finns dock fortfarande kvar, och i när-
heten av den kan en mycket vacker vy mot stadens centrum beskådas(se figur 6.9). 
Samtliga tre märksbyggnader syns tydligt sticka upp bland annan lägre bebyggelse. 
Siktlinjer dragna från den här punkten visar att varsamhet måste iakttas då det gäller 
högre bebyggelse i områdena Gränby och Sala backe för att bevara den här vyn mot 
staden. Däremot skulle det vara möjligt att bebygga delar av Fålhagen. 
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Figur 6.6 Karta över Norra/Nordöstra Uppsala. Visar punkter som 
   siktstudiens fotografier är tagna från.

 

Figur 6.7 Fotografi taget ifrån punkt 07 
   i Figur 6.6. 

 
 

 
Figur 6.8 Fotografi taget ifrån punkt 06 
   i Figur 6.6. 
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Figur 6.9 Fotografi taget ifrån punkt 05 i Figur 6.6. 
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6.2.4 Syd och sydöstra Uppsala 
 
Figur 6.10 visar siktlinjer som dragits till Länsväg 282 (Infarten från sydöst), Dagham-
marskölds väg (Infart från Gamla Stockholmsvägen i söder) samt till motorväg E4 (In-
fart syd, sydöst).  
 

 
Figur 6.10 Siktlinjer utritade från Slottet och domkyrkan mot Länsväg 282, Daghammar-

skölds väg samt motorväg E4. 
 
Figur 6.10 visar att från Länsväg 282 ses siluetten mellan punkt 03 och 04, men den blir 
först tydlig i sin anslutning till E4an som visas i Figur 6.11.  
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På bilden skymtas domkyrkans två torn över buskarna och Carolina Rediviva vid sidan 
av Uppsala slott. Figur 6.12 belyser hur siluetten först uppenbaras sig över naturen vid 
infart 282. Båda figurerna visar dessutom tydligt hur en högre byggnad eller byggnads-
verk kan komma att skymma siluetten vid placering utan hänsynstagande till fria sikt-
linjer (I det här fallet Uppsalas reningsverk vars torn sticker upp vänster om domkyr-
kans torn på Figur 6.11). Den stadsdel som eventuellt skulle kunna bebyggas med 
byggnader av högre karaktär är Fålhagen (Figur 6.10). Boländerna och Fyrislund befin-
ner sig till stora delar innanför siktlinjernas ramar, och bör därmed lämnas från hög be-
byggelse om siluetten önskas bevaras från infarten i öster. 
 

 
Figur 6.11 Uppsala stadssiluett från Länsväg 282. Bilden är tagen i punkt 03 i figur 6.10. 
 

 
Figur 6.12 Uppsala stadssiluett från Länsväg 282. Bilden är tagen i punkt 04 i figur 6.10. 
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Dag Hammarskjölds väg såg ut som en intressant väg att undersöka, dels på grund av 
att den går genom en stor del av Uppsala, och sedan på grund av dess linjära utform-
ning, som påminner lite om Länsväg C-600 norr om Uppsala. Dock upplevs inte käns-
lan av att åka ”rakt emot domkyrkan” här på samma sätt, eftersom diverse höjdskillna-
der och skog blockerar siktlinjerna. Ytterligare längre ut på Dag Hammarskjölds än vart 
fotografi 11 i figur 6.13 är taget, kunde inte några märkesbyggnader skymtas över hu-
vud taget. 
 

 
Figur 6.13 Uppsala domkyrka och slott taget från punkt 11 i figur 5.10 (Daghammarskölds 

väg) 
 
 
Undersökningen av Dag Hammarskjölds väg visar att de skulle vara fullt möjligt att 
bebygga Ultuna och Sunnersta med byggnader av högre karaktär utan att äventyra si-
luetten från korsningen Dag Hammarskjölds väg – Vårdsätravägen.
 
  



38 

 

Södra infarten från motorväg E4 är Uppsalas mest trafikerade infart och är därför högst 
intressant att undersöka. Som figur 6.10 på sida 35 visar är sikten fri mellan punkt 01 
och 02 från E4an in mot staden. Det är den längsta sträckan med fria siktlinjer över sta-
den efter Länsväg C-600, vilket resulterar i att även förbipasserande bilar som färdas i 
höga hastigheter har god tid att glimta Uppsalas siluett, den fria vyn över staden illu-
streras i figur 6.14.  
 

 
Figur 6.14 Uppsalas skyline med Uppsala slott och domkyrka, tagen från punkt 01 i figur 

6.10 på sida 35 (Motorväg E4). 
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I dagsläget skyms sikten från delar av södra E4an av två grönområden i from av skog 
som illustrerats i figur 6.15 med blåa cirklar. 
I tidigare kapitel berördes kommunens förslag för en eventuell expansion av Uppsala 
efter 2030. Ett av förslagen var att expandera staden koncentriskt på ytan söder om Bol-
änderna. Figur 6.15 visar att en sådan lösning kan äventyra den fria sikten från E4an, 
vilket kommer diskuteras ytterligare under kapitlet ”diskussion”. 
 

 
Figur 6.15 Illustration av de skogsområden som begränsar den fria sikten från motorväg E4.  
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7. INTERVJU MED UPPSALAHEM 
 

Den 25:e Maj genomfördes en intervju med Uppsalahem på deras kontor i Uppsala. 
Medverkande på intervjun var Lars-Gunnar Sjöö (chef för Fastighetsutveckling), Åsa 
Reinsson (projektledare), Aleksandar Mihajlovic och David Lindvall. Intervjun spelades 
in med hjälp av en röstinspelare, och därtill skrevs också anteckningar. 

Hur ser ni på höghus i allmänhet, är det något som ni föredrar och strävar efter att 
förvalta? 
- Vi på Uppsalahem har en mycket positiv inställning till att bygga fler höghus. Höghus 
kan tolkas som framtidstro och utveckling. Vi kommer inte ha råd att expandera på 
bredden i all framtid och måste så småningom börja bygga mer på höjden. De är billi-
gare och tar upp en betydligt mindre markyta. Vi tycker att fler höghus skulle bidra till 
en positivare stadsbild. Givetvis skall det ställas på rätt ställen och helst placeras i noder 
för en optimal helhetseffekt. 

Hur skiljer det sig att förvalta höghus jämfört mot lägre hus i allmänhet? 
- När vi pratar om 8-12 våningar så tolkar vi det inte som höghus egentligen, men de är 
givetvis betydligt bättre och lönsammare än 4-5 våningshus. Förvaltningen kan bli 
marginellt dyrare när man kommer över 14 våningar med tanke på kraven på dubbla 
hissar. Vid en jämförelse av ett sådant höghus och två lägre hus motsvarande samma 
totala yta blir det ändå betydligt billigare att förvalta höghuset. Vidare måste man in-
stallera annorlunda ventilationsaggregat som kräver större dimensioner på kanaler osv. 
Men med tanke på återvinningen av luften blir den här investeringen på lite längre sikt 
helt klart lönsammare än vid lägre byggnader. 

Är det lönsamt att vara fastighetsägare till ett höghus? 
- I Sverige betalar man för marken dels efter hur stor den är, dels efter var den ligger, 
samt efter hur stor mängd yta som man har tänkt bebygga på den. För den icke insatta 
kan det här låta skrämmande, men faktum är att man trots detta tjänar betydligt mer på 
att hyra ut högre byggnader. Pengarna betalas tillbaka ganska fort när man väl börjar 
hyra ut. Mycket styrs av brandkrav och krav på hissar. Hus på exempelvis bara 3 vå-
ningar byggs inte längre över huvud taget eftersom det är krav på hiss där man bygger 
över 2 våningar. Det är istället lönsammare att bygga fler våningar om hissen ändå skall 
dit. Liknande tankegångar finns vid bebyggelse över 14 våningar då det istället är krav 
på två hissar, vilket då i praktiken gör det lönsammare att bygga 14 istället för 15 vå-
ningar. Bostäder och kontorslokaler belägna på högre våningsplan hyrs dessutom ut 
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dyrare än motsvarande på lägre våningsplan, och drar på så sätt in större intäkter.  Sa-
ker såsom städning blir också billigare med tanke på att det rör sig om ett trapphus 
istället för fler. 

I höghus kan mer människor bo, mer människor leder till högre slitage på allmänna 
ytor så som innergårdar, parker och gatumiljöer. Hur arbetar ni för att förebygga det 
här? 
- Var det gäller slitage på allmänna ytor så upplevs det väldigt små skillnader vid jäm-
förelse av 4-5 våningar respektive 10-12 våningar. Givetvis är det mer aktivitet i hissen i 
högre byggnader, men påföljderna är väldigt marginella. Höghus kräver respekt-
avstånd till andra byggnader vilket innebär att det blir rymligt med utrymme och större 
gator utanför husen för folk att röra sig på. Börjar vi prata om betydligt högre byggna-
der, exempelvis hus på 30 våningar så syns slitage betydligt mer. Det här löses med att 
ha fler trappuppgångar och fler hissar för att minska trafiken och rörelsen i samma del 
av byggnaden. Vidare så kräver ännu högre hus ännu högre respektavstånd vilket leder 
till att de allmänna ytorna utanför byggnaden kommer vara större och därmed påver-
kas mindre.  

Hur anser ni att miljön skulle påverkas om all nybyggnation av bostäder och kon-
torslokaler bestod av exempelvis 12 vånings hus?  (Förtätning, kortare transport-
sträckor, mer trafik?) 
- Miljön skulle helt klart må bra av högre bebyggelse. Transportsträckorna skulle 
minska för individen i allmänhet, vilket skulle leda till betydligt reducerad bilanvänd-
ning och därmed reducerade koldioxidutsläpp. Nära avstånd uppmanar människor att 
gå eller cykla. Folk kanske över huvud taget inte skulle köpa bil, och istället hyra de få 
tillfällen de faktiskt behövde den. Kollektivtrafiken skulle kunna utvecklas ännu mer 
och bli mycket smidigare. Både miljön och människan skulle helt klart gynnas, på 
många olika sätt. 
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Hur tror ni ett Uppsala präglat av höghus på ca 12 våningar skulle se ut, och fungera 
på det sociala planet? (stadsbild, siluett, mänskligfaktor) 
- Stadsbilden skulle helt klart bli förändrad till det bättre. Ett exempel är Västerås som 
nyligen byggde ett 25 våningshus samt två 14 våningshus. Stadens skyline från Mälaren 
ser väldigt vacker ut med dessa byggnader som sticker upp. Folk i Uppsala är väldigt 
konservativa och vill bevara den gamla känslan över staden som till stor del kretsade 
just kring domkyrkan och slottet.  

”När man kommer från Stockholm och svänger av E4 och vill prata om siluett, så är det första 
du ser ett stort blått plank, som det står IKEA på. Vad finns bakom planket? Uppsala. Det är 
siluetten idag. Alltså, den siluett och de siktlinjer man pratar om var ju de som användes för 100 
år sedan, exempelvis kom man in över Sunnersta upp längs med Dag Hammarskjölds väg re-
spektive från gamla E4an. Dessa vägar används inte i lika stor utsträckning idag, och bör därför 
inte vara de som definierar siluetten i staden.” Lars-Gunnar Sjöö, Uppsalahem.  

- Faktum är att Uppsala är Sveriges fjärde största stad, och fortsätter ständigt att växa. 
Vi behöver höghus för att få en hållbar utveckling i staden och det kommer inte förstöra 
stadsbilden på något sätt. Ingen tenderar till att bygga ett 25 våningshus alldeles intill 
domkyrkan eller slottet, utan de skall placeras i noder. Undersökningar visar dessutom 
att unga människor mellan 18-35 år är mycket positiva till fler höga byggnader, medan 
de äldre är de som är emot det. I själva verket kommer många av de äldre människor 
som är strikt emot höghus inte finnas kvar när projekten är klara. De ungas åsikter 
måste värderas mer än vad de gör idag, och man måste hitta fler sätt att nå ut till dem 
med information. De räcker inte att idéer om bebyggelse finns att titta på i stadshuset 
när en stor andel unga och intresserade människor inte vistas där. Man borde gå ut med 
information på universitet och facebook istället, där betydligt fler vistas och har möjlig-
het att ta del av det som diskuteras. Det är trots allt de yngre som kommer leva i fram-
tida Uppsala. 
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I dagens Uppsala väljer vi ofta att förtäta staden genom att använda ytor som inte 
brukas fullt ut, så som halvtomma parkeringsplatser, glest använda parker osv. 
Skulle staden kunna bevara grönområden som annars skulle riskera att bebyggas om 
man istället valde att bygga på höjden? Anser ni att Uppsala skulle kunna mätta bo-
stadsmarknaden genom att höja våningsantal från exempelvis 7 till 12 våningar vid 
nybyggnation? 
- Omkringliggande grönområden kan komma att räddas från bebyggelse om man istäl-
let bygger på höjden. En naturlig effekt av att bygga högt skulle också vara att den be-
fintliga staden blir allt grönare, då höghus kräver ett respektavstånd till varandra. Bo-
stadsbristen skulle förmodligen inte bli mättad av fler höghus, men det skulle helt klart 
vara till stor hjälp. Sedan skulle dessutom betydligt fler människor kunna bo centralt 
vilket anses vara mycket önskvärt. 

Hur skiljer sig energiförbrukningen i helhet vid förvaltning av låghus resp. höghus? 
Vart finns de stora vinsterna att hämta? 
- Stora vinster skulle göras i uppvärmningen. Värme stiger vilket innebär att de i hög-
hus går från botten upp genom bjälklag vidare till nästa våning istället för läcka ut ge-
nom taket. Grunden och taket är mindre till arean vilket bidrar till ytterligare vinningar. 
Även fasaden är mindre vid jämförelser av fler mindre hus som kompenserar för 
samma totalyta. Ventilationen skulle kräva starkare fläktar och större aggregat, men 
samtidigt bidra till en betydligt bättre användning av luftvärmeåtervinningen. Elför-
brukningen kan till viss del bli högre med tanke på installationer av moderna hissar och 
annan drift. 

Är det kommunen eller allmänheten som har mest synpunkter och svårigheter att 
acceptera idéer om uppförandet av högre byggnader? 
- Det är svårt att specificera vilka som har mest synpunkter, det skiljer sig från projekt 
till projekt. I regel är det dock ofta personer som är äldre och fast beslutna att bevara 
Uppsala som det ser ut idag. Diskussionen kring höghus tror vi inte är partipolitiskt 
utan partier som uttalar sig om specifika projekt gör det av andra anledningar än just 
höjden. 
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Finns det några uppgifter om var i produktionen det blir vinster eller förluster vid 
uppförandet av högre byggnader? 
- I regel blir markarbetet och takarbeten betydligt billigare vid höghus. Till viss mån blir 
utrustning mycket dyrare, exempelvis kranen som kommer att krävas. Vid användning 
av exakt samma fasadmaterial, byggnadstekniska egenskaper och inredning så kommer 
ett höghus med 100 lägenheter vara billigare än fyra lägre hus med totalt 100 lägenhet-
er. En intressant del av produktionen just vid höghus är grundläggningen. Vid riktigt 
höga byggnader på över 25 våningar måste man påla till fast grund. Däremot klarar 
man utan problem av att grundlägga 12-14 våningar endast på flytande grund, i Uppsa-
las fall lera.  

Finns det någon märkbar efterfrågan hos hyresgäster att bo högre upp i byggnader? 
- Det upplevs inte vara negativt med Uppsalahems befintliga höjder som idag är upp 
till tio våningar.  

”Vi har inte hört att de är något negativt med att bo på sjunde, åttonde eller nionde våningen 
utan snarare mer positivt. ”Åsa Reinsson, Uppsalahem.  

Högre hus säljs ofta uppifrån och ner i dagens läge.( Sjöö. L och Reinsson. Å, 2011) 
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8. BYGGHERRENS INTRESSEN - PRODUKTION 
 

Projekteringen och produktionen är av största betydelse i ett byggnadsskede, om 
pengar kan sparas in här betyder det enormt mycket för utfallet. De största vinsterna 
finns att hämta i form av bättre planering samt effektivisering av olika arbetsmoment. 
Byggnadsföretagen strävar efter att ha ett konstant flöde på produktionen utan några 
hinder som leder till att maskiner eller arbetare står still och därmed bara kostar pengar 
för företaget. I det här arbetet kommer vi dock inte analysera effektiviseringsbiten, utan 
istället försöka se var de kan bli väsentliga skillnader vid produktion av lägre respek-
tive högre byggnader.  

 

8.1 Grundläggning 
Grundläggningen för höga hus skiljer sig markant från lägre hus eftersom huset kom-
mer utsättas för mycket större krafter i både vertikal- och horisontalled. Vid en extremt 
hög byggnad, exempelvis det 828 meter höga Burj Khalifa i Dubai så rör det sig om ex-
trema grundläggningar. Grundplattan är där på hela 7500�� och pålarna sträcker sig 50 
meter ner. Men det är ett extremt exempel och Burj Khalifa har andra geotekniska förut-
sättningar än de som råder i Uppsala. 

Uppsala är känt för att ha dåliga markförutsättningar då marken efter istiden var belä-
gen under vatten, folk brukar säga att Uppsala vilar på gammal sjöbotten. Leran har 
uppmätts till ett djup på 70-80 meter i de centrala delarna av staden, vilket medför om-
fattande pålningsgrundläggningar vid höga laster. Undantaget är rullstensåsen som går 
i nord-sydlig riktning genom staden, här befinner sig Uppsala Slott. Vid riktigt hög be-
byggelse måste man i regel påla ner till fast mark, som oftast anses bestå av berg. Defi-
nitionen på högt i det här fallet är dock betydligt högre än för vad som i dagsläget är 
aktuellt i Uppsala. Höghus på 12 våningar går utan problem att grundlägga på en en-
bart flytande nivå. [8] 
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8.2 En jämförelse i Produktionskostnader   
 
En jämförelse av produktionskostnader har genomförts för två av JM:s bostadsbyggna-
der, båda belägna i Stockholmregionen. 

Båda byggprojekten kommer ha likvärdiga byggnadstekniska egenskaper vilket gör det 
intressant att jämföra byggnaderna på lite olika plan. Parkeringsfrågan är löst med ut-
byggnaden av ett garage under respektive byggnad vilket gör det ännu mer väsentligt 
att göra en jämförelse just mellan dessa byggnader. Vid granskningen av produktions-
kostnader kommer aspekter såsom arkitektur spela en stor roll, vilket kan bidra till re-
sultatet för jämförelsen på ett aningen missvisande sätt. Bortsett från dessa smärre av-
vikelser kommer ändå en jämförelse att genomföras så gott det går. Eventuella skillna-
der i byggnaderna kommer diskuteras vidare i resultatet för jämförelsen. 

8.2.1 Marielund, Solna 
Det lägre bostadshuset är Marielund, ett 6 våningar högt flerbostadshus beläget i 
Frösunda park, Solna. Visionen för Marielund har varit att skapa en bostad för de som 
vill bo, jobba, gå i skolan eller pendla enkelt till centrala Stockholm. Bussar och pendel-
tåg finns i direkt anslutning, och närheten till E4/E18 ökar friheten ytterligare. Alldeles 
intill Marielund ligger Hagaparken, ett friluftsområde som erbjuder lugn och ro eller 
fartfyllda aktiviteter, alltså något för de flesta. Marielund är ett lamellhus med totalt 67 
lägenheter som har en fin utsikt i kombination med näringsliv och rörelse. I nuläget är 
samtliga lägenheter i Marielund slutsålda och inflyttningen sker under det tredje kvar-
talet år 2011. Figur 8.1 visar bilder på bostadshuset.(JM AB, Marielund, 2011) 

 

 

Figur 8. 1 Marielund (www.jm.se, 2011) 

 



  

49 

 

 

8.2.1.1 Ytor 
I tabell 8.1 redovisas information berörande ytor och hur dessa ytor har planerats. Samt-
liga mått på area är angivna i enheten ��(kvadratmeter). Boarean dividerat på brutto-
arean ger ett procenttal på hur stor andel av byggnaderna som används till bostäder, 
och därigenom kan säljas.  

 

Tabell 8.1 Projekt Marielunds, ytor redovisat i kvadratmeter. 

 

  

Total brutto area 9 020  

Total boarea 5 618  

Antal lägenheter 67  

Snitt lägenhetsstorlek 84  

Bruttoarea under mark (Garage) 1 230  

Boarea/Bruttoarea 0.62  
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8.2.2 Kajen 4 
Det högre bostadshuset är Kajen 4, ett 21 våningar högt flerbostadshus som kommer 
byggas under det kommande året. Kajen 4 kommer vara beläget på Liljeholmskajen i 
Stockholm och inkluderar totalt 170 lägenheter i många olika våningsplan och prisklas-
ser. Visionen för Kajen 4 har varit att skapa något modernt, snyggt och nytänkande. 
Byggnaden kommer ha en vacker arkitektur som med säkerhet kommer dra åt sig 
uppmärksamhet från långa avstånd. Projektet kommer för all framtid att förändra in-
nerstadens siluett samtidigt som Liljeholmens stadsbild kommer att lyftas. Området 
runt omkring erbjuder folkliv kring bryggor, kajen och båtar. Södermalm och övriga 
innerstaden ligger inom nära räckhåll för den som önskar att vistas i Stockholms stads-
kärna. Byggstart för projektet är satt till september 2011, och inflyttningen beräknas till 
det tredje kvartalet år 2013. Figur 8.2 illustrerar hur byggnaden kommer se ut vid fär-
digställning. (JM AB, Kajen 4, 2011) 

 

 

  
Figur 8.2 Illustration för Projekt Kajen 4. (www.jm.se, 2011) 
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8.2.2.1 Ytor 
Tabell 8.2 Projekt Kajen 4, ytor redovisat i kvadratmeter. 

 

 Tabell 8.2 redovisar de rådande ytor som kommer att finnas i Kajen 4 och hur de har 
distribuerats i planeringen.  

  

Total brutto area 22 868  

Total boarea 14 495  

Antal lägenheter 170  

Snitt lägenhetsstorlek 85  

Bruttoarea under mark (Ga-
rage) 3 837  

Boarea/Bruttoarea 0.63  
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8.2.3 Relevanta skillnader i kostnadskalkylerna 
Vid analysering av kostnadskalkylerna för de båda projekten bedömdes vissa produkt-
ionsrelaterade kostnader vara av större relevans vid jämförelsen av de båda byggna-
derna ur höjdsynpunkt. Tabell 8.3 samt 8.4 redovisar kostnader för delmomenten 
stomme, stomkomplettering, installationer, hissar, markarbeten, löner för hantverkare, 
arbetsplatsomkostnader samt totalkostnader. För att ge en ytterligare förtydligande 
helhetsbild har även kostnad per bruttoarea (BTA), kostnad per boarea (BOA) samt 
kostnad per lägenhet (LGH) redovisats i tabell 8.3 och 8.4. 

 

Tabell 8.3 Marielund (Det lägre bostadshuset), jämförda omkostnader för projektet; stomme, 
stomkomplettering, installationer, hissar, markarbeten, löner för hantverkare, ar-
betsplatsomkostnader samt totalkostnader.  

 

 

 

 

Beskrivning (Inkl. UE) Total kostnad (KKr) Kr / BTA Kr / BOA Kr / Lgh 

Stomme 15 935 1 768 2 837 237 824 

Stomkomplettering 8 446 937 1 504 126 044 

Installationer 13 485 1 495 2 400 201 271 

Hissar 2 123   31 686 

Markarbeten 9 437  1 046  1 680  140 856  

Löner hantverkare 11 939  1 324  2 125  178 204  

Arbetsplatsomkostnader 10 324 1 145 1 838 154 084 

Totalkostnad 89 602 9 934 15 949 1 337 350 
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Tabell 8.4 Kajen 4 (det högre bostadshuset), jämförda omkostnader för projektet; stomme, 
stomkomplettering, installationer, hissar, markarbeten, löner för hantverkare, ar-
betsplatsomkostnader samt totalkostnader. 

 

 

 

8.4 Jämförelse 

8.4.1 Förutsättningar 
Vid jämförelse av dessa byggnader måste man ha en del viktiga saker i åtanke. Som ti-
digare nämnts har både Marielund och Kajen 4 goda byggnadstekniska egenskaper och 
är därigenom klassade som lågenergihus. Värmeåtervinningen av ventilationsluften är 
också mycket bra i båda byggnaderna.  

Vid jämförelse av produktionskostnader måste andra saker beaktas. Den utvändiga ar-
kitekturen är enormt avskiljande exempelvis. Marielund har en fasad kombinerad av 
putsad vit kulör och mörkt tegel, jämfört med Kajen 4 som kommer ha finslipad mörk 
plåt som fasadmaterial. Balkongerna skiljer sig åt i den meningen att de kommer vara 
inglasade i Kajen 4. Formen av husen är också väldigt olik, ett sedvanligt lamellhus och 
ett extraordinärt punkthus med konstnärlig form (se Figur 8.1 samt 8.2). Husen befinner 
sig på helt olika typer av platser, vilket kommer märkas av markant vid försäljning av 
bostäderna i respektive hus. Vidare har de relevanta kostnaderna för byggnadshöjden 
brutits ut och kommenterats. 

Beskrivning (Inkl. UE) Total kostnad (KKr) Kr / BTA Kr / BOA Kr / Lgh 

Stomme  45 451 1 988 3 136 267 354 

Stomkomplettering  26 656 1 167 1 840 156 811 

Installationer  38 247 1 673 2 639 224 982 

Hissar  6 038   35 518 

Markarbeten  14 842  649  1 024  87 311  

Löner hantverkare  26 764  1 170  1 846  157 441  

Arbetsplatsomkostnader  30 576 1 337 2 109 179 857 

Totalkostnad 257 459 11 258 17 762 1 514 465 
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8.4.2 Stomme 
Vid jämförelse av stommen kan en tydlig differens noteras. Stommen utgörs i helhet av 
form, armering, betong, efterarbeten, betongelement, träelement, smide samt isolering. 
Kostnaderna för dessa delmoment har summerats och presenterats i tabell 8.3 samt 8.4 
Arbetsmomenten kostar 237 824 kr/lgh (Marielund, tabell 8.3) respektive 267 354 
kr/lgh (Kajen 4, tabell 8.4). Enligt jämförelsen blir det alltså något dyrare att utföra 
stomkostnaden för det högre huset, Kajen 4. Fasaden beräknas vara en del av stommen, 
och kan exempelvis vara en bidragande faktor till de större kostnaderna för Kajen 4. 
Vidare utförs stomarbeten olika beroende på storlek och omfattning, vilket ytterligare 
oftast bidrar till kostnadsskillnader. 

8.4.3 Stomkomplettering 
Stomkompletteringar utgörs av arbetsmoment som är direkt eller indirekt kopplade till 
stommen. I dessa fall består kategorin av stångkonstruktioner, skivor, fästmaterial, 
fönster, dörrar samt övriga kompletteringar. Jämförelsen gav siffror på 126 044 kr/lgh 
(Marielund, tabell 8.3) respektive 156 811 kr/lgh (Kajen 4, tabell 8.4) för stomkomplette-
ringar. Skillnaderna kan bero på högre krav på t.ex. brand och buller, men sådan in-
formation har inte tagits del av i den här jämförelsen. 

8.4.4 Installationer 
Den totala kostnaden för installationer visar sig vara dyrare för Kajen 4. Den redovisade 
summan är 201 271 kr/lgh (Marielund, tabell 8.3) samt 224 982 kr/lgh (Kajen 4, tabell 
8.4). Installationer utgörs av de traditionella underrubrikerna; VS och rörsystem, el- 
samt ventilationsinstallationer. Byggnader mer större volym erfordrar större dimens-
ioner på exempelvis ventilationstrummor för att kunna försörja alla byggnadens delar 
med godtagbar luft. 

En mer ingående diskussion berörande bl.a. installationer och markarbeten för byggna-
der i olika höjder kommer att tas upp mer ingående i diskussionen. 
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8.4.5 Hissar 
Hissar är en separat kategori som valts ut för analysering, då de oftast skiljer sig mar-
kant beroende på vilket typ av byggnad de är placerade i. Många våningar ställer höga 
krav på tillgänglighet, och därigenom hastighet samt lastkapacitet i de installerade his-
sarna. De noterade kostnaderna är 31 686 kr/lgh (Marielund, tabell 8.3) samt 35 518 
kr/lgh (Kajen 4, tabell 8.4). Det rör sig om en relativt liten kostnadsskillnad sett till hel-
hetskostnaden för projekten.  

 

8.4.6 Kostnader för markarbeten 
En stor besparing kan noteras vid kostnaderna för markarbetet vid produktionen av de 
båda byggnaderna. Markkostnaderna uppgår till 140 856 kr/lgh (Marielund) samt 
87 311 kr/lgh (Kajen 4), se tabell 8.3 och 8.4. Det här pekar på att markarbeten blir billi-
gare, fastän det är mer omfattande och kräver mer planering vid högre byggnader. 

 

8.4.7 Löner för hantverkare 
Kostnader i form av löner till hantverkare skiljer sig märkbart per lägenhet vid en jäm-
förelse. Hantverkarkostnaden uppgår till 178 204 kr/lgh (Marielund, enligt tabell 8.3) 
respektive 157 441 kr/lgh (Kajen 4, enligt tabell 8.4). Det är alltså billigare att bygga 
högre ur den här synpunkten. Det här kan bero på att man vid ett större byggnadspro-
jekt har möjligheten att utnyttja hantverkarna mer effektivt. 

 

8.4.8 Arbetsplatsomkostnader 
Arbetsplatsomkostnader är de kostnader som inte kan kopplas till en specifik bygg-
nadsdel. De utgörs vanligtvis av arbetsledning, maskiner samt bodar. I jämförelsen 
uppgår dessa till 154 084 kr/lgh (Marielund, tabell 8.3) och 179 857 kr/lgh (Kajen 4, ta-
bell 8.4). Det krävs större och dyrare maskiner, skydd och arbetsplatshissar vid uppfö-
randet av höga byggnader.  
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8.4.9 Totala produktionskostnader 
Jämförelsen har inte tagit upp alla ingående kostnader som förekommer under ett pro-
duktionsskede, utan endast de som varit av störst intresse för jämförelsen i sig. Det till-
kommer givetvis betydligt fler kostnader kring andra områden. För att redogöra en 
helhetsbild av de båda projekten har totala produktionskostnader sammanfattats i ta-
bell 8.3 samt 8.4. Dessa tyder på att man för en aningen större summa pengar per lä-
genhet, kan producera högre byggnad som kan föra med sig fin utsikt. 

 

8.4.10 Försäljning 
Marielunds lägenheter säljs i storlekarna 2-5 rum och kök för priset 1 490 000 – 4 950 000 
kronor. Huset är i nuläget helt slutsålt. 

Kajen 4 kommer att säljas i storlekarna 2-5 rum och kök för priset 2 800 000 - 8 000 000 
kronor. Med tanke på att byggnaden fortfarande är i ett planeringsskede har cirka 
65/170 lägenheter blivit sålda än så länge. 

Storleken på dessa 2-5 rum och köks lägenheter är ungefär lika stora i båda byggnader-
na. Priset på bostäderna varierar ändå väldigt kraftigt, det är nästa dubbelt så dyrt att 
köpa lägenhet på Kajen 4 som på Marielund i nuläget. Det här beror till stor del på lä-
get, utsikten och exklusiviteten som finns på Kajen 4. Det 21 våningar höga huset är den 
absolut högsta byggnaden i området, och präglas dessutom av en snygg och sällsynt 
fasad. Prestigen är därmed större på Kajen 4 än Marielund, och därför även betydligt 
dyrare. Av denna jämförelse kan man inte spekulera i vinst för företaget, då även andra 
aspekter såsom projektering och kostnader för marken spelar en roll här. 
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9.  ENERGI 

9.1 Energihistorik 
 
Världen har förändrats enormt mycket under de senaste 50 åren. Sedan modern teknik 
kring användandet och omvandlingen av energi började tillämpas har många männi-
skor i världen fått en betydligt bekvämare vardag än tidigare.  Kabinuppvärmning har 
bytts ut mot andra bekvämare uppvärmningsmetoder såsom el-, fjärr- eller bergvärme. 
Nu vrider människor bara på en ratt så blir det så småningom varmt i huset. Kol och 
olja var pålitliga bränslematerial som fungerade utmärkt till de mesta. Funderingar på 
huruvida våra resurser var begränsade eller inte, fanns inte så mycket under de tidiga 
åren med den fina tekniken. På 60- och 70-talet byggdes många kärnkraftverk ut, vilket 
tycktes vara en lysande metod att producera el. De höga effekterna hos kärnkraftverken 
gjorde att de blev allt vanligare, och så småningom började länders energiförsörjning bli 
beroende av elproduktionen från kärnkraftverk. 

Inte förrän på 90-talet började energieffektivitet diskuteras på alvar då många insåg att 
naturresurserna skulle ta slut inom en snar framtid om användandet fortsatte som det 
hade gjort tidigare. Kärnavfallet som blev kvar efter neutronklyvning på kärnkraftver-
ken var högt radioaktivt och utgjorde en stor fara för människor i dess omgivning. I 
Sverige var det år 1980 en omröstning i huruvida Sveriges framtid för kärnkraftverk 
skulle se ut. Skulle kärnkraftverken bevaras eller avvecklas i Sverige, löd frågan. Om-
röstningen ledde till att planer på att avveckla kärnkraften senast år 2010 upprättades. 
Avvecklingen kom dock aldrig att genomföras, år 2010 hade endast ett av fyra kärn-
kraftverk tagits ur bruk i Sverige, och än idag är landet beroende av energin som kom-
mer från våra kärnkraftverk. 

 I slutet på 90-talet började stora delar av världen förstå hur beroende de var av miljö-
farlig och ohälsosam energi och arbetet för en hälsosammare och bättre energiförsörj-
ning påbörjades. En bra energikälla kan definieras som förnyelsebar och att den medför 
en minimal påverkan på miljö och mänsklighet. Vattenkraft och vindkraft brukar oftast 
benämnas som bra energikällor. De medför väldigt låga koldioxidutsläpp och är förny-
elsebara för all framtid. Problemet med dessa metoder är dessvärre deras produktions-
kapaciteter. Fastän Sverige har gjort storsatsningar i att bygga ut vindkraften och vat-
tenkraft är man långt ifrån att helt kunna förlita sig på dess elproduktion. Kärnkraft är 
ett exempel på en miljövänlig energikälla, men är däremot farlig för mänskligheten. De 
radioaktiva förbrukade kärnavfallet måste förvaras någonstans långt ifrån människor 
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och djur, vilket leder till en svår problemställning. Sverige beslöt dock för några år se-
dan att bygga ett slutförvar för radioaktivt avfall ca 500 meter under anläggningen i 
Forsmark. Livstiden för ett slutförvar skall betraktas vara oändligt långt eller ca 100 000 
år, vilket nationen tidigare inte har arbetat utifrån. Projektet har i dagsläget blivit förse-
nat och beräknas kunna påbörjas under 2011 för att stå färdigt och tas i drift 2021. 

Under 2000-talet byggdes mycket vind- och vattenkraft ut, men den är fortfarande långt 
ifrån att kunna ersätta kärnkraften. Solenergi har också uppmärksammats mer och mer 
på senare år, trots Sverige förhållandevis låga antal effektiva soltimmar. Under våren 
och sommaren kan det regenerera betydande mängder el med hjälp av solceller som är 
installerade på korrekta positioner. Idag forskas det högintensivt på alternativa energi-
källor, samtidigt som det arbetas med att försöka förmildra skadan som sker på männi-
skor och djur vid produktion av kärnkraft. Ett exempel är slutförvaret för radioaktivt 
bränsle som nämndes ovan. (Energimyndigheten, 2009) 

Människan tenderar att uppfinna nya lösningar på problem, när det uppstår bekymmer 
med de tidigare lösningarna. Med uppmärksammandet av knappa naturresurser börja-
des det resoneras på ett mer hållbart och nyttigt sätt. Boverkets byggregler (BBR) for-
mulerade krav på maxförbrukning per kvadratmeter för bostäder belägna i olika kli-
matzoner runt om i landet redan på 70-talet för att kunna reglera energianvändningen 
runt om i Sverige. De här kraven har medfört positiva effekter då människor i allmän-
heten började värdesätta energi i en större utsträckning. Kraven är idag ordentligt 
skärpta i jämförelse med 70-talet, och de hus som använder sig av eluppvärmning har 
betydligt strängare krav i förhållande till de hus som använder sig av andra uppvärm-
ningsmetoder. Idag är fjärrvärme det mest dominerande uppvärmningssystemet i Sve-
rige. 
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9.1.2 Fjärrvärme 
Figur 9.1 visar prisutvecklingen för fjärrvärme i flerbostadshus, illustrerar en relativt 
liten prisökning. Siffrorna visar det genomsnittliga priset för fjärrvärme i Sverige. I 
praktiken skiljer sig priserna för fjärrvärme markant över hela landet. Det kan röra sig 
om mindre fjärrvärmeföretag med en ganska liten verksamhet som därför måste ta ut 
höga priser för att gå runt, respektive större företag som till stora delar använder sig av 
spillvärme samt att de har billiga insatsbränslen för övrigt. Variationen på priserna för 
fjärrvärme är så stor att de dyraste kommunerna har mer än det dubbla priset jämfört 
med de billigaste kommunerna. Figur 9.2 visar lite statistik på priser för olika kommu-
ner. (Energimyndigheten (2009) 

 
Figur 9.1 Prisutvecklingen på fjärrvärmen för flerbostadshus under perioden  
    2000-2009. (Uppvärmning i Sverige 2010, Energimarknadsinspektionen, 
   Eskilstuna) 
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Figur 9.2 Prisspridningen på fjärrvärme för flerbostadshus 2009. (Uppvärmning i 
   Sverige 2010, Energimarknadsinspektionen, Eskilstuna) 

 

Statistiken visar att fjärrvärme kan bli billigt för flerbostadshus (som alldeles utmärkt 
kan utgöras av höghus) placerade på rätt platser. Invändningen mot det argumentet blir 
klar, skulle ett flerbostadshus placeras på en dyrare plats i landet blir 
energikostnaderna istället betydligt större. Vidare skulle det vara intressant att 
undersöka priser för installation av bergvärmeanläggningar, då det på senare tid har 
börjat användas till stor grad. Syftet det här kapitlet är snarare att undersöka 
energianvändning än prisutvecklingar. Det blir därför högst intressant att göra en 
jämförelse i för just energianvändning, för att se om det eventuellt går att spara energi 
på att exempelvis enbart ha ett högt hus istället för två lägre. 
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9.2 Energijämförelse 
 
Vid energijämförelsen har beräkningsprogrammet VIP+ (version 5.2) använts för två 
olika fall. Det handlar om kontorsbyggnader på sammanlagt 10 000 kvm belägna i 
Stockholm. Välisolerade grunder, väggar och tak har använts för att få bra värden för 
båda fallen. 

Fall 1: Ett 10-våningshus på 10 000 kvm. 50x20x30 meter. (3 meter inklusive bjälklag i 
takhöjd för varje våning). 

Fall 2: Två 5-våningshus på 5 000 kvm vardera, där av en total yta på 10 000 kvm. 
50x20x15 meter. 

 

Måtten för båda fallen ovan visar att formen för husen likadan, bortsett från 30 meter i 
höjd kontra 15 meter i höjd. Andra aspekter såsom drift, ventilation och installationssy-
stem har varit identiska för båda fallen. Fönsterarean har satts till 20 % av fasadytans 
storlek. Bilaga 1 och 2 redovisar fullständiga beräkningsresultat för de båda fallen.  
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9.3.1 Analys av energijämförelse 
 
Energijämförelsen gav följande resultat: (se bilaga 1 och 2, för VIP+ resultat) 

Fall 1: Ett 10-våningshus på 10 000 kvm. 50x20x30 meter. (3 meter exklusive bjälklag i 

takhöjd för varje våning). 

Totalt tillförd energi på ett år: 148856 kWh 

Fall 2: Två 5-våningshus på 5 000 kvm vardera, där av en total yta på 10 000 kvm. 

50x20x15 meter. 

Total tillförd energi på ett år: 92684 x 2 = 185368 kWh 

 

Jämförelsen visar tydligt att det högre huset kräver mindre tillförd energi än de två 
lägre husen tillsammans. Logiken bakom resultatet är väldigt självklar; värme stiger 
med tiden och istället för att läcka ut genom taket går den vidare och värmer ovanlig-
gande våningsplan. Den totala takarean är dessutom hälften så stor på höghuset vilket 
ytterligare minskar värmeförlusterna i form av värmestigning.  

Under ”Energibalans” i bilaga 1 och 2 illustreras tydligt att en högre byggnad avger be-
tydligt mindre energi än två stycken lägre byggnader i samtliga olika former; transmiss-
ion, luftläckage och ventilation. Särskilda besparingar görs vid installationen av ett bra 
ventilationssystem i en hög byggnad (14530 kWh x 2 respektive 14703 kWh). Eventuellt 
skulle installationen av dubbla hissar i höghuset kunna bidra till en högre elanvändning 
än i de två lägre byggnaderna. 
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10. DISKUSSION OCH ANALYS 
 

10.1 Kan man vända nackdelar till fördelar? 
 
Under rapportens samtliga berörda delar har höghus på ett eller annat sätt presenterats 
i positiv eller negativ mening. Det vore väldigt naivt att påstå att högre byggnader bara 
för med sig positiva påföljder till vårt samhälle när våra studier tyder på någonting an-
nat. Vid en allmän granskning av de problem som höghus för med sig indikerar mycket 
på att dessa kan dämpas, om inte helt elimineras med hjälp av en god planering eller en 
vidare utveckling av befintliga metoder. Exempelvis är ett starkt motargument mot hög 
bebyggelse att de förstör och skymmer Uppsalas historiska siluett. Siktstudien visade 
tydligt att så måste det inte vara, om man bara tänker på att placera byggnaderna i no-
der, sett från en del viktiga ingångspunkter till staden, vilket diskuteras i kapitel 10.6. 
Istället kan man ha lyckas vända ett negativt argument till ett positivt, då omkringlig-
gande höghus bland vår befintliga stadsbild skulle stärka stadens image. 
Ett annat negativt argument mot höghus är svårigheten att utrymma byggnaden på 
kort tid (vid t.ex. brand). Ibland kan det dessutom förekomma ras i trappuppgångar 
avsedda för utrymning som därmed blockerar passagen helt och hållet, och medför 
stora problem att utrymma de som befinner sig på våningarna över blockaden. Först 
och främst forskas det mycket på nya konstruktionslösningar som förhindrar brand-
spridningen till en betydligt högre grad i en byggnad. Vidare kan en snabb utrymning 
förebyggas genom att komplettera höghuset med fler trappuppgångar, då brandhissar 
och brandceller redan är obligatoriskt i samtliga nybyggen av höga byggnader. Vid rik-
tigt höga hus kan man också analysera möjligheten att utrymma uppifrån och nerifrån 
samtidigt. Givetvis kommer ett hus på 20 våningar alltid förbli mer problematiskt att 
utrymma än ett hus på 3 våningar, men det är då även viktigt att tänka på de mängder 
av positiva påföljder som uppnås av höghus. 
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10.2 Långvariga effekter och påföljder 
 

Varje samhälle av något slag; by som glesort eller tätort, måste bestämma sig för om 
den vill bli större eller inte i framtiden. Uppsala är i dagsläget Sveriges fjärde största 
kommun till befolkningen. De kommunala målen är att växa, genom att skapa fler arbe-
ten och utbildningar inom olika områden. Bostadsbristen är ett faktum, och staden be-
finner sig i ett läge där man egentligen inte har råd att fortsätta växa på bredden; man 
måste helt enkelt börja tänka i nya banor, förslagsvis att bygga på höjden. Dessutom 
skulle både miljö och djurliv tjäna på en inbromsad koncentrisk expansion. 

En förtätning av stadskärnan kommer innebära att fler människor kommer kunna bo 
centralt. Med mer människor i rörelse blir det även naturligt för mer näringsliv, utbild-
ning och arbeten att växa fram. Korta avstånd till affärer, arbeten och intressen för 
människor i centrum kommer innebära att betydligt färre kommer använda bilen. 
Många kommer bara använda bilen någon dag i veckan, medan andra kommer skippa 
inköpet av bil helt och hållet. Istället kommer man promenera eller cykla, och därmed 
slippa fastna i trafikköer och leta efter lediga parkeringsplatser. Därför bör det återigen 
belysas hur viktig en bra planering för cykel- och gångstråk blir. I längden skulle ut-
vecklingen leda till en renare innerstadsmiljö med mindre avgasutsläpp vilket alla 
skulle tjäna på, inte minst den enskilda individen. Dagens rådande bostadsbrist skulle 
också gynnas enormt mycket av en utveckling med höghus. De skulle kunna lugna ner 
efterfrågan på nya bostäder i åtminstone några år framöver. 

Områden utanför innerstaden skulle kunna präglas av mer öppen miljö som inte skulle 
riskera att så småningom bli bebyggd i samma utsträckning som tidigare. De djurliv 
som råder inom staden skulle också få en bättre tillvaro i allmänhet. Nackdelarna som 
skulle uppstå är framförallt en högre brandrisk och större risk för olycksfall. Med mer 
människor på en mindre yta sker lättare olyckor. Vidare kanske innerstaden skulle upp-
levas mer ”trång” än tidigare, med tanke på alla nyinflyttade människor i rörelse vilket 
till en början skulle kännas ovant för oss gamla uppsalabor. I riktigt höga hus 
förekommer det mer slitage på allmäna ytor än vad som vanligtvis brukar ske, med 
tanke på den höga graden av rörelse som figurerar. 
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10.3 Byggsektorn 
 

Det visar sig att byggsektorn i allmänhet blir gynnad av hög bebyggelse. Uppförande 
av nya höghus innebär stora projekt för byggföretagen, som i sin tur leder till en säkrare 
marknad för dem. Vissa arbetsmoment inom produktionen blir billigare och går att ge-
nomföra mer effektivt. Produktionsjämförelsen pekar på att markarbetet och kostnaden 
för hantverkare blir billigare då fler våningar tillkommer på en byggnad. För att stryka 
den här teorin ytterligare bör givetvis jämförelser av fler byggprojekt genomföras. Rent 
logiskt borde dock ett likvärdigt resultat uppnås vid jämförelser av andra byggnader 
också. Arbetsplatsomkostnader samt kostnader för stommen och installationer visade 
sig istället bli dyrare i höger byggnader, då de ofta omfattar mer material och dyrare 
redskap. 

Djup erfarenhet inom området kanske saknas inom många företag, men där det finns 
pengar att tjäna brukar det också även finnas vilja att lära sig. Med tiden kommer erfa-
renheten att öka, och nya projekt som inkluderar höghus kommer allt mer betraktas 
som säkra och lönsamma för både byggherre och entreprenör. 

10.4 Allmänhetens åsikter 
 
Tidigare har det benämnts att allmänhetens åsikter är väldigt sprida i huruvida de är 
positiva eller negativa till framtid hög bebyggelse. Det finns teorier om att fler ungdo-
mar och yngre vuxna är mer positiv till nya höghus, medan människor i medelåldern 
och äldre än så har en mer negativ inställning till nya höga byggnader. Vid insamling 
av allmänhetens åsikter är det väldigt viktigt att man just vänder sig till människor i 
allmänhet, och inte en speciell grupp av något slag. Förslag på nya byggnadsprojekt och 
andra förändringar i detaljplanen ställs vanligtvis ut på stadshuset och på diverse 
bibliotek för människor att ta del av. Ungdomar och yngre vuxna i allmänhet vistas inte 
på samma platser som de gjorde för 50 år sedan, och riskerar därför att inte komma i 
kontakt med alla dessa förslag i samma utsträckning som den äldre generationen. Istäl-
let tenderar människor som direkt eller indirekt arbetar inom byggsektorn och har ett 
stort intresse inom området, vara de som faktiskt söker sig till dessa platser för att ut-
trycka sina åsikter. (Sjöö, L. m.fl., 2011) 

Kommunen och aktuella byggnadsföretag borde gå till väga annorlunda i deras meto-
der att nå ut till allmänheten med sin information. Man borde exempelvis ställa ut före-
slagen på internetsajten facebook och andra hemsidor där det cirkulerar mycket männi-
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skor. Vidare skulle man kunna gå ut till universitet och andra forum där det sker myck-
et diskussion av andra ämnen. På dessa platser skulle de yngre ha en betydligt större 
chans att ta del av olika förslag, och eventuellt även uttrycka sina åsikter om dem. All-
mänheten består inte bara av de som har ett stort intresse inom området, utan också av 
alla andra som bryr sig om hur deras stad ser ut. Givetvis ska man fortfarande ha kvar 
informationen på stadshuset och olika bibliotek. 

Genom att vara tillgängliga på många olika platser och för många olika grupper av 
människor, kan man samla in ett betydligt mer verklighetsnära underlag för vad folk 
faktiskt tycker om olika projekt som är under planeringsfas. Fastän man sällan samlar 
in positiva åsikter om planerade byggnader, utan snarare bara negativa åsikter och kla-
gomål, så känns det mer rättvist om samtliga berörda samhällsgrupper får en möjlighet 
att yttra sig snarare än endast de ”insatta”. 
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10.5 Den enskilde individen 
Under det här kapitlet presenteras egna teorier och reflektioner för hur den enskilde 
individen kan gynnas eller missgynnas av en bostadsutveckling bestående av högre 
byggnader i Uppsala. 
 
Den enskilde individen i ett samhälle blir mer eller mindre tvungen att anpassa sin till-
varo efter hur samhället fungerar. Ett exempel är att den som bor på landsbygden måste 
ha ett fordon av något slag för att ha möjlighet att smidigt ta sig in till näringsliv eller 
städer. Ett annat exempel kan vara att folk som bor i flerbostadshus måste sänka stereon 
och annan elektronik eftersom omkringboende grannar vill ha det tyst. I ett annat fler-
bostadshus kanske den som vill ha det tyst istället måste använda öronproppar för att 
få lugn och ro. 

Den moral som präglar olika samhällen är med största sannolikhet ett sammanvägt ge-
nomsnitt av den tidigare generationens enskilda individers moraler. Därför kan männi-
skor trivas bättre eller sämre i olika samhällen beroende på vad de har för personlighet 
och intressen. För att förenkla en analys i den här frågan kan man exempelvis dela upp 
enskilda individer i olika åldersgrupper om 1-16, 16-30, 30-55, och 55+ år. Vi kan för 
enkelhetens skull kalla dem för grupp 1, 2, 3 och 4.  
 
Det går på en generell nivå att konstatera att ju närmare man bor en stadskärna, desto 
smidigare är ens tillvaro. Med orden ”smidigare tillvaro” menas här möjligheten att ta 
sig till arbeten, näringsliv och intressen. Vidare, så ökar anpassningsgraden till sam-
hället också ju närmare stadskärnan man bor. Fler människor bor i stadskärnan än i ex-
empelvis förorter eller på landsbygd, och måste därför anpassa sig till det som råder för 
just där de bor för att inte uppröra sin omgivning. 

Ur lämplighetssynpunkt för samhället borde alltså människor som har svårt att anpassa 
sig eventuellt bo utanför stadskärnan. Barn och ungdomar (Grupp 1) har förmåga att 
vara busiga eller orationella, vilket andra i omgivningen kan störa sig på. Utanför 
stadskärnan finns det fler öppna ytor för lekparker och andra aktiviteter som barn kan 
uppskatta, vilket gör det mer lämpligt för barn att bo utanför stadskärnan. Dessutom 
råder mindre trafik ju längre ut man bor vilket ytterligare minskar risken för barn att 
råka ut för olyckor.  
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Äldre ungdomar och yngre vuxna (Grupp 2) består till stor del av studenter och folk 
som börjat arbeta. Åldersgruppen brukar i regel vara kreativ och ständigt sträva efter 
att ha roligt och uppleva nya saker. På helgerna sker det ofta aktiviteter av olika slag 
eller alternativt umgänge på stadens krogar. Ett centralt boende underlättar helt klart 
tillvaron. Många har vid det här laget ett behov av att bo centralt av diverse andra olika 
anledningar. Vissa kanske vill ha nära till jobbet medan andra bara tycker det är be-
kvämt att bo nära shopping och annat näringsliv. Anpassningsförmågan har i allmän-
het stigit här, och många inser att man måste visa hänsyn till andra när man bor så tätt 
inpå varandra. Ibland kanske många känner att de måste ge mer än vad de kan ta i mån 
om hänsynstagande till andra, men samtidigt är det de pris man får betala för att bo 
centralt. 
 
Vuxna och människor i medelåldern (Grupp 3) har i regel fasta livsrutiner i form av hur 
deras veckodagar ser ut. Många av dessa människor har dessutom småbarn vilket gör 
det ännu viktigare för dem att just ha rutiner för att få dagarna att gå ihop. Irritations-
moment mellan grupp 3 och 2 är vanligt, då grupp 3 besväras av intillboende som festar 
och för annat liv runt omkring sig medan de själva kanske försöker sova. Ett annat van-
ligt problem är att småbarn som lägger sig tidigt på kvällen blir väckta av livet från 
andra, och sedan behöver lång tid för att somna om. Anpassningsförmågan är i grund 
och botten god bland människor i grupp 3, men ibland tyckts det bara gå över gränsen 
när deras barn blir drabbade. Ibland kanske det är bättre för småbarns familjer att välja 
ett boende lite längre ut från livet i stadskärnan, främst på grund av deras barn (grupp 
1). Dock är det här inte en möjlighet för alla då vissa mer eller mindre är tvungna att bo 
centralt på grund av sina arbeten. 
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Folk i övre medelålder och pensionärer (Grupp 4) lever vanligtvis lite annorlunda än de 
i grupp 3. Många har vid det här laget äldre barn och kanske till och med barnbarn, 
som bor i andra bostäder. De som arbetar har genom åren ofta lärt sig att hantera stress 
och annat som stör dagsrutinen på ett bättre sätt. Behovet att vara i närkontakt med 
centrum minskar för många, då de hellre föredrar närkontakt till eventuella intressen 
eller anhöriga istället. Det förkommer ofta att par bor kvar i huset eller lägenheten som 
de flyttade in till när de fick barn, även efter att barnen flyttat ut. Många förknippar 
människor i den här gruppen som de mest besvärade av festande ungdomar och annan 
hög ljud nivå, men faktum är att de besväras betydligt mindre än de som tillhör grupp 
3. Sannolikt beror mestadels av besvären just på småbarn som inte kan sova. Anpass-
ningsförmågan är god till rimliga gränser och sällan störs sig omgivningen på den här 
gruppen eller deras aktiviteter. 
 

10.5.1 Förändring av stadskärnan 
 
Vid byggnation av höghus i stadskärnan skulle alla dessa grupper bli påverkade. An-
passningsgraden i stadskärnan skulle bli högre med tanke på att mer människor skulle 
bo på en mindre yta. Det här skulle leda till att de yngre stadsborna blev något utsatta, 
och vidare skulle det vara mer problematiskt för barn att cirkulera på egen hand i en 
stadskärna präglad av mycket trafik och annan rörelse. Valet att bo utanför stadskärnan 
skulle med största sannolikhet bli aktuellt för många barnfamiljer(grupp 1+ 3), där det 
dessutom skulle finnas mer utrymme för lek och spel. Ungdomar och yngre vuxna 
(grupp 2) skulle få det lättare att flytta hemifrån och få en egen lägenhet i centrum. 
Många skulle kunna bo i direkt anslutning till sitt jobb eller skola, vilket skulle minska 
bilanvändning bland den här gruppen. Den stora graden av inflyttning till stadskärnan 
skulle leda till att nya och fler aktiviteter för unga kunde växa fram, vilket skulle upp-
skattas av många. Emellertid skulle staden bli populärare bland unga, och nya möjlig-
heter skulle kunna skapas därigenom. 

Även stora delar av grupp 3 skulle se nytta i den här förändringen. De skulle också 
kraftigt kunna skära ner på bilanvändningen över lag. Bland barnfamiljer som var 
tvungna att bo centralt av diverse anledningar skulle eventuellt irritationer kunna 
skapas, då de till viss del skulle vara tvungna att bo inom samhällsmässiga begräns-
ningar. 
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Pensionärer som tenderar att prioritera närhet till service och näringsliv skulle kunna 
gynnas av en förtätning inom stadsramen, då en förtätning skulle medföra en god 
grund för att stärka serviceanläggningar och kollektivtrafik inom Uppsala. Givetvis 
kommer det förkomma lugnare områden även i en mer förtätad stad, och dessa områ-
den skulle kunna vara attraktiva för just grupp 4.  
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10.6 Siktstudie 
Resultatet från siktstudien redovisas i figur 10.1.  

 

Figur 10.1 Resultat från siktstudien, punkterna som är utmarkerade i figuren representerar 
de platser som fotografierna är tagna ifrån. Siktlinjerna från infarterna in mot 
Uppsala slott, domkyrka och Carolina Rediviva är inritade med rosa i figuren. Il-
lustration av David Lindvall och Aleksandar Mihajlovic. 
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Som figur 10.1 visar faller visa stadsdelar av staden inom siktlinjernas ramar (markerat i 
rosa). Redan från start har en utgångspunkt i studien varit att sortera ut dessa delar av 
Uppsala från arbetet, då det anses vara zoner där hög byggnation skulle kunna komma 
att äventyra stadens nuvarande siluett.  

 
Figur 10.2 Områden som inte blockeras av de utritade siktlinjerna, numrerade från 1-6. 
   Illustration av David Lindvall och Aleksandar Mihajlovic. 

De områden som kvarstår efter utsorteringen är numrerade från 1-6 i figur 10.2, figuren 
visar att det återstår stora områden av Uppsala som skulle vara lämpade för hög bygg-
nation enligt studien. Problematiken ligger dock i att mer än endast infartsvägar bör tas 
i anspråk vid en genomförlig siktanalys. För en specifik plats bör även sikt från viktiga 
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lokala punkter tas till hänsyn, så som parker, märkesbyggnader eller gång- och cykels-
tråk. Dessa områden har därmed goda förutsättningar för att bebyggas med bostadshus 
av högre karaktär, dock bör en lokal siktanalys genomföras för att stärka att en specifik 
plats inte har någon inverkan på de lokala siktlinjerna. Studiens resultat blir trotts det 
högst intressant att diskutera närmare, då det tydligt visar vilka områden som inte har 
en inverkan på stadens siluett i det övergripande perspektivet. Målet med siktstudien 
var att visa de eventuella områden inom Uppsalas innerstad (Illustrerat som Zon 2 i 
figur 4.4 på sida 20) som skulle kunna vara lämplig för bebyggelse av bostadshus på 8-
12 våningar. Ambitionen har varit att visa centrala möjligheter för byggnation, då mer 
attraktiva områden medför högre efterfrågan på de bostäder som byggs. Med en högre 
efterfrågan kan priserna anpassas så att en hög arkitektur kan vara lönsam att investera 
i och därmed kan en hållbar långsiktig bostad skapas istället för en temporär lösning för 
att mätta bostadsbristen.    

Område 1 (i figur 10.2) sträcker sig från utkanten av Gamla Uppsala in över Nyby vi-
dare mot Löten, Tuna backar, Svartbäcken och Kvarngärdet. De karaktäristiska höjder-
na för stadsdelarna presenteras i bilaga B3.2-B3.4, här visas att höjden för Gamla Upp-
sala (ca 26 meter över havet (möh)), Tunabackar (ca 13. -20möh), Svartbäcken (ca 8möh) 
och Kvarngärdet (ca 10möh). Då ambitionen i arbetet ligger i att visa att det går att be-
bygga centrala delar av Uppsala blir endast Tuna backar, Svartbäcken och Kvarngärdet 
av intresse för den här rapporten.  
Kompletteringen med höga byggnader sett från Länsväg C-600, 290, 288 och motorväg 
E4 anses kunna lyfta stadens skyline. Från Länsväg C-600 ses domkyrkan klart men 
byggnationen inom område 1 skulle inte blockera vyn mot kyrkan, utan endast fram-
häva siluetten. Från länsväg 290 och från motorväg E4’s nya infart i norr finns inga fria 
siktlinjer in mot staden över huvud taget. Det medför att sett från dessa infarter skulle 
ett eller flera höga bostadshus kunna fungera som ett nytt landmärke för Uppsala. Här 
ifrån kommer alltså ett hus på 8-12 våningar inte få en inverkan på stadens skyline, men 
de finns goda möjligheter till att skapa en ny siluett utan att förstöra den gamla.  
 
Område 2 sträcker sig från Årsta in över östra delarna av Sala backe, norra delarna av 
Fyrislund och slutligen in över Fålhagen. I rapporten blir Fålhagen och främre Sala 
backe av störst intresse. I bilaga 3 på sida B3.6-B3.7 redovisas Fålhagens (ca 8möh) och 
Sala backes (ca 10möh) karaktäristiska höjder.  
Äldre byggnation inom Fålhagen har länge varit begränsad av de rådande geotekniska 
egenskaperna, men med dagens grundläggningsteknik är det fullt möjligt att bygga hus 
på 8-12 våningar inom området. Med Fålhagens lokala läge skulle ett hus av högre ka-
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raktär bli väldigt attraktivt för bostadssökande i stadskärnan. Nackdelen med att förtäta 
området ytterligare skulle dock vara att de redan i dagsläget är otroligt tätbebyggt. Par-
ker öster om ån är en bristvara i Uppsala, vilket bör tas till hänsyn vid ett eventuellt 
projekt inom området.  
Sala backe lider inte till lika stor del av grundläggningsproblematiken som råder inom 
Fålhagen, men även den här stadsdelen är präglad av lägre bostadshus. Området anses 
vara ett attraktivt bostadsområde, då det är centralt beläget och har goda pendlingsmöj-
ligheter till Stockholm. Bostadshus på 8-12 våningar skulle inte begränsa den fria sikten 
till Uppsalas klassiska märkesbyggnader, men även i Sala backe råder de ett underskott 
på parker och allmänna ytor. Vid en eventuell förtätning av områdena bör noggranna 
studier genomföras för att minska risken att man förbrukar mark som används för ute-
aktiviteter. Dock anses byggnation av högre karaktär vara fullt genomförbar med avse-
ende till de utritade siktlinjerna i figur 10.1 på sida 71. 
 
Ultuna är markerat som Område 3 i figur 10.2, och med all sin natur har området goda 
förutsättningar till att förtätas. Byggnation av högre karaktär skulle här inte riskera att 
skymma Uppsalas äldre märkesbyggnader (Slottet, Domkyrkan eller Carolina Redi-
viva). Som bilaga 3 sida B3.8 visar är Ultuna (ca 35möh) visserligen delvis beläget på 
åsen vilket gör att högre hus kan komma att synas från långt håll. Det är därför viktigt 
att observera att husen kan ha en inverkan på hur stadens siluett uppmärksammas. De-
lar av Ultuna ligger inom det område som anses vara centralt i rapporten, men de 
skogs- och parkområden som ligger i mellan stadskärnan och området bidrar till att 
Ultuna kan upplevas ligga i utkanten av Uppsala. Det leder till att efterfrågan på bostä-
der i Ultuna inte är lika hög som den är i områden med likvärdiga avstånd från cent-
rum (t.ex. Svartbäcken).  
 
Område 4 består av Norby, Flogsta, Eriksberg och Kåbo. Enligt siktstudien skulle dessa 
områden trotts sin höga terrängposition vara fullt möjliga att bebyggas med 8-12 vå-
ningshus. Det är dock viktigt att nämna att lokala siktanalyser bör göras från närlig-
gande naturområden såsom Hågadalen. Området sträcker sig längsmed åsen men 
skulle alltså sett från infarterna till Uppsala, kunna kompletteras med byggnation av 
hushöjder på 8-12 våningar. Det blir här intressant att studera stadsdelen Flogsta när-
mare. Området är ett bra exempel på hur placering av höghus på höga höjder kan få en 
märkbar effekt på stadssiluetten, utan att skymma Uppsalas märkesbyggnader. Bilaga 
B3.9 visar att stadsdelen har varierade höjder över havet (ca 14-34möh), men husen val-



  

75 

 

des att placeras just höjden 34möh istället för i de lägre belägna områdena, som illustre-
ras i figur 10.3. 
 

 
Figur 10.3 Bild tagen från länsväg 55, Illustrerar effekterna av Flogsta höghus på Uppsalas 
   stadssiluett. 
 
Rickomberga, Berthåga och västra Luthagen befinner sig inom Område 5. En eventuell 
förtätning mellan Rickomberga och Berthåga anses inte vara lämplig då området består 
till stor del av åkermark, men sett från siktstudiens perspektiv skulle området inte ris-
kera att förändra Uppsalas fria siktlinjer. I de redan centralt bebyggda stadsdelarna så 
som Rickomberga och Luthagen skulle högre bostadshus vara högst attraktiva, då en 
hög efterfrågan på bostäder redan finns inom områdena. Bilaga 3 sida B3.10 redovisar 
Luthagens (ca 17möh) och Rickombergas (22möh) karaktäristiska höjder.  
 
Område 6 i figur 10.2 på sida 72 kan anses vara ett mindre område av lågt intresse men 
faktum är att man idag kompletterat området genom att flytta ut industrier och bygga 
nya bostadsområden. Det här skulle även kunna ses som en möjlighet att komplettera 
området med hus på 8-12 våningar. Område 6 sträcker sig från Ärna, Librobäck, Stabby 
in över den norra delen av Luthagen. Siktlinjerna från infartsvägarna i det här området 
begränsar byggnationens yta till stor del, här skulle alltså en expansion i höjden kunna 
vara en bra lösning för att mätta bostadsbristen något. Man bör dock ha i åtanke att ef-
ter stadsdelen Ärna kommer militäranläggningen F-16, vilket kan komma att ställa till 
problem för bostadshus av högre karaktär, då insyn över anläggningen inte är önskvärt. 
De karaktäristiska höjderna redovisas i bilaga 3 sida B3.11 för Librobäck (ca 10möh) och 
Stabby (ca 10möh). 
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10.6.1 Analys av siktstudien 
Analysernas endast den fria sikten till Uppsala Slott, Domkyrka och Carolina Rediviva 
från stadens infartsvägar, så skulle samtliga områden i figur 10.2 vara lämpliga för 
byggnation av höghus. I en närmare analys måste dock flera aspekter tas till hänsyn, så 
som höjd över havet och förtätningsförutsättningar. 

Med slottets lägsta punkt som referens på 42 meter över havet, blir stadsdelarnas lämp-
lighet för byggnation av 8-12 våningshus, sett utifrån deras markhöjd intressant att ana-
lysera. Ett bostadshus kan självklart variera mycket i höjd, men för att kunna diskutera 
ämnet närmare antas hushöjden vara 32 meter för ett elvavåningshus samt 35 meter för 
ett tolvvångingshus. De områden som klarar av en såpass hög byggnation utan att slot-
tet riskerar att skymmas är; Sala backe (ca 10möh), Fålhagen (ca 8möh), Svartbäcken (ca 
8möh), Kvarngärdet (ca 10möh), Librobäck (10 möh) samt Stabby (10 möh). Som tidi-
gare nämndes i beskrivningen av område 2 (Sala backe och Fålhagen), så anses inte 
dessa stadsdelar vara lämpliga för ytterligare förtätning då det råder en brist på all-
männa ytor i området. I rapporten anses alltså samtliga sex områden vara intressanta 
för en byggnation av 8-12 våningar, men högst lämpliga blir stadsdelarna; Svartbäcken, 
Kvarngärdet, Librobäck och Stabby.  
  



  

77 

 

10.7 Hur påverkas miljömålen av en expansion med hö ghus? 
 
I kapitlet Riksintressen presenterades regeringens miljömål för en hållbar stadsutveckl-
ing. Hur skulle höghus kunna bidra till att miljömålen nås? I diskussionen kommer cita-
ten från kapitlet tas upp och analyseras. Ambitionen är att knyta målen till Uppsalas 
översiktsplan för att diskutera hur den uppnår miljömålen idag, samt hur en komplette-
ring av höghus skulle kunna påverka utfallet. 

”- en långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur utvecklas både vid nylokalisering av byggnader, 
anläggningar och verksamheter och vid användning, förvaltning och omvandling av befintlig 
bebyggelse samtidigt som byggnader utformas hållbart.” Carlgren, A. (2009). Svenska miljömål 
– för ett effektivare miljöarbete, Miljödepartementet, Proposition 2009/10:155. [2] 

Expansionsalternativet i Uppsalas översiktsplan 2010 består till stor del av komplette-
rings bebyggelser och förtätning, målet med översiktsplanen är att binda samman 
stadsdelar på ett sätt som intrigerar och förenklar kontakten mellan stadens invånare. 
Innanför den historiska stadsramen (illustreras i figur 5.2 på sida 24) får hushöjderna 
inte överskrida befintlig takhöjd, berörande närliggande områden bör en hög byggnad 
tillföra staden något för att få ha fler våningar än befintlig byggnation.  
Kompletteras förtätningsalternativet med högre byggnader är det inte säkert att marken 
utnyttjas mer effektivt, då fler våningar kan innebära att mer mark brukas till allmänna 
ytor. Ett val att bygga högre skulle dock innebära att staden blev grönare och rymligare 
för dess invånare, just på grund av att större allmänna ytor fodras vid en byggnation av 
högre hus. Med större ytor för befolkningen att umgås på ökar integrationen och kon-
takten mellan människor, vilket är ett mål med förtätningen.  
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” – städer och tätorter planeras utifrån ett sammanhållet och hållbart perspektiv på sociala, eko-
nomiska samt miljö- och hälsorelaterade frågor.” Carlgren, A. (2009). Svenska miljömål – för 
ett effektivare miljöarbete, Miljödepartementet, Proposition 2009/10:155. [2]  

Det har tidigare konstaterat att utfallet av fler höghus skulle inverka positivt på både 
ekonomi- och miljöfrågor, då den totala energianvändningen är långsiktigt lägre och 
därigenom både ekonomiskt och ekologiskt gynnsam.  De sociala och hälsorelaterade 
frågorna blir gynnade till en viss del, samtidigt som det även blir missgynnade. I en 
övergripande bedömning kan man ändå konstatera att bebyggelse av höghus är en 
hållbar utvecklingsväg, som tidigare studier och undersökningar har pekat på. 

Om man analyserar situationen ur ett långsiktigt perspektiv tyder mycket på att vi så 
småningom kommer bli tvungna att expandera på bredden. Vid fler uppförda höghus 
kommer det här givetvis att ske i ett senare skede än annars. Tidigare nämndes två av 
kommunens expansionsalternativ: koncentrisk expansion, eller expansion längst sta-
dens stråk. (Markerade med lila respektive röd färg i figur 4.3) 

 
Kopia av Figur 4.3 på sida 19  Tänkbara expansionsområden efter 2030 enligt 
      koncentriskmodell (lila) respektive stråkmodell (rött) 
      (Översiktsplan 2010 för Uppsala kommun: kapitel 3, 
      Kommunstyrelsen, Uppsala) [5] 
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10.7.1 Koncentrisk expansion 
Vid en eventuell koncentrisk expansion skulle man bli tvungen att bebygga stora delar 
av befintlig rekreationsmark och god åkermark. Det här är något som man strikt vill 
undvika med tanke på att det inte finns så mycket bra mark kvar. Vidare skulle den fö-
reslagna expansionen (de markerade områdena med färgen lila) bidra till att dagens fria 
siktlinjer från våra vägar skulle skymmas. Därigenom skulle Uppsalas siluett bli påver-
kad till det negativa, vilket också är något som man strikt försöker att undvika. 
 
En stor fördel med koncentrisk expansion är möjligheten att göra goda stadsförbindel-
ser. Det är enkelt att göra samtliga delar i staden väl tillgängliga för samtliga; Bilister, 
cyklister eller fotgängare. Stadskärnan kommer växa symmetriskt kring vart den är 
idag, vilket kommer göra det möjligt att minska bilanvändning i centrum på grund av 
närmare avstånd och goda förbindelser. 

10.7.2 Expansion längst stråken 
 
Vid en expansion längst Uppsalas stråk (ny bebyggelse på de rödmarkerade områdena i 
figur 4.3) kommer Uppsalas geografiska form ändra ganska så mycket. Utveckling för 
med sig att viktiga punkter i staden kan bli svåra att nå då staden skulle få en mer av-
lång karaktär. Vidare blir det svårare att genomföra goda stadsförbindelser för alla. Ett 
farligt utfall kan bli en ökad bilanvändning då vissa sträckor helt enkelt upplevs vara 
för långa för att cykla eller gå. 

Fördelarna med det här alternativet är framför allt möjligheten att kunna bedriva åker-
mark i nära anslutning till staden. Formen gör det möjligt att ha grönområden längst 
med stadsdelarna, och kan därigenom underlätta ett kretslopp för de närliggande bo-
stadsområdena. Det kan dessutom upplevas vara större trevnad i ett område beläget 
nära grönområden.  
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10.7.3 Förslag 
Uppenbarligen finns det för- och nackdelar med båda expansionsalternativen. Uppsala 
måste reda ut vilka behov som prioriteras och därigenom börja resonera emot ett ge-
mensamt beslut för staden. Förslagsvis skulle man kunna göra en kombination av båda 
expansionsförslagen, och exempelvis slopa några av de planerade områdena i det kon-
centriska förslaget. Istället skulle man kunna använda sig av rapportens siktanalys, och 
därigenom avgöra vilka områden som är mest aktuella för hög bebyggelse, exempelvis 
Salabacka, Librobäck och Kvarngärdet som motiverades i kapitel 10.6.1 ”Analys av sikt-
studie”.  Stråken längst med Länsväg 282 och 288 är bra förslag på expansion också. För 
att inte få alldeles för långa avstånd mellan viktiga delar i staden bör man noggrant 
planera in för kollektivtrafik- och cykelförbindelser till övriga delar av staden. 
 
Uppsalas behov utgörs idag av störst del av nya bostäder för att kunna svara på den 
framtida beräknade folkökningen. I dagens läge beräknas Uppsala ha ett bostadsunder-
skott på 5000 bostäder, vilket sätter staden i en förhållandevis knepig sits. För att ha lite 
marginal i bostadsfrågan bör 2000 lägenheter produceras varje år, under fem år framö-
ver, och därefter 1000-1500 lägenheter per år fram till år 2030. Diagram 11.3 visar hur 
bostadsbehov förhåller sig till bostadsplaneringen sett från 2010 och framåt. 

 
Figur 10.3 Diagrammet visar antal nya bostäder från år 2010 (på y-axeln) och årtal (på x- 
   axeln). Kurvorna visar aktuellt bostadsbehov i Uppsala (i blått) och planerade 
   bostadsbyggen enligt Uppsalas översiktsplan (i rött). Diagrammet är utformat av 
   Aleksandar Mihajlovic. 
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”– infrastruktur för energisystem, transporter, avfallshantering m.m. integreras i stadsplane-
ringen och utformas för att minska resurs- och energianvändning samt klimatpåverkan.” Carl-
gren, A. (2009). Svenska miljömål – för ett effektivare miljöarbete, Miljödepartementet, Pro-
position 2009/10:155. [2] 
 
I en jämförelse mellan två låghus kontra ett höghus med samma boyta, visade energi-
användningsanalysen att det går att spara in på användningen av energi vid höga 
byggnader.  En noggrannare analys bör genomföras för att visa på exakt vilka möjlig-
heter de finns att spara energi, men beräkningarna visar att det finns goda förutsätt-
ningar att spara in på t.ex. värmeförluster och värmeåtervinning. Ett hållbart perspektiv 
innebär att bygga ett hus som har goda förutsättningar till förvaltning, och de talas då 
om att ett bostadshus bör räknas ha en livslängd på upp mot 50 år. För framtiden kan 
alltså små besparingar av energi, ha en väsentlig inverkan på miljön. Därmed blir upp-
förandet av höga byggnader ett slagkraftigt alternativ för att uppnå miljömålen.  
När fler människor bor i samma område finns det goda förutsättningar för att förbättra 
de transportsystem som används i stadsdelen. Med rätt projektering kan gång- och cy-
kelalternativ till stor del ersätta biltrafik, framför allt om förtätningen sker i centralt be-
lagda delar av Uppsala. Fler invånare kan även leda till att kollektivtrafiken blir lönsam 
att investera ytterligare i, och med enkla pendlingsmöjligheter kan det komma att 
minska utsläppen inom stadskärnan. 
Med högre antal invånare per stadsdel blir de totala transportsträckorna lägre för av-
fallshanteringen, vilket leder till en effektivare användning av våra resurser. Att bygga 
högre kan alltså komma att spela en stor roll för att uppnå regeringens miljömål om de 
utförs korrekt, med föranalyser och noggranna projekterings processer. 
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11. SLUTSATSER 
 

 Uppsala är högst redo för att börja byggas högre än vad staden görs i nuläget. I ett de-
mokratiskt samhälle måste allas intressen främjas, vilket förenklas vid genomförandet 
av denna utveckling. Höghus bidrar till en mer hållbar omgivning och en bättre fram-
tidstro. Betydligt märkbara förbättringar skulle ske inom ekonomi, miljö och personlig 
vinning. Förutsättningarna är att man tänker till ordentligt innan man påbörjar en 
byggnad. All kringliggande problematik måste lösas på ett genomtänkt sätt för att mi-
nimera negativa utfall på samhället i helhet. På en generell nivå kan man konstatera att 
Uppsala skulle få sig ett lyft då denna utveckling genomfördes korrekt. 
 
Uppsala värderar sin siluett från fjärran till en hög grad, vilket bidrar till att ytterligare 
omtanke krävs vid uppförandet av höghus i staden. Dock kan en ganska enkel siktstu-
die visa vart man bör undvika hög bebyggelse, och därmed inte inverka negativt på 
stadssiluetten. Rapportens siktstudie visar att de mest aktuella områdena för bebyg-
gelse av höga byggnader är belägna utanför den historiska stadskärnan. De listade om-
rådena är Kvarngärdet, Stabby, Svartbäcken och Librobäck.  De flesta av dessa områden 
är belägna med ett kort avstånd från centrum, vilket märkbart skulle öka aktiviteten 
runt stadskärnan. 

Innerstaden skulle växa och få fler butiker, restauranger och annan affärsverksamhet. 
Alla nya företag och verksamheter kommer i sin tur kunna skapa fler arbetsplatser, som 
är en förutsättning för att en stad ska kunna växa. Vidare skulle byggnader i allmänhet 
förbruka mindre energi, samt vara bekvämare att förvalta. Bostadsbristen skulle inte 
vara akut i samma utsträckning som den är idag, vilket skulle förenkla tillvaron för nya 
studenter och andra stadsbor i sitt sökande efter en bostad.  En anpassad stadsplanering 
utefter rapportens expansions förslag skulle kunna leda till ett mer effektivt utnyttjande 
av kollektivtrafiken, samt förenkla utformningen av stråk som skulle förbättra tillgäng-
ligheten i staden för cyklister och fotgängare. Fler invånare i staden skulle få universite-
tet att se nya möjligheter i att expandera och bli ännu större, genom att öppna fler ut-
bildningsprogram, mastersprogram till befintliga utbildningar samt ökade forsknings-
möjligheter. 

  



84 

 

Valet att förtäta stadskärnan skulle betyda att rekreationsområden skulle kunna bevaras 
till en högre grad, vilket anses vara en hållbar stadsutveckling enligt regeringens mil-
jömål 15 ”God bebyggd miljö”. En stadsexpansion med hjälp av höghus skulle kunna 
fungera som ett verktyg för att öka integreringen mellan stadens invånare, och samti-
digt leda till att Uppsala blir en grönare stad.  
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12. FÖRSLAG PÅ FORTSATTA STUDIER 
Rapporten går igenom många olika områden för att skapa en god helhetsbild kring frå-
geställningen. Det här medför dock att nästan alla rapportens delområden kan beröras 
djupare vid specifikt intresse. De områden som anses var mest intressanta att göra 
eventuella vidare studier på är följande: 

• Samarbeta med ett företag som försöker få igenom ett hus av hög karaktär på ett 
bestämt område, och arbeta kring all ingående problematik som hör dit. Alterna-
tivt kan man välja ut ett område från Uppsalas översiktsplan som anses vara in-
tressant för att bebygga med högre byggnader. Eventuella illustrationer med rit-
program såsom CAD, Revit eller SketchUp skulle kunna komplettera siktstudien 
i denna rapport. 

• Studera huruvida den eventuella stadsexpansionen som benämns i Uppsala 
kommuns översiktsplan 2010 är hållbar. I översiktsplanen berörs expansionsal-
ternativ för åren 2030-2050. 

• Genomförande av en noggrannare energianalys över ett eller fler valda höghus 
respektive lägre hus, och på det praktiska planet analysera skillnader som spelar 
stor roll i energiåtgången. En sådan analys skulle kunna kopplas till en diskuss-
ion där hela städers hållbara stadsutveckling tas i anspråk. 
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Bilaga 3 – Höjdnivåer i Uppsala 
Informationen i bilaga 3 kommer från Stadsbyggnadskontorets databas, och visar via 
figur B3.1-B3.11 höjdnivåer runt om i Uppsala. 

B3.1 Höjder för Uppsala Slott, Uppsala Domkyrka och Carolina Rediviva 
 

 
Figur B3.1 Illustration över Uppsala slott (41.61), Carolina Rediviva (25.13) och Uppsala 
   Domkyrka (15.57). Höjdnivåerna är angivna i enheten meter och kartan är tagen 
   från Stadsbyggnadskontorets databas. 
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B3.2 Höjder över havet för Gamla Uppsala (Område 1)  
 

 
Figur B3.2 Illustration över Gamla Uppsala. Stjärnorna representerar specifika höjder, men 
   för att tydligt presentera höjden för området har en karaktäristisk höjd valts 
   (26.32). Höjdnivåerna är angivna i enheten meter och kartan är tagen 
   från Stadsbyggnadskontorets databas. 
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B3.3 Höjder över havet för Kvarngärdet (Område 1) 
 

 
Figur B3.3 Illustration över Kvarngärdet. Stjärnorna representerar specifika höjder, men 
   för att tydligt presentera höjden för området har karaktäristiska höjder valts 
   (9.28 och 10.53). Höjdnivåerna är angivna i enheten meter och kartan är tagen 
   från Stadsbyggnadskontorets databas. 
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B3.4 Höjder över havet för Svartbäcken (Område 1) 
 

 
Figur B3.4 Illustration över Svartbäcken. Stjärnorna representerar specifika höjder, men 
   för att tydligt presentera höjden för området har en karaktäristisk höjd valts 
   (7.77), figuren visar även Polishusets höjd över vattnet (7.68). Höjdnivåerna är 
   angivna i enheten meter och kartan är tagen från Stadsbyggnadskontorets 
   databas. 

  



  

B3.5 

 

B3.5 Höjder över havet för Tuna backar (Område 1) 
 

 
Figur B3.5 Illustration över Tuna backar. Stjärnorna representerar specifika höjder, men 
   för att tydligt presentera höjden för området har karaktäristiska höjder valts 
   (14.62, 20.52 och 13.62). Höjdnivåerna är angivna i enheten meter 
   och kartan är tagen från Stadsbyggnadskontorets databas.  



B3.6 

 

B3.6 Höjder över havet för Sala backe (Område 2) 
 

 
Figur B3.6 Illustration över Sala backe. Stjärnorna representerar specifika höjder, men 
   för att tydligt presentera höjden för området har karaktäristiska höjder valts 
   (10.75 och 10.72). Höjdnivåerna är angivna i enheten meter 
   och kartan är tagen från Stadsbyggnadskontorets databas. 

  



  

B3.7 

 

B3.7 Höjder över havet för Fålhagen (Område 2) 
 

 
Figur B3.7 Illustration över Fålhagen. Stjärnorna representerar specifika höjder, men 
   för att tydligt presentera höjden för området har en karaktäristisk höjd valts 
   (7.63), figuren visar även Uppsala konsert och kongress höjd över vattnet (8.55). 
   Höjdnivåerna är angivna i enheten meter och kartan är tagen från 
   Stadsbyggnadskontorets databas. 

  



B3.8 

 

B3.8 Höjder över havet för Ultuna (Område 3) 
 

 
Figur B3.8 Illustration över Ultuna. Stjärnorna representerar specifika höjder, men 
   för att tydligt presentera höjden för området har en karaktäristisk höjd valts 
   (35,68), Höjdnivåerna är angivna i enheten meter och kartan är tagen från 
   Stadsbyggnadskontorets databas. 



  

B3.9 

 

B3.9 Höjder över havet för Flogsta (Område 4) 
 

 
Figur B3.9 Illustration över Flogsta. Stjärnorna representerar specifika höjder, men 
   för att tydligt presentera höjden för området har karaktäristiska höjder valts 
   (18.83, 14.81 och 34.24). Höjdnivåerna är angivna i enheten 
   meter och kartan är tagen från Stadsbyggnadskontorets databas. 

  



B3.10 

 

B3.10 Höjder över havet för Rickomberga och Luthagen (Område 5) 
 

 
Figur B3.10 Illustration över Rickomberga och Luthagen. Stjärnorna representerar specifika 
   höjder, men för att tydligt presentera höjden för området har karaktäristiska 
   höjder valts (16.69, 28.95 och 17.3). Höjdnivåerna är angivna i enheten meter och 
   kartan är tagen från Stadsbyggnadskontorets databas. 

  



  

B3.11 

 

B3.11 Höjder över havet för Librobäck och Stabby (Område 6) 
 

 
Figur B3.11 Illustration över Librobäck och Stabby. Stjärnorna representerar specifika 
   höjder, men för att tydligt presentera höjden för området har karaktäristiska 
   höjder valts (10.12 och 10.62). Höjdnivåerna är angivna i enheten meter och 
   kartan är tagen från Stadsbyggnadskontorets databas. 

  



B3.12 

 

B3.12 Höjder över havet söder om Fyrislund (Område aktuellt för 
   koncentrisk stadsexpansion) 
 

 
Figur B3.12 Illustration över Ultuna. Stjärnorna representerar specifika höjder, men 
   för att tydligt presentera höjden för området har en karaktäristisk höjd valts 
   (5.34), Höjdnivåerna är angivna i enheten meter och kartan är tagen från 
   Stadsbyggnadskontorets databas. 
 


