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1. INLEDNING 

 

Förtätning av städer är en pågående trend. För att kunna möta framtidens krav på hållbar 

utveckling och olika miljömål är en av förutsättningarna bättre samhällsplanering och 

stadsförtätning. År 2004 fick Boverket i Sverige, uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag 

till en strategi för hållbar utveckling genom att göra en studie av andra länders strategier och 

stadsplaneringsmetoder.
1
 För att en hållbar utveckling av våra städer ska kunna ske, talar man 

i denna studie om fyra aspekter som alla är ömsesidigt beroende av varandra, måste finnas 

med i stadsplanering. Dessa fyra aspekter är: ekonomiska, kulturella, ekologiska och sociala. 

Om en aspekt faller bort är den hållbara utvecklingen hotad. 

I dag råder en relativt stor enighet om att tätare städer samverkar med miljöfrågorna. Att 

bygga hållbart är att bygga tätt. Det finns en medvetenhet om att alla dessa aspekter behövs 

för att hållbarheten ska kunna uppnås. Strävan efter att uppnå dessa mål medför konflikter. 

Dessa målkonflikter leder ibland till högljudda debatter.  

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att studera målkonflikter vid stadsplanering. Målen för hållbar 

stadsutveckling är flera och möjligheter att målkonflikter uppstår är många. Flera 

översiktsplaner har som mål att förtäta sina städer och samtidigt värna om stadens 

grönområden och människors välbefinnande i städerna. Stadsplaneringen ska vidare gynna 

ekonomisk tillväxt och näringslivets utveckling, möta efterfrågan på bostäder och samtidigt 

bör ekologiska och miljövänliga aspekter tillvaratas. I begreppet hållbar utveckling finns flera 

inbyggda motsättningar och målkonflikter. Syftet med denna studie är att belysa dessa. 

Jag har analyserat argumenten i remiss - och samrådsyttranden, jämfört argumenten med 

några av de teorier som finns om stadsförtätning för att sedan undersöka om teorierna 

återspeglas i praktiken, bland både privatpersoner, företagen, myndigheter och 

föreningar/organisationer. Jag menar att denna analys av yttrande utifrån teorier om förtätning 

innefattar Boverkets alla aspekter på hållbar utveckling, då privatpersoners, företagens, 

myndigheters, föreningars och organisationers yttanden är med. Yttranden från flera olika 

samhällsgrupper talar för ett brett perspektiv där sociala, ekonomiska, ekologiska och 

kulturella aspekter inkluderas. Min ambition har sedan varit att försöka belysa vilka aspekter 

som varit avgörande i målkonflikten. Vad har man tagit mest hänsyn till när det gäller 

aspekterna för hållbar utveckling?  Ekonomiska, sociala, eklogiska eller kulturella aspekter? 

 

1.2 Frågeställningarna:  

Vad innebär begreppet ”hållbar utveckling” när det kommer till samhällsplanering och 

stadsbyggande? 

Hur ser målkonflikten ut i kvarteret Seminariet? 

                                                           
1
 http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2004/hallbara_stader_och_tatorter_i_sverige.pdf 
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På vilket sätt återspeglas Boverkets fyra aspekter för hållbar utveckling, dels i processen, dels 

i yttrandena?  

Har något av de övergripande hållbarhetsmålen har varit avgörande i detaljplaneringen kring 

kvarteret Seminariet i Uppsala? 

 

1.3 Avgränsning 

Jag har valt att avgränsa mig till ett specifikt fall här i Uppsala, kvarteret seminariet. Detta val 

grundar sig dels på att fallet är aktuellt och har varit omdebatterat och uppmärksammat i 

medierna och dels på att det speglar en så tydlig konflikt. Både när det gäller konflikt mellan 

översiktplan och detaljplan men också konflikter när det gäller att bygga och möta behovet av 

bostäder eller att bevara befintliga kulturmiljöer och/eller grönområden, alltså konflikt när det 

handlar om att uppnå Boverkets hållbarhetskriterier. 

Kvarteret Seminariet är centralt beläget i Uppsala. Parken innehar ett högt kulturvärde
2
 

och lämpar sig väl som en blivande stadsdelspark.
3
 I området som parken ligger i har en 

expansiv tillbyggnad av framförallt bostäder ägt rum och antalet invånare i stadsdelen har 

ökat markant.
4
 Att marken dessutom är privatägd och ekonomiska aspekter spelar in, gör att 

valet av studieobjekt innefattar Boverkets alla fyra aspekter, (ekonomiska, eklogiska, sociala 

och kulturella) på hållbar utveckling. Jag har undersökt området och själva kärnan i 

målkonflikten för kvarteret Seminariet. 

 

 

2. METOD  

 

Min undersökning består av olika delar. Jag inleder med en kvalitativ litteraturstudie om 

begreppen hållbar utveckling och hållbar stadsutveckling och undersöker hur begreppet har 

växt fram och hur kopplingen till just städer är viktig. Sedan kommer en beskrivning av 

konflikten kring kvarteret Seminariet. Där belyses processen och kärnan i just detta specifika 

fall. Därefter följer en kvalitativ argumentationsanalys där jag specifikt studerar argumenten i 

yttranden från remisser och samråd kring kvarteret Seminariet. 

En teoretisk litteraturstudie kring begreppet stadsförtätning utgör mitt analysredskap vid 

den kvalitativa argumentationsanalysen. Med kvalitativ argumentationsanalys menas att man 

utgår från teorier och söker återse dessa i argumenten. Här har jag använt mig av olika 

litteraturkällor och försökt skapa en bredd bland teorierna kring stadsförtätning. Utifrån detta 

teoretiska ramverk försöker jag återfinna teorierna i de praktiska argumenten i yttrandena. Här 

har jag haft hjälp av boken ”Textens mening och makt” av G. Bergström & K. Boréus kap.3 

och 4. Då yttrandena kommer ifrån olika grupper, det vill säga privatpersoner, företag, 

nämnder och organisationer/ föreningar/ myndigheter, menar jag att det kan spegla flera 

                                                           
2
 Upplandsmuseet, Kulturhistorisk utredning Dnr UM Km 73/2008 

3
http://www.seminarieparken.se/Dokument/Myndighetsdokument/Resursanalys%20Seminarieparken%20FINAL

.pdf 
4
 Offentlig handling Remiss- och samrådsyttranden Dnr. 2007/20014-1 
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aspekter av Boverkets dimensioner för hållbar utveckling. När det kommer till denna 

empiriska argumentationsanalys av yttrandena har jag systematiskt undersökt argumenten 

utifrån teorierna. Jag har valt att gruppera yttrandena i fyra kategorier och de teoretiska 

områdena inom stadsförtätning utifrån tre olika utgångspunkter. Se enligt tabell nedan: 

 

Yttranden från remiss- 

och samrådshandlingar,  

Kvarteret Seminariet 

Privat- 

personer 

Företag Nämnder  

 

Organisationer/ 

Föreningar/Myndigheter 

Förtätning av städer i 

förhållande till 

miljöfrågorna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grönområdenas 

betydelse. 

    

Människans förhållande 

till naturen och 

Stadsmiljön. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Analytiskt ramverk av yttranden.  

 

Dessa grupperingar utgör endast en struktur för skrivandet och har ingen inbördes betydelse. 

Det har framförallt hjälp mig att inte vara partisk i min undersökning, utan för att studera 

yttrandena utifrån teorierna. Det teoretiska ramverket med de tre områdena om förtätning i 

förhållande till miljöfrågor, grönområdenas betydelse och människans förhållande därtill, är 

valda för att de är aktuella teorier inom stadsförtätning och innefattar ekonomiska, ekologiska, 

sociala och kulturella aspekter på hållbar stadsplanering.  

 

2.1 Disposition 

Jag har valt att avgränsa mig till ett specifikt område i Uppsala, kvarteret Seminariet. Jag 

börjar med en litteraturstudie kring begreppet hållbar utveckling och stadsutveckling. Detta 

för att definiera begreppet och klargöra bredden och innebörden kring hållbar utveckling. 

Litteraturstudien fortsätter med mer konkreta teorier kring just förtätning av städer, hur 

förtätning av städer och miljöfrågorna förhåller sig till varandra, grönområdenas betydelse vid 

förtätning av städer och människans förhållande till natur och stadsmiljö. 

Undersökningen går sedan in på kvarteret Seminariet. Här ger jag en historisk 

beskrivning av området och sedan en undersökning kring processen och kärnan i 

målkonflikten kring kvarteret Seminariet. De konkreta teorierna kring förtätning, (se ovan) 

utgör sedan mitt analysramverk när jag undersöker yttranden kring kvarteret Seminariet. Jag 

försöker då koppla yttrandena till dessa teorier för att undersöka om teorierna återkommer och 
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om de återspeglar Boverkets dimensioner på hållbar utveckling. Uppsatsen avslutas med en 

slutdiskussion. 

 

 

3. BEGREPPSDEFINITION  

 

I Sverige fick Boverket, 2004, i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag till en strategi för 

hållbar utveckling genom att göra en studie av andra länders strategier och 

stadsplaneringsmetoder.
5
 Jag vill i detta avsnitt försöka förklara, utveckla och framförallt 

definiera begreppet hållbar utveckling, och även förklara något av innebörden med hållbar 

stadsutveckling. Jag ser det som ett angeläget avsnitt då yttranden som har granskats, från 

kvarteret Seminariet kommer från alla delar i samhället, från privatpersoner, organisationer 

och föreningar till företag och olika myndigheter. Hållbar utveckling är något som engagerar 

och angår alla idag. Samtidigt är det ett begrepp som är allmänt vedertaget och anses av 

allmänheten som något eftersträvansvärt. Men hur uppnår vi hållbar utveckling, när det 

kommer till praktisk handling? 

 

3.1 Hållbar utveckling 

Användningen av begreppet hållbar utveckling går tillbaka till FN:s konferens om den 

mänskliga miljön (UNCHE) som hölls i Stockholm 1972. Tjänstemän och organisationer från 

hela världen möttes där för att utbyta idéer och strategier kring hur den ekonomiska 

utvecklingen skulle kunna bli mer miljövänlig. Ut ur detta möte kom den så kallade 

Stockholmsdeklarationen.6 Begreppet sustainable development, hållbar utveckling ingick för 

första gången i en deklaration. Begreppet fick senare internationellspridning med rapporten 

Our Common Future (Vår gemensamma framtid) av Världskommissionen för miljö och 

utveckling (WCED) 1987samt genom det FN-möte som hölls i Rio de Janeiro 19927  med 

påföljande större möten i bland annat Kyoto 1997, Johannesburg 2002 och Köpenhamn 

2009. Världskommissionen leddes av Norges dåvarande statsminister Gro Harlem Brundtland 

och rapporten kom därför att kallas för Brundtlandrapporten. Denna definierade hållbar 

utveckling som "utveckling som möter dagens behov utan att förstöra förutsättningar för 

kommande generationer att lösa sina behov".
8
  

Några betydelsefulla saker som framhölls av Brundtlandrapporten var bland annat att 

livsnödvändiga resurser på jorden i form av mark, vatten och luft var hotade av 

miljöförstöring till följd av människans ekonomiska verksamhet. Den påpekade dessutom att 

naturresurser som kol, olja, skogar och fiskbestånd förbrukades i allt högre grad. Särskilt 

betonades industriländerna behövde minska sin konsumtion av och överutnyttjande av 

                                                           
5
 http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2004/hallbara_stader_och_tatorter_i_sverige.pdf 

6
 Corell och Söderberg 2005:18 

7
 Wheeler 2004:23, Persson och Persson 2009:184, Wärneryd 2002:25 

8
 WCED 1987, svensk översättning i Corell och Söderberg 2005:28 
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naturresurserna. Därigenom skulle de framtida behoven av resurserna tryggas och villkoren 

för världens fattiga skulle förbättras
9
.  

Uttalanden om åtgärder mot miljöförstöringen var inget nytt, men det som enligt Corell 

och Söderberg gjorde Brundtlandrapportens användning av hållbarhetsbegreppet slagkraftigt. 

Detta var av den orsaken att den visade att det inte med nödvändighet fanns någon 

motsättning mellan naturresurshushållning och ekonomisk tillväxt. Motsättningen uppstår när 

man slutar ta ekologiska och sociala hänsyn.
10

 Detta har också bidragit starkt till begreppets 

vida spridning och användning. Brundtlandkommissionens definition är den mest 

förekommande definitionen av begreppet hållbar utveckling. 

 

3.2 Hållbar stadsutveckling 

Då mer än hälften av världens befolkning och ungefär 70 % av befolkningen 

i den ekonomiskt utvecklade världen bor i städer, samt det mesta av det ekonomiska 

och sociala välstånd som skapas tillkommer i städerna
11

 är det framförallt där hållbar 

utveckling behöver ske, även om staden också är beroende av ett omland som förser den med 

resurser. I staden finns möjligheter till såväl arbete och välstånd som ger ett gott liv. 

Dessutom en tät infrastruktur med bland annat vattenförsörjning, elektricitet och 

kommunikationer som möjliggör detta.  

Gullberg m.fl. ser staden, som de kallar "en koncentrerad och helt artificiellt byggd 

miljö", som "samhällslivets ekonomiska, kulturella och sociala transaktionscentral"
12

 De 

pekar på stadens historiskt viktiga roll för handel, arbetsdelning och specialisering, 

innovationer, ekonomiska transaktioner, nya kulturformer, framväxande sociala rörelser. De 

menar att detta särskilt möjliggjorts och möjliggörs genom den närhet och förekomst av 

snabba kommunikationer som staden erbjuder. Men dagens icke hållbara stadsutveckling med 

bland annat utspridning och utglesning (urban sprawl) får i kombination med tilltagande 

befolkningsökning till följd att resursutnyttjandet per capita ökar både vad gäller energi- och 

landutnyttjande, vilket bäddar för påtagliga hot mot globala, regionala och lokala miljövärden. 

Risken är stor att den ökande resursanvändningen och miljöbelastningen går över 

naturens och ekologins gränser. Gullberg presenterar i en studie sex framtidsbilder för en 

hållbar stad genom att utifrån vad de benämner ett hushållsperspektiv undersöka tänkbara 

utvecklingsmöjligheter för stadslivet i Stockholmsregionen fram till 2050.
13

 De definierar en 

hållbar stad som en "stad i vilken hushållen kan leva ett socialt och ekonomiskt drägligt liv 

utan att generera en högre resursförbrukning än vad jorden tål på lång sikt". Hållbar 

stadsutveckling handlar således om att få till stånd processer som minskar 

resursanvändningen och miljöbelastningen så att de samlade resurserna finns tillgängliga 

också för kommande generationer.  

                                                           
9
 Persson och Persson 2009:184 

10
 Corell och Söderberg 2005:28 

11
 Gullberg 2007:19, Banister 2005:2, Newman och Jennings 2008:2 

12
 Gullberg, Höjer och Pettersson 2007:18 

13
 Ibid s.15 
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Det gäller i detta att bygga och omskapa städer att bli ekologiskt hållbara, socialt acceptabla 

och ekonomiskt tillfredsställande
14

. De processer som behövs därtill är såväl generella, som 

effektivisering av motorer och metoder för isolering av byggnader, som mer stadsspecifika 

och beroende av urbanstruktur avseende sådant som täthet, internt resande och 

transportmönster. Städernas koncentration och ansamling av människor och verksamheter i 

sig är även lovande för möjligheterna att genomföra storskaliga och effektiva lösningar som 

kollektivtrafik och värmeförsörjning och för att göra stadsmiljön attraktiv. 

I Sverige bedrivs arbetet för en hållbar stadsutveckling bland annat av Delegationen för 

hållbara städer
15

, vilken fördelar medel till stadsbyggnadsprojekt för bland annat 

energibesparingar och minskade koldioxidutsläpp
16

. Några förändringar som ofta framhålls 

som särskilt viktiga för att få till stånd en hållbar stadsutveckling är satsningar på 

kollektivtrafik, ökad cykel-och gångtrafik, minskad privatbilism genom bland annat väg- och 

parkeringsavgifter, minskad konsumtion av icke-förnybara resurser och vatten, ökat skydd av 

ekosystem, förtätning av bebyggelse i existerande områden, tillkomsten av funktionsblandad 

och kompakt bebyggelse i nya områden med kollektivtrafikförsörjning, satsningar på mer 

välisolerade byggnader samt minskad avfallsproduktion och minskade utsläpp.
17

 För att 

förändringarna ska ske är det nödvändigt att se över och förnya de institutionella förhållanden 

och ordningar som finns.  

De förändringar som behöver göras är så stora, särskilt gällande den nödvändiga stora 

minskningen i energianvändning, att Gullberg talar om behovet av ett systemskifte för 

samhällsutvecklingen.
18

 I detta ingår bland annat förändringar av teknik, infrastruktur, 

hushållens handlingsmönster, samhällets kulturella värden, lagstiftning och den politik 

som förs. För att systemskiftet ska ske behöver också förändringarna ske på många plan och 

över flera samhällssektorer och det finns därför inga universallösningar för hur 

stadsutvecklingen ska bli hållbar. 

En vanlig utgångspunkt i diskussioner om hållbar stadsutveckling är vidare att värna 

ekosystem. Newman och Jennings betraktar staden som ett ekosystem med materia, 

energiflöden och komplexa informationsflöden precis som i ett naturligt ekosystem.
19

 De 

benämner detta synsätt CASE, Cities As Sustainable Ecosystems. I CASE ses människan som 

delaktig i ett socioekologiskt system som för sin överlevnad är beroende såväl av den lokala 

biosfären som av social samverkan. Därtill bygger CASE på Melbourneprinciperna 

för hållbara städer (se figur 2). Dessa formulerades i Melbourne i Australien år 2002 inför 

FN-mötet i Johannesburg samma år och är en lista på tio mål för städer att sträva efter för att 

uppnå en hållbar stadsutveckling.  

 

                                                           
14

 Gullberg, Höjer och Pettersson 2007:22 
15

 http://www.hallbarstad.se/ 
16

 Mediaplanet 2009 
17

 Knox och Pinch 2010:295 
18

 Gullberg, Höjer och Pettersson 2007:476 
19

 Newman och Jennings 2008:3 
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Figur 2: De tio Melbourneprinciperna för hållbara städer. Källa: Newman och 

Jennings 2008
20

. 

 

 

4. TEORETISKT RAMVERK 

Uppsala expanderar och det byggs som aldrig tidigare. Man räknar med att Uppsalas 

befolkning förväntas växa från nuvarande ca 150. 000 invånare till 250. 000 år 2030.
21

 

Uppsala kommun står inför utmaningen att möta denna växande efterfrågan på bostäder utan 

att den hållbara utvecklingens sociala, ekonomiska, kulturella och ekologiska aspekter 

kommer i obalans.
22

 

Förtätningsteorier menar att bygga tätt gynnar miljö och ekonomi. Man sparar på 

markresurser och onödig kostnader som ett mer utbrett stadsbyggande innebär. Genom att 

bygga tätt kan omkringliggande mark, både skogs- och odlingslandskap, fortstätta producera. 

Ett tätt stadsbyggande gynnar även miljöaspekter som transporfrågor medför. Att bygga ut 

och förbättra redan befintlig kollektivtrafik är enklare och miljövänligare i en tät tätort.  

Samtidigt finns teorierna om människans välbefinnande. För att människor som bor i städer 

ska trivas och må bra, bör de ha tillgång till naturen. Gröna områden blir allt viktigare i städer 

                                                           
20

 Newman och Jennings 2008 
21

 ”Uppsala växer” s 4 Tidningsbilaga Uppsala Kommun 
22

 http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2004/hallbara_stader_och_tatorter_i_sverige.pdf 

1. Vision Tillhandahåll en långsiktig vision för stadsutvecklingen baserad på hållbarhet 

gentemot kommande generationer som är socialt och ekonomiskt hållbar med hänsyn 

tagen till politisk jämställdhet och individualitet. 

2. Ekonomi och samhälle Uppnå långsiktig ekonomisk och social säkerhet. 

3. Biodiversitet Erkänn det inneboende värdet i biodiversitet och naturliga 

ekosystem, och skydda och återställ dessa. 

4. Ekologiska fotavtryck Möjliggör för samhällen att minimera sina ekologiska fotavtryck. 

5. Modellera städer utifrån ekosystem Bygg på karaktärsdrag hos ekosystem vid utveckling 

och näring av hälsosamma och hållbara städer. 

6. Platskänsla Erkänn och bygg på distinkta karaktärsdrag hos städer, inklusive deras 

mänskliga och kulturella värden, historia och naturliga system. 

7. Bemyndigande Bemyndiga människor och befrämja delaktighet. 

8. Partnerskap Utöka och möjliggör nätverk för samverkan för att arbeta mot en 

gemensam, hållbar framtid. 

9. Hållbar produktion och konsumtion Stöd hållbar produktion och konsumtion genom 

passande användning av miljömässigt goda teknologier och effektivt handhavande av 

efterfrågan. 

10. Styre och hopp Möjliggör kontinuerliga förbättringar baserade på ansvarsutkrävande, 

öppenhet och gott styre. 
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som förtätas. Sociala och kulturella aspekter har avgörande betydelse för människors 

välbefinnande och en blandad och omväxlande stad eftersträvas vid stadsplanering. 

Inom teorin om städernas förtätning råder det en relativt stor samstämmighet om att 

förtätning av städerna är en miljövänligt och bidrar till hållbar utveckling.  

Meningsskiljaktigheterna och målkonflikterna handlar om hur och i vilken utsträckning 

städerna ska förtätas. Idag växer städerna ofta på två olika sätt samtidigt, dels genom att de 

förtätas och att man därmed utnyttjar befintlig infrastruktur och dels genom urban sprawl 

alltså att stadens yta breder ut sig på omgivande områden. Jag har valt att fokusera den 

teoretiska litteraturgenomgången på tre områden för att kunna avgöra vad som återspeglas där 

och på vilket sätt som Boverkets fyra aspekter för hållbar utveckling, går att återse.  

 

4.1 Hur förtätning förhåller sig till miljöfrågorna.  

Stadsforskaren Jerker Söderlind menar att tätare städer är mer ekologiskt hållbara.
23

 Det 

medför färre transporter och därmed minskade avgasutsläpp. En förtätning av befintliga städer 

innebär också att färre markresurser tas i anspråk. På så sätt kan jord – och skogsbruk fortsätta 

att bedrivas inom inte alltför långt avstånd från staden.
24

 Detta gynnar även en ökad lokal 

matproduktion. Söderlind menar vidare att i en tätbebyggd stad kan en mer lönsam och 

effektivare kollektivtrafik bedrivas.
25

 Undersökningar visar att boende inom tätbebyggda 

områden är mer positiva till utökad kollektivtrafik. De har en större motivering för behovet av 

minskad trafik i innerstaden och ett väl fungerande och användarvänligt utbyggt 

kollektivtrafiknät istället. Detta har i sin tur en stor påverkan på miljön långsiktigt. 

Landskapsarkitekten Alexander Ståhle pekar på användandet av markresurserna och 

menar att det är lönsamt i sig att inte slösa på markresurser.
26

 I längden innebär en besparing 

av markanvändning, en besparing på resurser som kan komma till värdefullare användning 

längre fram. 

En som är mer kritisk till förtätningen av städer är Karin Bradley.
27

 Hon ser fördelarna 

med förtätning av städerna ur miljösynpunkt men vänder sig emot detta då hon menar att stora 

och tätt bebyggda städer också leder till en mer resurskrävande livsstil.  Bradley menar vidare 

att förtätning av städer i Sverige sällan leder till ökat underlag för service och handel, vilket i 

så fall innebär att man missar ett av de viktigaste skäl till varför man ska bygga tätare.  

Även Johan Rådberg är skeptisk till förtätning av städerna.
28

 Han ifrågasätter den täta 

stadens hållbarhet och menar att det inte finns några belägg för t.ex. minskad 

bensinförbrukning, åtminstone inte i Europeiska städer. Amerikansk forskning visar på en 

minskad bilförbrukning vid en förtätning av städerna. Men detta förklaras mer av att 

Amerikanska städer är uppbyggt på ett ”bredare” sätt. 

 

                                                           
23

 Söderlind 1998: 10, 24 
24

 Ibid s. 199-203 
25

 Ibid s. 24 
26

 Ståhle 2005: 187-190 
27

 Bradley 2010: 49 
28

 Rådberg 2003: 2-4 
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4.2 Grönområdenas betydelse i staden.  

Det kraftiga bostadsbyggandet i Uppsala genom förtätning innebär en koncentrering av 

människor och därmed ett ökat behov av grönområden och parker. Uppsala stad har idag 

endast 13 procent bevarade grönområden med kvalitativ natur eller skogsmark.
29

 Bevarande 

av grönområden i en allt tätare bebyggd stad, påverkar välfärden och människans 

välbefinnande. Forskning visar att naturen och tillgängligheten till naturen har avgörande 

betydelse för människors hälsa och välbefinnande.
30

  

Alexander Ståhle menar att upplevelsen av tillgänglighet till naturen är viktig. Han menar 

att ett tätbebyggt område kan upplevas grönare om det har planerats och byggts ur ett 

upplevelse – och tillgänglighetsperspektiv.
31

 Ett område som är byggt mer naturnära behöver 

inte med automatik betyda att det upplevs grönare. Med god planering och kunskap kan man 

bygga så att den gröna upplevelsen, naturupplevelsen blir maximal, även i ett tätbebyggt 

område.  Man betonar här vikten av att bygga med en integrerad helhet som mål, att egen och 

anslutande gators struktur har stor betydelse.
32

  

Jerker Söderlind tar här Central Park i New York som ett lyckat exempel på integrerad 

helhet.
33

 Han menar att kommunens inverkan på planerare, markägare och byggherrar har 

avgörande betydelse.
34

 Glömda grönområden är potentiella för exploatering, så en god 

planering och samverkan mellan markägare och byggherrar är avgörande.  Med en stor brist 

på kvalitativa grönområden, det vill säga områden som tillfredsställer flera olika behov hos en 

bred målgrupp, är det viktigt att ta hänsyn till de framtida behov som människor kommer att 

ha av dessa grönområden. 

 

4.3 Människans förhållande till naturen och stadsmiljön. 

Maria Johansson, forskare inom miljöpsykologi, studerar hur människan påverkas av miljön 

runt omkring oss. Hon menar att naturupplevelsen ligger till grund för miljömedvetenhet.
35

 

Naturmiljöer upplevs mer positivt än byggda miljöer. Naturmiljöer verkar stressdämpande.
36

 

Hon har även kunnat visa att barns lek är mer intensiv i gröna miljöer.
37

 Hon pekar även på 

den svåra gränsdragningen mellan natur och grönområden – var går gränsen för att det ska 

upplevas som en naturupplevelse och ha en positiv inverkan på människors välbefinnande?
38

 

Naturupplevelsen är ofta väldigt individuell. En parkbänk i en liten park i närheten kan 

innebära en välgörande naturupplevelse för någon medan en annan person känner ett behov av 

att komma kanske långt ut i till exempel skogen för att få en känsla av naturupplevelse och 

välbefinnande. 

                                                           
29

 Lindqvist 2008, artikel UNT ”Grönska – en bristvara i Uppsala” 
30

 Hägerkull 2005 
31

 Ståhle 2005: 188-190 
32

 Ibid s. 30-31 
33

 Söderlind 1998: 203 
34

 Ibid s. 199 
35

 Johansson m fl. 2005: 227-228 
36

 Ibid s. 210 
37

 Ibid s. 223-229 
38

 Ibid s. 212 
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En annan känd teoretiker inom ämnet - förtätning av städer och bevarande av grönområden - 

är Jane Jacobs. Hon menar att naturen som ”ideal” ligger kvar från romantiken. Traditionellt 

sett står städer för utveckling och frihet, som en motsats till längtan till landet. Jacobs menar 

att en allt för stark suburbanisering i dagens samhälle är starkt resurskrävande.
39

 Hon liknar 

städerna vid mänskliga ”ekosystem”, staden som en organism där olika delar är beroende av 

varandra. Där samverkar stadsdelar, parker och grönområden. Att bara skapa lite parker här 

och där och tro att man därmed har löst ”trivseln” och välbefinnandet fungerar inte. Hon 

menar att befolkningstillväxten, som framförallt äger rum i städerna bör förtätas för att göra 

de redan existerande stadsdelarna livligare.
40

 Hon betonar samverkan och växelverkan mellan 

olika stadsdelar och grönområden. Parker kan ha olika värde beroende på läge och funktion, 

till exempel, sport, scen, lekpark, promenadstråk ooc så vidare. Hon betonar även att 

grönområden inte behöver skapa avstånd – med bra planering kan en god samverkan 

utformas. Affärs - och service inrättningar i kvarteret skapar engagemang i stadsdelen och 

leder ofta till ett rikare socialt liv.
41

 En mix av service, affärer, parker och social samvaro 

skapar grunden för trygghet och människors välbefinnande i städer. Jacobs menar vidare att 

en stad ska byggas så tät att den uppnår sin fulla potential. Punkten för denna fulla potential är 

olika för olika stadsdelar.
42

  

Även Simon Bell är inne på detta spår. Han menar att man kan förtäta och bygga bort 

grönstruktur tills punkten där nackdelarna överväger fördelarna, är nådd.
43

 Bell menar att det 

kommer till en punkt där förtätning leder till minskad livskvalitet, lägre barnafödande, högre 

medelålder och fler ensamhushåll. Detta är givetvis en mycket svår gräns att precisera.  

Inger Lise Saglie är ytterligare en forskare som studerat den individuella upplevelsen av 

grönområden. Upplevelsen av naturområden är viktigare än själva faktiska förhållandet.
44

 

Lyckas man med att ”bygga in” grönska i de täta stadsdelarna, så att själva upplevelsen blir 

”grönare” har man kommit en bra bit på vägen.  

 

4.4 Sammanfattning 

Det finns både fördelar och nackdelar med att förtäta städerna. Generellt i 

stadsplaneringssammanhang tenderar dock fördelarna att ”väga tyngre”.  

Till fördelarna hör: 

- En förnyelse och utveckling av staden. 

- En mer sammanhållen stad. 

- Stadslivet främjas. Skapar en viss typ av stadskärna. 

- Ett bättre underlag för kollektivtrafik skapas. 

- Stor efterfrågan på bostäder möts. 

- Ekonomiskt och miljömässigt mer hållbart. 

                                                           
39

 Jacobs 2004: 17-18 
40

 Ibid s. 248 
41

 Ibid s. 81-82 
42

 Ibid s. 116-133 
43

 Bell (1998) artikel i The landskap: tidigare och framtida perspektiv: ” skogsmark i landskapet”  
44

 Saglie 1998: 249-261 
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Till nackdelar hör: 

- Värden som riskerar att försämras eller försvinna vid förtätning. Till exempel vissa 

typer av djur- och växtliv. 

- Stadens grönstruktur, viktig för rekreation och hälsa. 

- Nuvarande rumsskala. 

- Kulturhistoriska minnen kan riskeras att ”byggas bort”. 

 

Dessa tre teorier kring förtätning kommer att utgöra mitt teoretiska ramverk vid fortsatt 

analys av yttrandena. (se figur 1) Min bedömning här är att det teoretiska ramverket innefattar 

boverkets aspekter för hållbar stadsutveckling då de behandlar ekonomiska, sociala, 

ekologiska och kulturella aspekter. Innan jag går in på själva analysdelen ger jag dels en 

områdesbeskrivning med historisk bakgrund av det aktuella området, och en historik om de 

olika turerna kring fallet kvarteret Seminariet. 

 

 

5. OMRÅDESBESKRIVNING OCH HISTORISK BAKGRUND 

KVARTERET SEMINARIET 

 

För att du som läsare ska få en förståelse kring debatten ger jag med en områdesbeskrivning 

och en historisk bakgrund av Seminarieparken och debatten kring detaljplanen och den 

eventuella förtätningen i området. 

 

5.1 Områdesbeskrivning 

Seminarieparken i Uppsala utgör en institutionsmiljö, med byggnader, trädgård, park och 

idrottsplan ursprungligen uppförda och anlagda för Folkskoleseminariet i Uppsala, tidigare 

Institutionen för lärarutbildning vid Uppsala universitet. Kvarteret avgränsas mot nordväst av 

Prästgatan och Klockarängens nya bostadsbebyggelse, mot norr av Fyrisvallsgatan, mot öster 

av Ringgatan och mot söder av Seminariegatan och Enhagens småskaliga och varierande 

bebyggelse. 
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Figur 3. Kvarteret Seminariet avgränsat av Prästgatan, Fyrisvallsgatan, Ringgatan och 

Seminariegatan. © Uppsala kommun45 
 

5.2 Historik Seminarieparken 

Akademiska Hus uppförde nya lokaler i kvarteret Blåsenhus för institutionen för 

utbildningsstudier vid Uppsala universitet.  Därmed lämnade institutionen för 

lärarutbildningen sina befintliga lokaler i kvarteret Seminariet i och med utgången av 2009 års 

studenter. 

Folkskoleseminariet i Uppsala uppfördes 1916-17 av arkitekten Axel Lindegren.
46

 

Tidstypiskt fick seminariet en stor tomt för att få plats med trädgård, park och idrottsplats. 

Dessa enskilda element i miljön var betydelsefulla och en integrerad del skolmiljön samt 

grundläggande för själva seminarietanken. Uppsalas folkskoleseminarium är med sin väl 

sammanhållna miljö en av de bäst bevarade utbildningsmiljöerna av sitt slag i landet. Det är 

en miljö som speglar utvecklingen av folkskollärarutbildningens utveckling från 1900-talets 

första decennier. Materiellt konkretiserar kulturmiljön i kvarteret Seminariet det program som 

utarbetades för utbildningen av folkskolelärare. Ur ett kulturhistoriskt perspektiv är därför inte 

bara byggnaderna viktiga utan att bevara utan hela miljön.
47

 

Under årens lopp har seminariebyggnaden genomgått olika ombyggnationer för att anpassas 

till dåvarande lärarutbildning. 
48

 

1982 inventerades de byggnader i Uppsala län som förvaltades av byggnadsstyrelsen och 

i samband med detta föreslogs att folkskoleseminariet skulle bli upptaget som statligt 

                                                           
45

 Upplandsmuseet, Kulturhistorisk utredning Dnr UM Km 73/2008  
46

 Upplandsmuseets yttrande 2009-10-23, Dnr. Km 611-09 
47

 Kulturnämndens yttrande 2009-10-23 Dnr. KTN-2009-037560: 2-3 
48

 Upplandsmuseet, Kulturhistorisk utredning Dnr UM Km 73/2008: 12 
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byggnadsminne. År 1993 beslutades att uppföra merparten av seminariets byggnader på en 

förteckning över kulturhistoriskt värdefulla statliga byggnader. I samband med beslutet 

framhöll Riksantikvarieämbetet att byggnaderna har ett historiskt värde som motsvarar de 

krav som ställs för skydd enligt 12 § förordning om statliga byggnadsminnen med mera.
49

 

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande kontoret för Samhällsutveckling) har i samband med 

planarbetet gett uppdraget åt Upplandsmuseet att utföra en kulturhistorisk utredning av 

bebyggelsen och parkområdet inom kvarteret Seminariet. Utredningen preciserar vilka 

dokumentvärden (historiska egenskaper) och upplevelsevärden som finns inom kvarteret.
50

 

Av redogörelsen framgår att den samlade bebyggelsemiljön fortfarande har ett mycket högt 

kulturhistoriskt värde liksom objekten seminariebyggnaden, rektorsvillan, 

vaktmästarbostaden, uthuset/tvättstugan/vedboden, fruktkällaren och parken/trädgården.
51

 

År 2006 sålde Akademiska Hus kvarteret Seminariet med byggnader och parkområde till 

byggföretaget NCC AB. Seminariebyggnaden har sedan av NCC AB sålts till en privat ägare, 

medan övriga byggnader och parkområde är kvar i byggföretagets ägo.
52

  

 

 

6. MÅLKONFLIKTEN ÖVERSIKTPLANEN – DETALJPALNEN 

 

De olika turerna kring bygget i seminarieparken har varit många. Byggföretaget NCC äger 

den aktuella marken och lämnade in ansökan om byggnadslov till Uppsala Kommun i juni 

2007. Detaljplan utarbetades och överklagades av Länsstyrelsen. Precis i dagarna, 4/12-12, 

har Länsstyrelsens yttrande till den nya detaljplanen offentliggjorts. Det är framförallt två 

olika mål som utgör konflikten. Det första är att i Uppsalas översiktsplan 2010 pekas 

Seminarieparken ut som en blivande stadsdelspark.
53

 Det andra målet är att området är också 

skyddat som kulturminnesbygge. Dessa två mål utgör konflikt i översiktplanen i detta fall. 

 

6.1 Blivande stadsdelspark? 

I översiktplanen 2010 är kvarteret Seminariet med dess tillhörande park markerat som en 

blivande stadsdelspark.
54

 Även denna konflikt har också utgjort debatt i sammanganget. 

Översiktplanen uttrycker tydligt att natur och parker i stadsväven bör värnas.
55

 Att parker och 

naturområden har många viktiga funktioner för stadens identitet, klimat och luft. Vidare att 

det har en stor betydelse för människan välmående och för växt-och djurliv. Kommunen har 

som övergripande inriktning att aktivt skydda värdefull rekreationsmark i form av parker och 

naturområden eller utveckla mark som har potential att fylla rekreativa funktioner i en ny 
                                                           
49

 Upplandsmuseet, Kulturhistorisk utredning Dnr UM Km 73/2008: 12 

    Unnerbäck, Axel (2002). Kulturhistorisk värdering av bebyggelse. 
50

 Upplandsmuseet, Kulturhistorisk utredning Dnr UM Km 73/2008 
51

 Upplandsmuseets yttrande 2009-10-05 Dnr. Km 611-09 
52

 Upplandsmuseet, Kulturhistorisk utredning Dnr UM Km 73/2008 
53

 Uppsala översiktsplanen 2010 Kap 4: 63 
54

http://www.uppsala.se/Upload/Dokumentarkiv/Externt/Dokument/Bostad_o_byggande/Oversiktsplan/Oversikt

splan_2010/op_kap4_6_2010_uppd2012.pdf  Hämtad 130104 
55

 Uppsala översiktsplanen 2010 Kap 4:6 

http://www.uppsala.se/Upload/Dokumentarkiv/Externt/Dokument/Bostad_o_byggande/Oversiktsplan/Oversiktsplan_2010/op_kap4_6_2010_uppd2012.pdf
http://www.uppsala.se/Upload/Dokumentarkiv/Externt/Dokument/Bostad_o_byggande/Oversiktsplan/Oversiktsplan_2010/op_kap4_6_2010_uppd2012.pdf
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struktur eller ett nytt sammanhang. Exempel på det sistnämnda är industrimark som 

omvandlas till bostadsområden eller förvärv av mark för friluftsliv, gröna stråk och parker när 

ny stadsbygd planläggs. Vidare åtar sig kommunen att under planperioden reservera mark för 

rekreationsändamål vid utbyggnad av nya områden, för ny grönstruktur i befintliga områden 

där det råder brist idag och för bättre sammanlänkning av olika grönområden. Översiktplanen 

betonar vikten av att planera in parkmark i områden där det saknas.
56

 Ett av dessa områden 

som saknar mark är just Luthagen – där seminarieparken ligger. 

 

6.2 Högt kulturhistoriskt värde  

Översiktsplanen 2010 kap. 4 uttrycker tydligt att intentionen finns om att värna om ”stadens 

kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljöer.” Vidare uttrycker planen att förändringar som 

berör områden med särskilt miljö-och stadsbildsvärde och byggnader med särskilt 

arkitektoniskt och kulturhistoriskt värde bör utföras med varsamhet och hänsyn till 

bebyggelsens särdrag. I översiktsplan för Uppsala betonas att seminarieparken med dess 

byggnader även ingår i ett område av riksintresse för kulturmiljövården. Kommunfullmäktige 

förklarade 22 avgränsade bebyggelsemiljöer i staden som särskilt värdefulla 

bebyggelsemiljöer av kommunfullmäktige 1988. I dessa miljöer gäller således särskilda 

varsamhetskrav enligt plan-och bygglagen. Seminariebyggnaden med dess tillhörande park 

ligger inom dessa 22 bebyggelsemiljöer.
57

 1993 beslutade Riksantikvarieämbetet i en 

skrivelse till byggnadsstyrelsen att föra upp seminariets byggnader på förteckningen över 

kulturhistoriskt värdefulla byggnader, enligt 12§ i förordningen om statliga 

byggnadsminnen.
58

 Seminariet förklarades aldrig som statligt byggnadsminne men bedömdes 

av riksantikvarieämbetet besitta ett så högt kulturhistoriskt och arkitektoniskt värde att det 

borde behandlas med varsamhet. 

 

6.3 Länsstyrelsens yttranden 11-11-17  

Länsstyrelsen har genom hela planeprocessen konsekvent bedömt att planförslaget innebär 

påtaglig skada på riksintresset Uppsala stad, K 40 A.
59

 Länsstyrelsen bedömde även att planen 

kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Kommunen har låtit ta fram en 

miljökonsekvensbeskrivning, vilken redovisas i rubricerat detaljplaneförslag. Kommunens 

bedömning i miljökonsekvensbeskrivningen, är att planen inte innebär skada på 

riksintresset
60

. Länsstyrelsen gör tydligt att de inte delar kommunens bedömning.  

Länsstyrelsen påpekar i sitt yttrande att kommunen visserligen har efter samrådet justerat 

planförslaget. Bland annat har den planerade bebyggelsen flyttats utåt mot de 
                                                           
56

 Uppsala översiktsplanen 2010 Kap 4:6 
57

http://www.uppsala.se/Upload/Dokumentarkiv/Externt/Dokument/Om_kommunen/Styrdokument/oversiktspla

nens_rapporter/9_Kulturmiljo.pdf.   Hämtad 130104 

http://www.uppsala.se/Upload/Dokumentarkiv/Externt/Kartor/Oversiktsplan_kartor/Karta_12_sarskilt_vardefull

a_bebyggelsemiljoer.pdf. Hämtad 130104 
58

 Upplandsmuseet, Kulturhistorisk utredning Dnr UM Km 73/2008:4  
59

 Länsstyrelsens yttrande 2011-11-17 Dnr: 402-4759-11 
60

http://www.uppsala.se/Upload/Dokumentarkiv/Externt/Dokument/Bostad_o_byggande/Oversiktsplan/OP2010

_del_2_Miljokonsekvensbeskrivning.pdf Hämtad 130109 

http://www.uppsala.se/Upload/Dokumentarkiv/Externt/Dokument/Om_kommunen/Styrdokument/oversiktsplanens_rapporter/9_Kulturmiljo.pdf
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omkringliggande gatorna och en byggnad för skola och bostäder vid den befintliga 

vaktmästarbostaden har tagits bort. Kommunen har även utökat den anlagda parken. Trots 

detta så bedömer länsstyrelsen dessa ändringar som mindre betydelsefulla med hänvisning till 

den helhet som seminarieanläggningen utgör. 

Länsstyrelsen påpekar även i sitt yttrande att de gett i uppdrag åt SLU, Institutionen för 

stad och land, avdelningen för landskapsarkitektur att göra en fördjupad studie av kvarteret 

Seminariet sett ur ett nationellt perspektiv. Av detta underlag framgår att folkskoleseminariet i 

Uppsala utgör en mycket välbevarad helhetsmiljö med seminariebyggnaden, tjänstebostäder, 

park, trädgård och idrottsplan vilket gör den unik i sitt slag i landet. Vidare att anläggningen 

utgör ett representativt exempel på de mer påkostade och ambitiösa seminarieträdgårdar som 

kom att uppföras i enlighet med 1914 års seminariestadga. Seminarierna skulle placeras på en 

tomt om minst fyra hektar för att rymma trädgård, lekplan och idrottsplan. 

Seminarieträdgården i 

Uppsala har än idag samma utsträckning och uppvisar fortfarande stor överensstämmelse 

med de ursprungliga ambitionerna och målsättningarna. 

Mot bakgrund av detta bedömer länsstyrelsen att kvarteret Seminariet har ett mycket högt 

kulturhistoriskt värde och är av byggnadsminnesklass. Uppsala kommun anger i aktuellt 

planförslag att områdets kulturhistoriska värden har beaktats, bland annat genom att q-märka 

de befintliga byggnaderna samt bevara delar av områdets parkmark.  Trots detta gör 

länsstyrelsen den bedömningen att kommunen i planförslaget inte tagit hänsyn till den 

kulturhistoriska helheten där parken, trädgården och idrottsplanen utgör centrala och 

omistliga element för kulturmiljön Uppsala folkskoleseminarium. Länsstyrelsen menar vidare 

att planförslaget reducerar det kulturhistoriska sammanhanget till ett byggnadskomplex utan 

kontext. Den park som föreliggande plan medger är endast en estetisk grön yta med ett fåtal 

bevarade träd som inte ger möjlighet att förstå det pedagogiska inslaget. 

 

6.4 Länsstyrelsens yttrande 12-12-04 

Den 23 april 2012 beslöt kommunfullmäktige att anta detaljplanen för kvarteret Seminariet. 

En månad senare fattade länsstyrelsen beslutet att överpröva kommunfullmäktiges beslut att 

anta detaljplanen då det kunde befaras att ett riksintresse enligt miljöbalken inte tillgodosågs. 

Huvudfrågan i länsstyrelsens överklagan var att pröva om genomförande av den antagna 

detaljplanen ansågs orsaka påtaglig skada på riksintresseområdet för kulturmiljö Uppsala stad, 

C 40 A. Yttrandet för denna överprövning offentliggjordes 12-12-04. I yttrandet hänvisar 

länsstyrelsen till alla de bedömningar av anläggningens kulturhistoriska värde som gjorts av 

Riksantikvarieämbetet 1993, Docent Catharina Nolin 2000, Upplandsmuseet 2008 och SLU 

2011.
61

 Länsstyrelsen betonar återigen att kvarteret Seminariet utgör en unik institutionsmiljö 

med byggnader, park, trädgård och idrottsplan i samma ursprungliga skick som när det 

anlades 1912. Vidare hänvisar länsstyrelsen till Upplandsmuseets utredning, som utgör ett 

viktigt underlag i planprocessen, att byggnaderna tillsammans med parken har ett mycket högt 
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bebyggelsevärde i sin helhet. I yttrandet understryks att parken och byggnaderna tillsammans, 

i sitt näst intill urspungliga skick, utgör dokumentvärde såväl som upplevelsevärde. 

Dokumentvärde i form av ett samhällshistoriskt och socialhistoriskt värde och ett 

upplevelsevärde i form av miljöskapande värde och kontinuitetsvärde. Länsstyrelsen hänvisar 

även till den bedömning som SLU har gjort 2011, och som understryker områdets 

kulturhistoriska helhetsvärde som dessutom, i sitt orörda skick, är väldigt unikt av sitt slag för 

hela landet.  

Mot bakgrund av bland annat detta finner Länsstyrelsen att kvarteret Seminariet är av 

riksintresse för kulturmiljövården. Vidare skriver länsstyrelsen att genomförande av 

detaljplanen medför ”irreversibel skada på centrala element” i seminarieanläggningen och att 

”den helhet som byggnader, park, trädgård och idrottsplan i dag utgör, går förlorad.”
62

 

Länsstyrelsen skriver i sitt yttrande att de bedömer att detaljplanen orsakar skada på 

riksintresseområdet Uppsala stad, C 40 A, ”men att skadan – om än med viss tvekan – inte 

kan anses vara påtaglig på riksintresseområdet i sin helhet.”
63

 Länsstyrelsen uppger att de i 

den slutliga bedömningen har lagt särskild vikt vid att kommunen under 

detaljplaneprocessens gång skjutit ut bebyggelsen och placerat den närmare gator, visat större 

hänsyn till siktlinjer, samt bevarat delar av trädgården som park så att det finns förutsättningar 

att delvis tillvarata den ursprungliga trädgården. Mot bakgrund av detta finner länsstyrelsen 

att kommunens beslut att anta detaljplan inte ska upphävas. Tre av fem personer som deltar 

vid den slutliga handläggningen av detta ärende anmäler avvikande mening.
64

 Dessa är 

länsarkitekt Eva Bergdahl, samhällsbyggnadsenheten, länsantikvarie Agneta Åkerlund, 

kulturmiljöenheten och planläggare Roger Björk, samhällsbyggnadsenheten. De menar att 

ytterligare bearbetning av detaljplanen ska genomföras för att säkerställa att riksintresset 

tillgodoses vid ett genomförande. 

Utifrån denna genomgång ser vi komplexiteten i begreppet hållbar utveckling när det 

kommer till praktisk handling. Historiskt sett tillskrivs kvarteret Seminariet ett högt 

kulturvärde och flera utredningar som har genomförts av experter som underlag för beslutet, 

tillstyrker detta. Dessutom har området i översiktsplanen utpekats som tillkommande 

stadsdelspark. Vidare visar Länsstyrelsen yttranden att konflikten varit lång och komplex och 

står framförallt mellan behovet av bostäder och att bevara ett område med högt kulturvärde, 

som dessutom utgör ett riksintresse för kulturmiljö. 
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7. EMPIRI – GENOMGÅNG AV YTTRANDEN 

 

I samband med detaljplaneringen för kvarteret Seminariet har det således inkommit en mängd 

yttranden från både samråd och remisser.
65

 Denna empiriska del utgörs av en genomgång och 

analys av dessa. Som beskrivits tidigare har jag i denna genomgång försökt hålla mig inom 

den tidigare angivna teoretiska analysramen, det vill säga med fokus på samband mellan miljö 

och förtätning, grönområdenas betydelse och människans förhållande till natur och stadsmiljö. 

Jag har valt att arbeta utifrån ett teoretiskt ramverk för att hålla mig opartisk i bedömningen 

om Boverkets fyra aspekter på hållbar utveckling återspeglas i yttrandena. 

För att skapa en struktur i den empiriska delen har jag har valt att gruppera dem i fyra 

olika kategorier: yttranden från privatpersoner, yttranden från företag, yttranden från 

nämnder, yttranden från organisationer/föreningar och myndigheter. (Se figur 1) Jag har 

medvetet försökt att göra denna genomgång av yttranden deskriptiv, där jag utifrån en 

specifik struktur endast sammanställt och återgett de olika argumenten utan att tolka de olika 

svaren. Först i själva analysdelen tolkar och hänvisar jag till de olika teorierna inom området 

som jag tidigare återgett. (se sid. 9-12) 

 

7.1 Yttranden från privatpersoner 

Från privatpersoner har inkommit ca 50 yttranden. Majoriteten av dessa är samrådsyttranden. 

Argument som att förtätning är tydligt framträdande och viktigt för flera av skribenterna. 

Samtidigt framhåller man att det finns gränser och att just kvarteret Seminariet är en sådan 

tydlig gräns. Hos flera av dessa engagerade personer uttrycks en medvetenheten om att så 

kallad stadsläkning är nödvändig men att här, vid seminarieparken finns andra skäl som 

kommer i konflikt med förtätning.
66

 Flera av de som yttrat sig i frågan pekar på att inom detta 

område, Luthagen/Librobäck, har byggts mycket de senaste åren och det finns ett behov och 

en efterfrågan av att gröna parker även måste få finnas kvar i området.  

Man uttrycker även förståelse för att staden Uppsala växer och kommunen har en skyldighet 

att skapa fler bostäder åt medborgarna. Argumentet om att ”Ingen vill att det ska byggas i just 

deras område” bortförklaras dock något och flera av yttrandena som kommit in visar på 

alternativa förslag som fortfarande ligger i samma område men ändå inte bygger bort 

Seminarieparken.  

Man visar även en på medvetenhet om att förtätning av städer gynnar miljön. I och med 

stadsförtätning kan man minska bilanvändandet, öka antalet cykel- och gångbanor. 

Kollektivtrafiken kan även förbättras och utvecklas när staden förtätas vilket i sin tur bidrar 

till minskat bilåkande. Flera uttrycker sig även positiva till att handel och närservice ökar och 

ges utrymme i bottenplan vid nybyggnation. Där uttrycks samtidigt en oro för den ökade 

trafikgenomströmningen i området. Att bullernivåer och vibrationseffekter skulle öka vid ett 

eventuellt framtida bygge. Att staden skulle växa genom utbredning, mer bebyggelse utanför 

staden, så kallad urban sprawl är ett mer kostsamt och miljömässigt sämre alternativ.  
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De allra flesta av yttrande från privatpersoner innefattar betydelsen av att bevara ett bra och 

behövligt grönområde i en allt tätare stadsdel av Uppsala. Man pekar på betydelsen av 

grönområde för människans välbefinnande och för att barn och vuxna ska kunna leka och 

umgås. Många av de privatpersoner som har yttrat sig i frågan menar att parken även skulle 

behöva öppnas upp för allmänheten och till och med utvecklas till stadsdelspark. 

Flera av yttranden från privatpersoner är av personlig karaktär. De vill ha kvar sin vackra 

utsikt över parken, tycker att ett eventuellt bygge skulle exploatera och skada 

småstadskänslan. Flera av dem uttycker också en bestörtning över att det byggs så mycket 

överhuvudtaget, som det görs i Uppsala just nu.
67

 De menar att i stället bör Uppsala ta tillvara 

på sina många kulturmiljöer och göra dessa till ett varumärke för staden, i ännu större 

utsträckning. 

Där finns även uppmaningar till politiker och beslutsfattare att ta sitt ansvar för 

stadsbyggandet och skapa en framtida hållbar stad, där framförallt de gröna parkerna finns 

kvar.  

 

7.2 Yttrande från företag 

Bland yttranden från företag framkommer också olika typer av argument. Dessa handlar dock 

mer om att tillgodose dessa hushåll med diverse nödvändig och förväntad service på ett så 

kostnadseffektivt och miljövänligt sätt som möjlig. Företag som NCC, Uppsala vatten, 

Uppsala stadsnät, Svenska kraftnät, Vattenfall, Telia Sonera Skanova och Uppsala 

Handelskammare har alla yttrat sig i frågan. Överlag ställer de sig positiva till förslaget att 

bygga och pekar på redan befintliga ledningar i form av vatten, el, bredband och telefoni 

vilket förenklar vid ett eventuellt bygge.  

Vattenfall betonar vikten av att elförsörjningen i området behöver följa föreskrifter och 

att ev. ombyggnationer av kablar och luftledningar utförs av dem, bekostas dock av 

byggföretaget.
68

  

Banverket pekar på ökad genomströmning av trafik vid en plankorsning i närheten, vid 

ev. byggnation och att åtgärder bör vidtas för detta.
69

 De vill även säkra gång-och cykelvägen 

intill järnvägen. De uttalar sig även om att det ev. garaget som planerar byggas i området kan 

försvåra en utbyggnad av järnvägen till dubbelspår. 

Uppsala Vatten skriver också att kvarteret seminariet ligger inom yttre skyddszon av 

vattenskyddsområde för kommunens vattentäkter i Uppsala- och Vattholma åsarna och ”att 

gällande föreskrifter ska beaktas.” Ur en miljömässig synpunkt är byggnation inom befintligt 

område att föredra, blir inte samma markexploatering som vid byggnation och installation på 

t.ex. landsbyggden. 
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7.3 Yttranden från nämnder 

De nämnder som har yttrat sig i frågan är nämnden för vuxna med funktionshinder, 

äldrenämnden, socialnämnden för barn och unga, fastighetsnämnden, utbildning och 

arbetsmarknadsnämnden, gatu-och trafiknämnden, kulturnämnden, fritids-och 

naturvårdsnämnden och miljö-och hälsoskyddsnämnden. Argumenten visar att man förstår 

behovet och vikten av att bygga tätt av miljömässiga skäl men att många bostäder redan har 

uppförts i just det aktuella området Librobäck och att behovet av en stadsdelspark därför är 

ännu större, än att bygga fler bostäder i seminarieparken.
70

  

Gatu- och trafiknämnden begär att planen ska omarbetats med motiveringen att cykel- 

och gångtrafik planeringen är underkänd. 

Kulturnämndens argument går uteslutande ut på behovet att bevara seminarieparkens 

kulturvärde och att den unika folkskoleseminariemiljön i seminarieparken i Uppsala, som 

utgör en av landets tre väl bevarade seminarieparker, vore en kulturell katastrof att bebygga.
71

  

Utbildnings- och arbetsmarkandsnämndens yttrande är att de ställer sig positiva till 

förslaget. De motiverar sitt ställningstagande med ”nybyggda lägenheter i attraktiva lägen kan 

bidra till att öka genomströmningen i befintligt bostadsbestånd och i slutänden frigöra små 

hyresrätter med låg hyra till bland annat ungdomar”.
72

  

Fastighetsnämnden avstryker detaljplanen i dess nuvarande utformning och ger förslag 

till ändrad detaljplan med betydligt mer yta kvar för stadsdelspark.
73

 De understryker även 

behovet av att bevara parkens träd, då de utgör stadsdelens lungor och pekar på 

grönområdenas betydels för klimatfaktorer i liten och stor skala.  

Socialnämnden för barn och unga avstår från att yttra sig i väntan på att en ny detaljplan 

upprättas. Nämnden efterlyser ett tydligt barn- och ungdomsperspektiv och anser att texten i 

planhandlingen ska kompletteras med ett sådant för att ges större möjlighet till 

förverkligande.
74

 Några direkta miljöargument går inte att återfinna i deras yttrande. De 

betonar vikten av att väga in behoven av grönytor och även andra områden som lämpar sig för 

barn- och ungdomsaktivitet. 

Nämnden för vuxna med funktionshinder betonar att vikten av att bevara kulturhistoriska 

värden i området är stort.
75

 Även om denna aspekt är med i detaljplanen och att 

seminariebyggnaderna ska stå kvar, så menar nämnden att de ”känner oro” över det stora 

antalet planerade byggnader. 

Miljö-och hälsoskyddsnämnden avstryker förslagen till bostadsbyggelse i större delar av 

förslaget. De hänvisar till höga buller-och ljudnivåer och till hälsoskäl, med tanke på både 
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järn-och järnväg och det redan ökade befolkningstrycket i området.
76

 Att bevara trädgården 

ger förutsättning för ett större grönområde för allmänheten och är bra för folkhälsan.  

 

7.4 Yttranden från organisationer/föreningar/myndigheter 

Organisationer, föreningar och myndigheter som inkommit med yttranden i ärendet är 

YIMBY – yes in my backyard, hyresgästföreningen, föreningen ”Vårda Uppsala”, föreningen 

”Rädda Seminarieparken”, Miljöpartiet i Uppsala, Socialdemokraterna i Uppsala, 

Vänsterpartiet i Uppsala, Uppsala pensionärsförenings samarbetsråd, Bostadsrättsföreningen 

Östra Fyrisstrand, Upplandsmuseet, Länsstyrelsen, Försvarsmakten, Banverket, Vägverket, 

och Kommunstyrelsen i Uppsala. 

Vägverket har inga invändningar mot planförslaget.
77

  

Banverket pekar på Dalabanans framtida utökning som även är av riksintresse. 
78

 Vidare 

avråder banverket till att bygga för nära järnvägen, att bullernivån i området bör utredas och att 

bedömning av vibrationer saknas i handlingsplanen. De betonar även plankorsningens 

betydelse, ökade genomströmning i området och järnvägens barriäreffekt. Yttrandet innehåller 

även åsikter om parkeringens utformning och närhet till järnvägsspåret. Flera konkreta 

miljömässiga orsaker återfinns. 

Försvarsmakten menar sig inte ha något att erinra till planförslaget.
79

 

Länsstyrelsen menar att planförslaget medför en påtaglig skada på riksintresset för 

kulturmiljövården.
80

 Länsstyrelsen konstaterar även att den nya bebyggelsen skulle innebära en 

förlust för stadsdelen som lider brist på parkområden. De hänvisar till den stora ljud-och 

bullerpåverkan bygget skulle innebära. Ökad trafikgenomfart och vibrationer på grund av 

tågrälsen i området. 

Hyresgästföreningen avstryker planförslaget med motiveringen att den stora 

bostadstillkomsten i området ökar behovet av rekreationsplatser för boende.
81

 Parkens 

kulturella värde betonas också. 

Bostadsrättsföreningen Östra Fyrisstrand menar att behovet av fler bostäder finns men att 

befolkningstrycket även ökar behovet av gröna ytor för avkoppling och gemenskap.
82

 I de 

redan exploaterade stadsdelarna Luthagen och Librobäck behövs gröna ytor.  Även det 

kulturella värdet av seminarieparken understryks. Föreningen varnar även för att de höga hus 

som planeras i området kommer att utgöra en betongliknande barriärer som skymmer 

seminariebyggnadens nationalromantiska stil. 

Miljöpartiet i Uppsala understryker även de, behovet av en fungerande stadsdelspark i det 

redan exploaterade området.
83

 De hänvisar även till länsstyrelsens yttrande om den allt för 
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stora miljöpåverkan i form av ökad trafikgenomfart, vibrationer med mera som denna 

byggplan skulle innebära. De pekar även på de kulturmiljövärden som seminarieparken utgör 

och menar att kommunen kan tillåta uppförandet av dessa bostäder i till exempel ett tidigare 

industriområde.  

Socialdemokraternas yttrande i ärendet avstryker detaljplanen i dess nuvarande 

utformning.
84

 Även de hänvisar till det stora behovet av en park i området. 

Vänsterpartiet i Uppsala avstryker planen av kulturhistoriska skäl
85

 och hänvisar till att de 

befintliga byggnaderna i området är klassade som kulturhistoriskt värdefulla. De betonar 

också vikten av att bevara de grönområden som finns kvar i centrala Uppsala.  

Föreningen YIMBY ställer sig positiva till att bebygga kvarteret men kritiska till det 

nuvarande utförandet.
86

 De inkommer med ett helt nytt och omarbetar planförslag där det tas 

större hänsyn till kulturmiljön i Seminarieparken. De betonar vikten av att bygga fler bostäder 

då bostadsbristen i kommunen ökar men ställer krav på byggnadernas utformning och läge. 

Även YIMBY framhåller behovet av en mer tillgänglig park i området. Vidare så ställer de 

sig positiva till att utrymme ges till affärer och service i bottenplanen på de nya husen. Detta 

gynnar ekonomi och service och även genomströmningen av det växande antalet boende i 

området. 

Föreningen Vårda Uppsala säger nej till att bebygga parken. De pekar på kulturvärden 

som måste bevaras och det allt mer ökande behovet av en stadsdelspark.
87

 De menar vidare att 

inte satsa på skollokaler i dessa välanpassade och handikappvänliga byggnader vore slöseri 

med resurser. Mycket har redan byggts i området och de har inte ställt sig negativa till detta 

tidigare – vet att behovet finns. De har då bara uppmanat till besinning när det gäller att inte 

bygga för tätt och högt, utan att även tänka på behovet av grönområden mellan husen.  

Hyresgästföreningen avstryker planförslaget med motiveringen att det redan byggs 

mycket i området och behovet av en rekreationsplats ökar betydligt. De hänvisar även till 

parkens kulturella värde och uppmanar till att öppna upp och utveckla en stadsdelspark av 

området istället. 

Uppsala pensionärsförenings samarbetsråd motsätter sig den befintliga planen men kan 

godta en plan med färre och lägre hus.
88

 De pekar på den redan hårt trafikerade vägen som ett 

av de främsta skälen till att inte exploatera för hårt i området. 

Upplandsmuseet motsätter sig förslaget i dess nuvarande utformning.
89

 De menar att den 

nuvarande detaljplanen utgör ett alltför stort ingrepp på den välbevarade kulturmiljön i 

seminarieparken med dess tillhörande byggnader. Parkens unika kulturhistoriska miljö måste 

bevaras och att ett nytt byggnadsförslag bör framarbetas i nära samarbete med antikvarisk 

expertis.  

                                                           
84

 Offentlig handling Remiss- och samrådsyttranden Dnr. 2007/20014-1 s 227 
85

 Ibid s. 146-147 
86

 Ibid s. 163-166 
87

 Ibid s. 156-157 
88

 Ibid s. 151 
89

 Ibid s. 124 



 25 

Slutligen kommunstyrelsens yttrande där de konstaterar att det finns många, nya och 

varierande förslag på hur mycket det ska byggas, hur högt det ska byggas och vart det ska 

byggas i området. Kommunstyrelsen anser därför att byggnadsnämnden bör omarbeta planen. 

 

 

8. ANALYS AV YTTRANDEN UTIFRÅN TEORETISKT RAMVERK 

 

Efter denna deskriptiva genomgång av inkomna yttranden i ärendet följer nu den analyserande 

delen. Jag kommer här att utgå från mitt teoretiska ramverk för att se om det går att återfinna 

dessa teorier i yttrandena. (Se figur 1.) 

 

8.1 Hur förtätning förhåller sig till miljöfrågorna 

I yttranden från privatpersoner uttrycks en medvetenhet om behovet av att bygga tätt. 

Alexander Ståhles teorier om besparing av markresurser och det ekologiskt miljövänliga som 

följer av förtätning av städer återkommer. Det finns en förståelse för att ”stadsläkning” gynnar 

miljön. Flera av yttranden från privatpersoner medger att behovet av fler bostäder finns och 

att staden bör växa ”inifrån”. I just detta aktuella område i Uppsala har bostadsbyggandet 

skett kraftigt under de senaste åren. Därför menar man att behovet av ett bevarat grönområde 

måste försvaras. 

Jerker Söderlinds teorier om att människor i städer är mer positiva till att förbättra och 

utöka befintlig kollektivtrafik, för att därigenom kunna spara på miljön genom minskad 

bensinförbrukning, är något svårare att återfinna. Flera av yttranden från privatpersoner uttalar 

sig om vikten av bra cykel- och gångvägar i området, vilket skulle tala för denna teori. 

Samtidigt kan man se en tydlig förskräckelse över det explosiva byggandet i Uppsala 

generellt, men även specifikt i området Librobäck/Luthagen. Man är bl.a. rädd för den ökade 

trafikgenomströmningen i området. Man oroar sig även över vilka bullernivåer eller 

vibrationseffekter ett ev. framtida bygge skulle få på redan befintliga boenden. Många menar 

att det redan kraftigt ökande antalet boende i området påverkar kraftigt bl.a. i form av ökad 

biltrafik och trafikgenomströmning generellt. 

Karin Bradleys teorier om att förtätning av städer även leder till mer resurskrävande 

livsstil kan eventuellt återfinnas i den positiva inställningen som finns över att upplåta 

bottenplan i de nybyggda husen åt affär-och serviceverksamhet. Men å andra sidan så gynnar 

det miljön om fler kan handla och utföra sina ärenden i närheten av sin bostad istället för att ta 

bilen till närmsta shoppingcenter. 

Johan Rådbergs teorier om att förtätning av städer inte är en långsiktigt hållbar utveckling 

och att det inte leder till minskad bensinförbrukning går att finna i argumenten. Flera 

skribenter uttrycker bekymmer över ökad trafikgenomströmning i området vilket i så fall 

skulle tala för att kollektivtrafiken inte ökar per automatik då ett område förtätas kraftigt, utan 

att bilkörandet fortsätter och till och med kan öka. 
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8.2 Företagens yttranden 

När det kommer till företagens yttranden i ärendet är teorierna om att förtätning av städer 

samverkar med miljöfrågorna, ganska tydliga. Flera av dem ställer sig positiva till 

byggnadsplanen och uttalar sig bara i det som berör dem vid eventuellt bygge. Några av 

företagen hänvisar till miljöbestämmelser och regleringar kring vattenledningar, 

kraftledningar och så vidare. Generellt finns dock en inställning om att det går att lösa. Flera 

av företagen hänvisar även till redan befintliga dragna ledningar av olika slag, vilket enbart 

underlättar arbetet vid eventuell byggnation. 

 

8.3 Nämndernas yttranden 

Nämndernas yttranden handlar mycket om det specifika ”ämnesområde” som just deras 

nämnd ”bevakar”. Generellt kan man uppfatta att det finns en förståelse av behovet att bygga 

tätt, att det leder till hållbar stadsplanering, sparar markresurser och underlättar utbyggnad av 

kollektivtrafiken och gång-och cykelvägar med mera. Flera av nämnderna anser dock att 

befintlig byggplan inte ser till andra mål som finns, framförallt som rör människors 

välbefinnande. Den nämnd som ställer sig helt positiv till förslaget är utbildnings-och 

arbetsmarkandsnämnden med hänvisning till att nya eftertraktade nybyggnationer kan frigöra 

billigare hyresrätter till ungdomar som står utan bostad. Gatu- och trafiknämnden underkänner 

förslaget med motiveringen att planeringen av gång – och cykelvägarna är underkänd. Flera 

av nämnderna föreslår en annan utformning av detaljplanen i området med hänvisning till 

människors hälsa och välbefinnande. Behovet av grönområden och att skapa en stadsdelspark 

i ett redan byggnadsexplosivt område framträder tydligt.  

 

8.4 Yttranden från organisationer/föreningar/myndigheter 

Dessa yttranden innehåller tydliga argument när det handlar om teorier kring stadförtätning i 

förhållande till miljöfrågorna. Banverket pekar på riksintresset som finns på framtida 

utbyggnad av Dalabanan, det vill säga tågrälsen som går genom området och som man planer 

att bygga dubbla spår på i framtiden. Här menar jag att det framkommer en medvetenhet om 

att tänka långsiktigt och miljövänligt. Banverket menar även att större hänsyn bör tas till 

ökade trafikgenomströmningen i området. Ytterligare ett exempel är att de även påpekar 

järnvägens barriäreffekt i området och menar att detta behöver tas med i planerandet av 

detaljplanen. Länsstyrelsen framhåller mer av negativa konsekvenser som ytterligare 

förtätning i området skulle innebära. De pekar på stora ljud-och bullerpåverkan bygget skulle 

medföra. De oroas över ökad trafikgenomfart och vibrationer på grund av tågrälsen i området. 

Ur ett miljöperspektiv menar jag att Länsstyrelsens yttrande innehåller mer av en skeptisk 

inställning till förtätning, ur miljösynpunkt i just detta område.  

Både hyresrättsföreningen och bostadsrättsföreningen Östra Fyrisstrand menar att 

bostadsbyggande är nödvändigt men att det explosiva byggandet som pågått i området nu 

kräver bevarandet av ett grönområde. Även här menar jag att teorierna om att stadsförtätning 

gynnar miljön och skapar bättre förutsättningar för utbyggd kollektivtrafik, ligger som grund i 

deras argumentation. De vidhåller dock att det nu har nått en gräns i området. Ett bevarat 
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grönområde är nödvändigt för människors välbefinnande. Flera av föreningarna och 

organisationerna hänvisar till ”det redan ökade befolkningstrycket i området”. Förtätning spar 

markresurser, bidrar till utvecklad kollektivtrafik och gynnar miljön – men att det finns 

gränser. Både miljöpartiet i Uppsala, vänsterpartiet i Uppsala och socialdemokraterna i 

Uppsala hänvisar även de till den redan ökade befolkningen i området. Uppfattningen om att 

ju tätare man bygger dess mer betyder de befintliga grönområdena. Att de bevaras utvecklas 

och omhändertas för att kunna möta människans behov av närhet till grönområden.  

Föreningen YIMBY ställer sig positiva till att bebygga kvarteret men kritiska till det 

nuvarande utförandet. De inkommer med ett helt nytt och omarbetar planförslag där det tas 

större hänsyn till kulturmiljön i Seminarieparken. Här kan men se att deras argumentation 

även bygger på miljömässiga skäl. De betonar vikten av att bygga fler bostäder då 

bostadsbristen i kommunen ökar men ställer krav på byggnadernas utformning och läge. Även 

YIMBY framhåller behovet av en mer tillgänglig park i området. Vidare så ställer de sig 

positiva till att utrymme ges till affärer och service i bottenplanen på de nya husen. Detta 

gynnar ekonomi och service och även genomströmningen av det växande antalet boende i 

området. Detta menar jag visar på en tro på att förtätning samverkar med miljöfrågorna, dvs.  

att bygga täta städer gynnar miljön. Förutom Söderlinds och Ståhles teorier återfinns här Jane 

Jacobs teorier om att skapa livligare stadsdelar. Att service och handel bidrar till livligare och 

tryggare stadsdelar som i sin tur gynnar både människors välbefinnande och miljön, genom 

dels minskad biltrafik och utökad kollektivtrafik.  

Både föreningen Vårda Uppsala och Uppsala pensionärsförening samarbetsråd motätter 

sig bebyggandet av seminarieparken. Båda yttrandena visar på en förståelse för att fler 

bostäder behövs, men att i just detta område är behovet av en park nu större. De hänvisar till 

den redan ökade befolkningen i området. Generellt kan man säga att yttrandena från 

organisationer/föreningar/myndigheter visar enförståelse för Söderlinds och Ståhles teorier 

om förtätning men att det i just detta område redan har förtätats tillräckligt mycket. Vid en 

trend av stadsförtätning måste även ett ansvar tas för befintliga grönområden – och det är just 

detta man menar vill göra med Seminarieparken i Uppsala. Fortsätt gärna att förtäta, men 

använd övergivna industriområden, oanvända icke skötta parker och kvarter som står 

obrukade. Att förtäta en park som har ett stort kulturellt värde och som dessutom är en av 

några få bevarade grönområden i ett redan tätbyggt område, är något som inte godtas av 

allmänheten. 
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9. GRÖNOMRÅDENAS BETYDELSE/ MÄNNISKANS FÖRHÅLLANDE 

TILL NATUREN OCH STADSMILJÖN 

 

Här följer analys av yttranden utifrån teorierna om grönområdenas betydelse vid 

stadsförtätning. Under studiens gång har jag insett att teorierna om grönområdenas betydelse 

och människans förhållande till naturen och stadsmiljön ligger väldigt nära varandra. I 

yttrandena uttrycks ingen skillnad mellan dessa teorier. Av den anledningen har jag slagit 

ihop analysdelen av dessa teorier i samma text. 

 

9.1 Yttranden från privatpersoner 

I yttrandena från privatpersoner återfinns många hänvisningar till betydelsen av närheten till 

grönområden och människans förhållande till dessa. I flera av yttranden framkommer tydligt 

argument som att den stora expolateringen i området sedan tidigare, förutsätter bevarande av 

denna park för människor ska trivas och må bra i området. Alexander Ståhles teorier om att 

själva upplevelsen av grönskan är viktig. I flera av yttranden uttrycks behovet av att både 

kunna se parken men även att kunna besöka den. Ståhles teorier om en integrerad helhet och 

att storleken inte har betydelse, utan att det är upplevelsen som är viktig, framkommer inte 

lika tydligt i yttrandena. Även då flera av privatpersonerna ställer sig positiva till förtätning 

menar de att denna gröna yta måste få finnas kvar. Att det sedan skulle öka service och handel 

i området kan framstå positivt, men i just detta fall överväger det inte behovet av ett 

grönområde. Många hänvisar till barnen och deras behov av att kunna leka i parken, men även 

till de äldre som bor i området. För dem är parken kanske deras enda möjlighet till en grön 

upplevelse. Även om man tidigare försökt bevara lite gröna ytor mellan husen så är denna 

park av en stor betydelse. 

Ytterligare ett argument som framkommer mycket tydligt i yttrandena är parkens 

kulturella värde. Seminarieparken med dess byggnader har ett unikt kulturvärde av 

riksintresse. Den utgör en av tre bevarade seminarieparker i hela landet och detta kulturella 

värde, menar många engagerade, är av stort riksintresse. Från flera av yttranden föreslår man 

även en ombyggnation av parken, utan att förstöra dess kulturella värde. Man vill göra parken 

mer tillgänglig för allmänheten, öppna upp den och även omvandla den till en stadsdelspark. 

Flera av privatpersonerna menar att detaljplanen innebär att kulturen i parken byggs bort. 

Husen planeras stå så de skymmer de redan befintliga unika seminariebyggnaderna i 

nationalromantisk stil. 

Jerker Söderlinds teorier om att kommunens inverkan på planerare, markägare och 

byggherrar är avgörande framkommer i yttrandena. Flera privatpersoner uppmanar politiker 

att ta sitt ansvar i utformningen av staden generellt och av detta område specifikt. Det 

framkommer en tydlig övertygelse att politiker kan påverka om de vill. Man uppmanar att 

tänka på framtida behov av grönska i staden men även att bevara det stora kulturvärde för 

framtida generationer som just denna park har. 
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9.2 Yttranden från företag  

Företagens yttranden berör inte i någon större utsträckning teorierna om grönområdenas 

betydelse. De flesta företag ställer sig positiva till att bebygga parken med vissa hänvisningar 

till de delar som berör deras specifika område och vilka miljökonsekvenser det medför. 

 

9.3 Yttranden från nämnder 

Flera av nämnderna hänvisar till behovet av ett bevarat grönområde i den redan tidigare 

exploaterade stadsdelen. Kulturnämnden betonar parkens betydelsefulla historiska värde. 

Fastighetsnämnden och socialnämnden uttrycker även de grönområdenas betydelse för 

människors välbefinnande. Även nämnden för vuxna med funktionshinder och miljö – och 

hälsoskyddsnämnden betonar sambandet mellan människors välbefinnande och närheten till 

grönområden. Här framkommer Maria Johanssons teorier om grönområdenas betydelse för 

människors välbefinnande.  

 

9.4 Yttranden från organisationer/föreningar/myndigheter 

Även här menar jag att teorierna om grönområdenas betydelse återkommer tydligt. Flera av 

organisationerna betonar förhållandet mellan grönområden och människors välbefinnande. De 

pekar på den förtätning som redan pågår och att den ökade befolkningsmängden i området 

ökar behovet av grönområden i området. Flera av organisationerna och föreningarna pekar 

även på parkens kulturella värde. 

Länsstyrelsen skriver att bebyggelse av parken skulle medföra påtaglig skada för 

riksintresset för kulturmiljövården. En del av dessa föreningar menar även att byggnadsplanen 

för området/parken skulle bilda en barriär och skymma sikten av de nationalromantiska 

huvudbyggnaderna som seminariebyggnaderna utgör. Detta skulle kunna tolkas som ett 

uttryck för Simon Bells teorier om att förtäta till brytpunkten. Bells teorier om att det kommer 

till en punkt där nackdelarna överväger fördelarna. Flera av 

organisationerna/föreningarna/myndigheterna betonar att de inte är emot förtätning generellt 

men att det finns en gräns och den är nu uppnådd i området. Det viktiga nu är att bevara och 

utveckla befintliga grönområden, att göra dem mer tillgängliga för allmänheten.  

Organisationen YIMBY ställer sig positiva till service och handel i nedre delen av 

byggnaderna. Här kan man känna igen Jane Jacobs teorier om livligare stadsdelar och 

växelverkan mellan handel/service, bostäder och park. Att genom växelverkan skapa mer liv, 

social samvaro och därigenom ökad trygghet i olika stadsdelar.  

Vi återfinner även organisationer och föreningar som hänvisar till den befintliga 

skolverksamheten i seminarieparkens nuvarande lokaler. Att barnens skolgård skulle bli för 

liten och att barnen behöver den ytan för rörelse och lek. Detta skulle kunna tolkas som Maria 

Johanssons teorier om att barns lek blir mer intensiv i grönare miljöer. Barnen behöver 

utrymme och grönyta för lek, välbefinnande och för att skapa en miljömedvetenhet tidigt i 

livet. Även Inger Lise Saglies teorier om att naturupplevelsen är viktig i förhållande till det 

faktiska förhållandet. Att upplevelsen av grönska i denna specifika park kan förvinna om den 

bebyggs ytterligare och parken blir för liten. 
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Sammantaget kan man säga att denna analys av yttranden återspeglar framförallt två större 

genomgående och återkommande argument kring byggandet av kvarteret Seminariet. Det 

första är att området är utpekat som en blivande stadsdelspark och många av de engagerade 

uttrycker behovet av ett bevarat grönområde i stadsdelen. Det andra är områdets höga 

kulturvärde där flera av yttrandena hänvisar till utredningarna som gjorts över områdets 

kulturvärde. 

 

 

10. SLUTDISKUSSION 

 

Den första frågeställningen som berör begreppet hållbar utveckling och vad det innebär, så 

kan man konstatera att det är ett brett begrepp. Ett begrepp som innehåller flera aspekter 

såsom ekologiska, kulturella, ekonomiska och sociala, som måste tas hänsyn till för att hållbar 

utveckling ska uppnås. Hållbar stadsutveckling specifikt blir väldigt aktuell då en allt växande 

och större befolkningsandel bosätter sig i städerna. Något som framkommer tydligt i 

teoridelen och som det verkar finnas en relativt stor enighet kring, är just vikten av att förtäta 

städer för att spara på markresurser och för att kunna skapa en energisnål, 

förbrukningssparande, kostnadseffektiv, miljövänlig och långsiktigt hållbar utveckling. Det 

handlar i stor utsträckning om att se till helheten, att få med alla de olika aspekterna och att 

det inte går att hitta några enkla allmängiltiga lösningar. Varje stad måste se till sin specifika 

identitet, sina mål och framtida utveckling.  Både Gullbergs m.fl.
90

 konstaterande om att ett 

systemskifte för samhällsutvecklingen är nödvändig för att den nödvändiga 

energiminskningen ska kunna ske och synsättet om att städer ses som ekosystem med materia, 

s.k. CASE – cities as sustainable ecosystem – bekräftar detta.
91

 Även Melbourneprinciperna 

understryker komplexiteten i hållbar stadsutveckling och att det är många olika aspekter som 

med nödvändighet måste vägas in för att en hållbar utveckling ska kunna möjliggöras. 

Kvarteret Seminariet har ett innehåll i sig själv som apelerar på alla fyra 

hållbarhetsbegreppen.  

Den andra frågeställningen, hur målkonflikten kring kvarteret Seminariet ser ut, handlar 

det dels om en krock mellan översiktplanen och detaljplanen men även om en konflikt mellan 

att bevara kultur och/eller grönområden och att förtäta för att kunna möta behovet av bostäder 

i takt med att invånarantalet ökar. Här finns alltså både ekonomiska, ekologiska och sociala 

aspekter med. Av länsstyrelsens yttranden kan dessutom konstateras att en stor del av 

målkonflikten handlar om riksintresset för kulturmiljön i området och att en förtätning av 

parken skulle innebära ett ingrepp på en unik bebyggelse med tillhörande trädgårdsanläggning 

och att kulturmiljöer med mycket högt kulturvärde därmed skulle gå förlorad. Flera av 

utredningarna och de underlag som har tagits fram av sakkunniga, pekar på just detta. Till 

exempel upplandsmuseets utredning
92

 och riksantikvarieämbetets undersökning
93

 av området. 
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Lässtyrelsens yttranden med dess bilaga
94

 visar även på en klyvning och tveksamhet i beslutet 

att inte upphäva kommunens slutliga detaljplan. 

Den kvalitativa analysdelen av remissyttranden och samrådsyttranden utifrån ett 

teoretiskt ramverk återspeglar kunskap om hållbarhetsproblematiken och Boverkets fyra 

aspekter på hållbarheten. Flera av yttrandena visar på konflikten mellan att förtäta och att 

bevara grönområden. En park utgör en resurs för bra lokalklimat men är även en social 

mötesplats och en plats för rekreation och friskvård. Det framkommer i flera yttranden att en 

stadsdelspark var avsedd att skapas i området. Den ekonomiska aspekten, dels att de bostäder 

som byggs med utsikt över och tillgång till en park har ett högre värde och dels att underlag 

för handel och service gynnas med butiker på bottenplan. I yttrandena betonas även 

kulturvärdet som finns i parken, att området har ett riksintresse för kulturvård som är av stor 

betydelse och har ett högt värde. Jag menar att genom att flera av teorierna går att återse i 

yttrandena, så återspeglas Boverkets aspekter. Det finns en medvetenhet om förtätningsmål 

och att förtätning är nödvändigt, både utifrån behovet av fler bostäder men också för att spara 

på markresurser och för att kunna skapa ett bättre underlag för en bra kollektivtrafik. Teorin 

om grönområdenas betydelse och människans förhållande till natur och stad framkommer 

också i yttrandena. Flera av både privatpersoner, föreningar/organisationer och myndigheter 

pekar på behovet av att bevara och utveckla grönska för människors välbefinnande. 

Tillgången till gröna ytor anses vara viktigt för att människor i städer ska må bra. Denna 

analys av argumenten i yttrandena återspeglar Boverkets aspekter för hållbar utveckling, 

sociala, kulturella, ekonomiska och ekologiska - för att hållbar utveckling ska uppnås måste 

alla fyra aspekter vara med och det är relevant att ställa sig frågan om Uppsala Kommun har 

tagit tillräckligt stor hänsyn till den kulturella aspekten när det gäller detaljplanen kring 

kvarteret Seminariet.  

Den sista frågeställningen, om något av de övergripande hållbarhetsmålen varit 

avgörande för detaljplaneringen kring kvarteret Seminariet, visar kanske denna undersökning 

att de ekonomiska aspekterna fått avgöra. Trots områdets höga kulturvärde och 

översiktsplanens intention om att skapa en blivande stadsdelspark, såldes marken och andra 

aktörer tilläts få ett avgörande inflytande. Trots att flera utredningar visar på ett betydande 

kulturellt värde och även på ett riksintresse för kulturmiljön väljer Länsstyrelsen att inte avslå 

beslutet om att bygga. Detta torts att Länsstyrelsen är splittrad och tveksam när det gäller 

kvarteret Seminariet. Även yttrandena från remisser och samråd kring detaljplanen för 

kvarteret Seminariet visar på motsättningarna när det kommer till praktisk handling för 

hållbar utveckling. Trots att många, både privatpersoner, föreningar och andra instanser har i 

yttrandena uttryckt både behovet av gröna ytor och en stadsdelspark i området och parkens 

kulturvärde, så beslutar Uppsala Kommun att tillstyrka den nuvarande detaljplanen och 

bebygga området. Detta menar jag talar för att den kulturella och sociala aspekten när det 

gäller hållbar utveckling, har i detta exempel fått stå tillbaka. 
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Att dra några generella slutsatser i denna studie är kanske inte möjligt. Den belyser dock 

processen och målkonflikterna när det gäller hållbarhetsaspekterna från Boverket. I 

litteraturstudien framgår komplexiteten kring hållbar samhällsplanering och att det inte är så 

enkelt och självklart som det kan låta i samhällsdebatten. Det krävs en stor omvandling av 

samhällsutvecklingen för att en hållbar utveckling ska kunna uppnås. När det gäller den 

empiriska genomgången och analysen av remiss-och samrådyttrandena så återspeglas även 

där hållbarhetsaspekterna. För att hållbar utveckling ska uppnås krävs att alla fyra aspekter 

tillgodoses. Denna analys visar dock att de kulturella och sociala perspektiven fått stå tillbaka 

vid besluten kring detaljplanen av kvarteret Seminariet i Uppsala. Den förändring detaljplanen 

innebär är en förändring inte bara för kvarteret utan för omgivningen och för staden. Ur ett 

långsiktigare och större perspektiv handlar kanske målkonflikten om Uppsalas identitet som 

kulturstad.  
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