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1. BAKGRUND 

 

Att vissa typer av brott koncentreras till vissa områden och platser är känt, och även om 

brottsplatsen knappast kan förklara hela motivet till det begångna brottet så är det tydligt att 

omgivningen kan ha inverkan på vilka brott som begås och inte begås på en viss plats.
1
 

Planering för att förebygga brott och för att minska otrygghet genomförs idag över hela 

världen, och intresset för brottsförebyggande metoder är högt.
2
 Vad som kan och bör göras 

inom stadsbyggnad är dock omtvistat, och det finns olika uppfattningar om vilka förändringar 

och inskränkningar i stadsmiljön som är acceptabla.
3
 Sverige har internationellt sett varit ett 

lugnt samhälle med förhållandevis låg brottslighet. Fenomen såsom Gated Communities som 

är vanligt förekommande i USA och England har inte fått fäste, även om områden som 

Victoria Park och Lugnet i Malmö kallats så i pressen
4
. Kameraövervakning av invånarna har 

införts inom kollektivtrafiken, men inte i samma skala som i Storbritannien. Syftet med 

arbetet är att belysa de möjligheter och problem som finns i brottsförebyggande planering, 

samt att visa hur trygghetsaspekten beretts utrymme i ett stort stadsbyggnadsprojekt utifrån 

exemplet planeringen av Uppsala resecentrum, i Uppsala kommun. Ett resecentrum är inte 

endast en transportterminal utan också en allmän plats i staden. Att alla människor har 

möjlighet att vistas på allmänna platser utan att känna sig otrygga är ett demokratimål, 

eftersom studier visar att vissa grupper upplever otrygghet i högre grad än andra.
5
 Trygghet 

vid ett resecentrum är också en förutsättning för att kollektivtrafiken skall kunna vara ett 

attraktivt alternativ till bilen, när målet är att öka kollektivtrafikens del av resorna och bidra 

till en hållbar omställning av resvanorna.
6
 

 

1.1 Frågeställningar 

Frågeställningarna syftar till att beskriva hur arbetet med brottsförebyggande och 

trygghetsskapande planering ser ut i en kommun samt i ett stadsbyggnadsprojekt, och hur de 

använda metoderna och verktygen relaterar till de studier och den litteratur som publicerats i 

ämnet. Det nya resecentret i Uppsala invigdes i december 2011 och innebar en radikal 

förändring av stationsområdet. Aktörerna Uppsala kommun, Jernhusen och Trafikverket har 

samarbetat med projektet resecentrum, men uppsatsens fokus kommer att vara att beskriva hur 

Uppsala kommun har arbetat med dessa frågor. Detta eftersom kommunen har planmonopol 

och är huvudman för allmänna platser.  

Målsättningen med uppsatsen är att besvara följande frågor: 

- Hur arbetar Uppsala kommun översiktligt med brottsförebyggande och 

trygghetsskapande åtgärder i översiktsplan, i riktlinjer och i samarbetsorgan? 

- Vilka aktörer har varit involverade i projektet Uppsala resecentrum, och hur har 

samarbetet mellan dessa sett ut? 

                                                           
1
 Schneider & Kitchen, 2007: 1. 

2
 Ibid: Förord. 

3
 Ibid:  2. 

4
 Lövén, 2010: 42-46. 

5
 Heber, 2007: 58-70. 

6
 Gehl, 2009: 6-7. 
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- På vilket sätt beaktades trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder i 

utformningen av Uppsala resecentrum? 

- Hur förhåller sig åtgärderna till den litteratur som presenteras i teoriavsnittet? 

 

1.2 Avgränsning 

Uppsatsen behandlar brottsförebyggande och trygghetsskapande samhällsplanering i teorin 

med exemplet resecentrum i Uppsala. Redogörelser för hur det brottsförebyggande arbetet ser 

ut i andra stadsutvecklingsprojekt i Uppsala stad kommer inte göras. Arbetets fokus är 

detaljplaneprocessen och projekteringen vid projektet resecentrum och det material och de 

aktörer som är relevanta för dessa.  

Uppsatsen fokuserar på de brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder som kan 

implementeras i den byggda miljön. Socialt brottsförebyggande arbete behandlas inte i 

uppsatsen. 

När det gäller de brottsförebyggande samarbetsorganen så har en före detta samordnare 

för Uppsala Brottsförebyggande Råd intervjuats, men ingen för Tryggare Uppsala län som 

ändå omnämns i uppsatsen. Detta eftersom att Uppsala-BRÅ är administrerat av kommunen 

och Tryggare Uppsala län är initierat av Polisen i Uppsala län, och för att uppsatsens fokus 

berör den kommunala planeringen. 

 

1.3 Disposition 

Del 2 behandlar valet av metod, och där finns först en översikt av litteratur och presentation 

av författare. Sedan beskrivs tillvägagångssättet vid intervjuerna och begreppsdefinitioner. I 

del 3 presenteras den teori som utgör en grund för analysen, det är teori om 

brottsförebyggande planering, om kriminologi samt en presentation av brottsförebyggande 

litteratur utgiven av svenska myndigheter. I del 4 redovisas Uppsala kommuns allmänna 

arbete med brottsförebyggande åtgärder, i översiktsplan, belysningsprogram samt i 

samarbetsorgan. I del 5 lyfts exemplet resecentrum upp genom detaljplaner och intervjuer. I 

del 6 analyseras det empiriska materialet utifrån den litteratur som tas upp i teoridelen, 

framförallt utifrån teorin Crime Prevention Through Environmental Design. I del 7 

sammanfattas resultatet och frågeställningarna besvaras kortfattat.  

 

 

2. METOD 

 

I denna del beskrivs valet av metod och diskussion kring denna, samt kritik av metoden. 

 

2.1 Litteratur 

Uppsatsen innehåller en litteraturgenomgång samt en teoridel som visar på aktuell forskning 

inom brottsförebyggande planering. Litteraturen behandlar såväl stadsplanering som 

kriminologi. Målet med litteraturgenomgången är att introducera fler aspekter som ett 

resecentrumprojekt berör som inte är rent transportmässiga, och projektet ställs i relation till 

demokrati och hållbarhet. Litteraturgenomgången har under arbetets gång dessutom syftat till 

att väcka frågeställningar inför intervjuerna.  
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Brottsförebyggande och trygghetsskapande planering förekommer i forskning, rapporter från 

myndigheter och stiftelser samt i annan litteratur. Litteraturen är användbar i olika 

utsträckning eftersom den besitter olika grad av vetenskapliga kvalitéer. De rapporter och 

handböcker som ges ut av myndigheter och stiftelser kan vara användbara för att spegla hur 

arbetet och kunskapsöverblicken ser ut i praktiken, medan artiklar i vetenskapliga tidskrifter 

eller akademisk litteratur på ett tydligare sätt ger underlag för att granska metoder och verktyg 

inom området. Framförallt studier kring kameraövervakningens effekter är av intresse 

eftersom det idag (2012) är högaktuellt vid resecentrum i Uppsala.  

Richard H Schneider är professor i urban och regional planering på Florida Collage of 

Design, Construction and Planning i USA. Ted Kitchen är professor emeritus i Planning and 

Urban Regeneration vid Sheffield Hallam University i Storbritannien. Deras bok Crime 

Prevention and the Built Environment erbjuder en god översikt över fältet och lyfter fram 

teorier och författare som har varit ledande inom brottsförebyggande planering. Boken 

används i uppsatsen för att  beskriva teorin Crime Prevention Through Environmental Design, 

och utgör basen för teorikapitlet.
7
 

En sammanställning av forskning om effekterna av CPTED har Cozens, Saville och 

Hillier skrivit genom Crime prevention through environmental design (CPTED): a review and 

modern bibliography.
8
 Denna studie används i uppsatsen för att stärka tesen att CPTED kan 

vara ett effektivt planeringsinstrument. 

Anita Heber är kriminolog och har i sin avhandling Var rädd om dig!: rädsla för brott 

enligt forskning, intervjupersoner och dagspress beskrivit olika samhällsgruppers rädsla för 

brott. Detta inkluderas i teoridelen, på grund av att det visar att behovet av trygghet är en 

demokratifråga, eftersom alla medborgare oberoende av kön, ålder eller etnicitet skall ha rätt 

till det offentliga rummet.
9
 

Bo Grönlund är arkitekt och lektor i stadsbyggnad vid Konstakademins Arkitektskola. 

Han har sedan åttiotalet arbetat med brottsförebyggande planering och arbetat med Boverket, 

polisen och med ett stort antal svenska kommuner.
10

 Kapitlet Brottsförebyggande stads- och 

bebyggelseplanering i Stora Trygghetsboken ger en översiktlig syn på Grönlunds tankar kring 

brottsförebyggande planering i Sverige och världen. Stora Trygghetsboken är utgiven av 

stiftelsen Tryggare Sverige, som är en partipolitiskt obunden stiftelse som arbetar med att 

förbättra brottsoffers situation.
11

 

Jan Gehl är arkitekt och har varit professor vid Det Kongelige Danske Kunstakademis 

Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. Hans bok Cities for People behandlar 

hållbarhet i städer, stadsutveckling och offentliga platser. Gehls bok används i uppsatsen för 

att ställa trygghet i relation till hållbarhet och kollektivtrafik.
12

 

Vad gäller svenska myndigheter och publikationer som rör trygghet i 

samhällsplaneringen och i kollektivtrafiken så är Boverkets Brott, bebyggelse och planering 

                                                           
7
 Schneider & Kitchen, 2007. 

8
 Cozens,  Saville, & Hillier, 2005. 

9
 Heber, 2007. 

10
 Lindgren, 2009. 

11
 Stiftelsen Tryggare Sverige - "Om oss ", http://tryggaresverige.org/stiftelsen, [Hämtad den 2013-01-

08]. 
12

 Gehl, 2010. 
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från 1998 nu femton år gammal, men den var aktuell när Uppsala resecentrum planerades. 

Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting har i samarbete med Boverket publicerat 

handboken TRAST - Trafik för en attraktiv stad.
13

 

Staffan Litzén var kriminolog vid Stockholms Universitet och ägnade mycket av sitt 

författande åt rädsla för brott och åt brottsoffers situation. Hans licentiatuppsats Oro För Brott 

i Urban Miljö (2006) som behandlar begreppen oro för brott och otrygghet används i det här 

arbetet för att föra in och förklara dessa begrepp i relation till samhällsplanering. 

Eftersom Uppsala resecentrum används som ett exempel i arbetet så är litteratur som 

behandlar säkerhetsaspekter och transportterminaler av intresse. Det finns ingen svensk 

rekommendation eller standard för hur en säker terminal skall se ut, men Statens väg- och 

transportforskningsinstitut (VTI) har utkommit med rapporten Trygghet i storstädernas 

transportsystem. Möjligheter att identifiera kostnadseffektiva åtgärder.  

Uppsala kommuns översiktsplan beskrivs för att förmedla en bild av hur 

trygghetsaspekten prioriteras i den kommunala planeringen som helhet. Detaljplanerna över 

Uppsala resecentrum beskrivs för att visa vilka åtgärder som vidtagits, belysningsprogrammet 

för resecentrum presenteras också. Detaljplanerna för resecentrum är ett flertal. De 

detaljplaner som ingår i uppsatsen är: Detaljplan för Uppsala Central Östra Stationsområdet, 

Detaljplan för kv. Lokföraren, del av Resecentrum, Detaljplan för cykelparkering på 

stationsområdet och Detaljplan för terminalbyggnad vid resecentrum. Vad som skrivits i dem 

angående trygghetsskapande åtgärder redovisas i del 5. Ytterligare detaljplaner som ingår i 

resecentrum är Detaljplan för bussterminal vid Uppsala C, Ändring genom tillägg till 

Detaljplan för Parkeringsgarage vid Resecentrum samt Detaljplan för del av Uppsala 

Resecentrum. I de sistnämnda finns inget skrivet om trygghetsfrågan, och de kommer därför 

inte att behandlas närmare i uppsatsen. Detaljplan för bostäder vid Uppsala Resecentrum 

kommer inte att inkluderas, eftersom den inte hör till området för resecentrumprojektet.
14

 

Brotts- och trygghetsfrågor i anslutning till resecentrum har uppmärksammats i pressen 

efter att skimningsutrustning upptäckts vid biljettautomaterna vid resecentrum i November 

2012. Efter att Uppsala Nya Tidning skrivit om personstölder så publicerades ett flertal 

artiklar och debattinlägg i ämnet, där argument för övervakning ställdes mot önskan om fler 

poliser vid resecentrum snarare än kameror.
15

  

 

2.2 Intervjuer 

För att skapa en större förståelse för detaljplanerna vid Uppsala resecentrum och för att få 

kunskap om vilka aktörer som varit inblandade och hur de samverkat så har semistrukturerade 

intervjuer genomförts med berörda personer. Intervjupersonerna är från Kontoret för 

samhällsutveckling (KSU) på Uppsala kommun, från Uppsala Brottsförebyggande Råd, från 

Jernhusen och från Polisen i Uppsala län. Intervjuerna med personer som varit involverade i 

planarbetet med resecentrum är tänkta att samverka med detaljplanerna för att skapa en bild 

av processen i planläggningen. Detaljplanerna i sig kanske inte ger en rättvis bild av vilka 

                                                           
13

 Trafik för en attraktiv stad: underlag, Utg. 1, 2004. 
14

 Intervju med Gustafsson, Owe, 2012-11-27, planingenjör Uppsala kommun. 
15

 Se Artikel 1-7. 
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åtgärder som vidtagits, om inte åtgärderna finns tydligt formulerade i skrift. Intervjuerna är 

därför viktiga för att ge en heltäckande bild av vilka åtgärder som vidtagits och vilka som 

diskuterats under processen men som inte verkställts och varför. Intervjuerna med Uppsala 

Brottsförebyggande Råd är viktiga för att beskriva hur det brottsförebyggande arbetet i 

kommunen som helhet ser ut, samt för att förklara hur samarbetet med kommunen fungerat 

under planläggningen av resecentrum. Intervjun med Polisen i Uppsala län syftar till att 

förklara myndighetens inställning till resecentrum, och till att få en inblick i den 

brottsproblematik som finns i det dagliga arbetet för polisen kring Uppsala resecentrum.  

Intervjuerna är semistrukturerade och baserade kring ett tema och några ämnen som är av 

intresse för uppsatsen. De i förväg tänkta frågorna kan förändras under intervjuns gång utefter 

de svar som respondenten ger, och de ger respondenten möjlighet att associera fritt kring 

frågorna. Fördelen med den semistrukturerade intervjun är att den ger en förhållandevis tydlig 

ram för intervjun, samtidigt som den ger utrymme för flexibilitet i möjligheterna att ställa 

uppföljningsfrågor och för respondenten att utveckla sina svar allt eftersom.
16

 Respondenterna 

har godkänt att intervjuerna spelats in för att underlätta skrivprocessen. Intervjuerna har 

transkriberats innan det material som varit relevant tillförts uppsatsen. Transkriberingarna 

ingår inte som bilagor. 

De personer som intervjuats för uppsatsen är Catharina Danckwardt-Lillieström som är 

projektledare för Uppsala resecentrum sedan år 2005. Owe Gustafsson är planingenjör på 

Kontoret för samhällsutveckling i Uppsala kommun och har varit delaktig i alla detaljplaner 

som ingår i uppsatsen. Leif Svensson är säkerhetschef för Jernhusen AB som äger det gamla 

och det nya stationshuset. Ann-Christine Dahlén var samordnare för Uppsala 

Brottsförebyggande Råd mellan åren 2006 och 2011. Lisa Sannervik är presstalesperson för 

Polisen i Uppsala län.  

 

2.3 Statistik 

Statistik över anmälda brott skapas av BRÅ (Brottsförebyggande Rådet). Anmälningarna 

registreras lokalt i polisens Rationell Anmälningsrutin (RAR) och skickas sedan till 

rikspolisstyrelsen, som veckovis levererar siffrorna till BRÅ. Utöver detta så levereras vissa 

av tullens och åklagarnas uppgifter till BRÅ.
17

  

Möjligheten att hänvisa till brottsstatistik som är platsspecifik för Uppsala resecentrum 

för att visa på förändringar i anmälda brott över tid hade varit användbar i uppsatsen. Tyvärr 

så är sådan statistik inte sammanställd, och Polisen i Uppsala län och Brottsförebyggande 

Rådet har förklarat att det inte är möjligt få fram statistiken utan att ta ut en avgift om 10 000 

kronor, samt att ett sådant uttag skulle ta tid att genomföra. Vad som finns att tillgå är 

statistiken från 2011 samt 2012 fram till i september. Detta gör att en trend över flera år för 

resecentrums brottslighet inte kan identifieras, utan det enda som kan sägas är just hur 

skillnaden mellan dessa två år ser ut. I övrigt så hänvisas till polisen i Uppsala läns 

uppfattning om hur brottsligheten har förändrats, och detta skall tydliggöras är just en 

hänvisning till myndighetens uppfattning och inte till några absoluta värden. 

 

                                                           
16

 Bryman, 2011: 415-416. 
17

 Kriminalstatistik. 2011, Brottsförebyggande rådet (BRÅ), 2012: 36. 
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2.4 Metodkritik 

Litteraturgenomgången syftar till att presentera relevant teori kring brottsförebyggande och 

trygghetsskapande åtgärder i byggd miljö, samt att föra in ett kriminologiskt perspektiv. 

Eftersom jag personligen läser en samhällsplaneringsutbildning och inte tidigare har läst 

kriminologisk litteratur så finns en uppenbar risk att relevant teori inom kriminologi som 

kunde vara användbar för uppsatsen förbises. Presentationen av kriminologisk litteratur gör 

dock inga anspråk på att vara en heltäckande redogörelse av fältet, utan syftar till att 

introducera och definiera begrepp som är av vikt för uppsatsen. När det gäller litteraturen om 

brottsförebyggande planering så är fältet brett, och det finns fler teorier som kan vara av 

intresse ur ett planeringsperspektiv. CPTED är dock ett begrepp och en strategi som täcker in 

stora delar av fältet, och därför koncentreras teoridelen kring detta.  

I intervjuerna finns en risk för vad Bryman kallar reaktiv effekt eller påverkanseffekt, att 

närvaron av intervjuaren och en medvetenhet hos intervjupersonerna om att de deltar i en 

studie, påverkar dessa så att de beter sig mindre naturligt. Bryman relaterar främst sådana 

effekter till deltagande observationer, men skriver att reaktiva effekter troligtvis blir aktuella 

”i varje undersökning där deltagarna vet om att de är föremål för ett studium”.
18

  

 

2.5 Använda begrepp, definitioner och förkortningar 

Otrygghet 

Som kriminologen Staffan Litzén skriver så används ett flertal begrepp inom forskning om 

”rädsla för brott” (fear of crime). Litzén utgår från ordet trygg, och definierar begreppet på 

följande vis: ”(…)detta begrepp innehåller två dimensioner, dels en riskuppfattning, dels 

känslan som kommer ur denna.” Till skillnad från begreppet säker så har begreppet trygg en 

emotionell dimension, begreppet säker betecknar endast ett reellt förhållande. Ordet safe 

används flitigt i internationell litteratur, den svenska översättningen blir både säker och 

trygg.
19

 Ordet otrygghet används i uppsatsen för att beteckna den personliga uppfattningen om 

risken att utsättas för brott samt de känslor som kommer av detta, det vill säga motsatsen till 

Litzéns definition av ordet trygg. Som Schneider och Kitchen påpekar så är otrygghet eller 

rädsla för brott skilt från reell risk att utsättas för brott, men otrygghet och brottslighet är 

relaterade fenomen. Otryggheten behöver inte vara proportionerlig mot risken att utsättas för 

brott. Rädsla för brott kan i vissa fall vara hög i ett område med låg brottslighet, men också 

låg i ett område som är brottsbelastat.
20

 

”CPTED” betecknar ”Crime Prevention Through Environmental Design”, en metod som 

avser att förebygga brott genom den byggda miljön och som behandlas i teoridelen. 

Centralpassagen är den tunnel som förbinder den västra och den östra delen av resecentrum. 

Passagen finns intill det nya stationshuset och har ett flertal biljettautomater. I passagens 

södra vägg finns rulltrappor som leder upp till perrongerna.
21

 

Begreppen brottsförebyggande och trygghetsskapande används genom uppsatsen. En mer 

utförlig beskrivning och utredning av begreppet otrygghet görs i teoridelen. Schneider och 

                                                           
18

 Bryman, 2011: 274-275. 
19

 Litzén, 2006:  27. 
20

 Schneider & Kitchen, 2007:  4-8. 
21

 Se bilaga 2. 
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Kitchen menar att rädsla för brott och brottslighet ska ses som två separata men relaterade 

fenomen. Många av de metoder som Schneider och Kitchen presenterar har såväl en 

trygghetsskapande som brottsförebyggande effekt, även om det är den brottsförebyggande 

effekten som är vad de fokuserar på i sin framställning.
22

 Detta kompliceras av att de åtgärder 

som föreslås av Uppsala kommun nästan uteslutande uttrycks i termer av trygghetsskapande. I 

litteraturen används ibland begreppen överlappande. När skriftligt material eller intervjuer 

redovisas i uppsatsen så används den term som är aktuell för dokumentet eller för 

intervjupersonen. När åtgärderna diskuterats ur en allmänt hållen synpunkt så har båda 

begreppen använts. Jag menar att det till stor del handlar om ett användande av begreppen 

som skiljer sig mellan Uppsala kommun, Uppsala-BRÅ och litteraturen, när de egentligen i 

många fall talar om samma saker. En mer uttömmande analys av begreppens användning och 

implikationer skulle kunna göras, men det skulle snarare bli en kriminologisk framställning. 

Istället visas att de trygghetsskapande åtgärder som Uppsala kommun talar om också är 

brottsförebyggande, och på vilket sätt de förhåller sig till den teoretiska metod om 

brottsförebyggande planering som presenteras i uppsatsen. 

 

 

3. TEORI 

 

I avsnittet presenteras teorierna Defensible Space och Crime Prevention Through 

Environmental Design, som utgör grunden för hur de brottsförebyggande och 

trygghetsskapande åtgärderna i projektet resecentrum analyseras i uppsatsen. Olika 

upplevelser av trygghet efter sociala grupper visas utifrån kriminologisk litteratur. 

Otrygghetens relation till hållbarhet och till offentliga platser diskuteras. Sedan följer korta 

exempel på dokument från svenska myndigheter som behandlar brottsförebyggande och 

trygghetsskapande planering. För dessa dokument redogörs inte i detalj, utan deras teman 

presenteras för att visa hur kunskapssituationen ser ut i Sverige. 

 

3.1 Defensible Space och CPTED 

Grunderna till de klassiska teorierna inom platsbaserad brottsprevention härrör från skilda 

vetenskapliga fält såsom arkitektur, stadsplanering, kriminologi, geografi, psykologi och 

sociologi. Det grundläggande antagandet för dessa teorier är att den omgivande miljön 

påverkar individers beteende.
23

 Defensible Space är en teori som utvecklats under 1970-talet 

av Oscar Newman, som hävdade att orsaker till brottslighet går att spåra till lika stor del i 

miljön som i brottslingens person. Genom förbättringar i bostadsmiljöer sökte Newman att 

minska brottsbelastningen i området. Newmans teori fick kritik eftersom den inte ansågs 

bygga på säkerställda bevis, och för att den uppmuntrade till mer slutenhet och fler barriärer 

inom städer. Newmans idéer har dock utvecklats och nått vidspridd användning genom Crime 

Prevention Through Environmental Design.
24

  

                                                           
22

 Schneider & Kitchen, 2007:  4-8. 
23

 Ibid. 15. 
24

 Chang, 2011: 28. 
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Förlagan till Crime Prevention Through Environmental Design skapades av C. Ray Jeffery, en 

kriminolog som föreslog en bredare approach till relationen mellan brottslighet och miljö i 

allmänhet och som förde in en mer akademisk metod. CPTED skapades som en starkt 

förebyggande och positivistisk metod för att bekämpa brottslighet. Jeffery menade att endast 

straff var ett ineffektivt medel för att förhindra brott från att begås, och framhöll att miljön 

kunde manipuleras för att gynna eller missgynna kriminella handlingar. En reviderad version 

av Jefferys arbete utkom 1977 och införde en stark biologisk approach genom att föreslå att 

stimuli från omgivningen fysiskt påverkade hjärnan, och därför direkt påverkade individens 

handlingar. Den CPTED som praktiseras idag har fortsatt att utvecklats och påverkats av 

andra platsbaserade strategier, och är närmare besläktad med Newmans Defensible Space än 

med Jefferys CPTED även om den innehåller idéer från båda. Mycket av utvecklingen 

kommer utav att CPTED har fått betydelse inom lokal bebyggelseutveckling i USA samt 

inom statlig policy i Storbritannien, dessutom har en ökad oro för terrordåd gjort att CPTED-

strategier applicerats på hot om terrorism.
25

  

Defensible Space och CPTED har kritiserats för att de förespråkar ”target hardening”, 

vilket innebär att försvåra för brottslingen att nå sitt mål. Detta kan yttra sig genom att 

förstärka murar, portar, lås, fönster eller genom att installera larm för att öka risken i den 

brottsliga handlingen. Detta kan mycket väl uppfylla målet om att förhindra brott, men bidrar 

genom synliga barriärer och skyddsåtgärder till att öka osäkerheten och rädslan i samhället. 

Dessutom finns det en risk för att brottslingen väljer ett annat mål, eftersom det tänkta målet 

uppfattas som för svåråtkomligt, ett etiskt dilemma när det handlar om offentliga resurser som 

gynnar ett område på indirekt bekostnad av ett annat. Schneider och Kitchen hänvisar dock till 

ett flertal studier som visar att det är högst osäkert om det verkligen förhåller sig så att 

brottslingen automatiskt väljer ett annat mål, men skriver att det behövs fler studier på 

området. Det kan i många fall vara så att CPTED-strategier skapar gynnsamma effekter på 

fler platser än den för åtgärden.
26

  

Cozens, Saville och Hillier skriver i Crime prevention through environmental design 

(CPTED): a review and modern bibliography, att det finns en växande mängd studier som 

tyder på att CPTED fungerar.  I deras studie avhandlas en mängd exempel där metoderna har 

bevisats ha effekt. Det finns också exempel som inte uppvisar någon effekt, men vissa av dem 

kan härledas till att de inte uppfyller de utvärderingskrav som ställts i studierna för att 

effekterna skall kunna bedömas vetenskapligt. Cozens, Saville och Hillier för också fram 

kritik mot CPTED på flera punkter. Flera av dessa har med planering av bostadsområden att 

göra men några är relevanta för offentliga platser. Brottslingar som är påverkade av alkohol 

eller droger och handlar irrationellt är inte lika troliga att hindras av CPTED-strategier. De 

lyfter också fram att åtgärderna kan förskjuta brottsligheten till andra områden.
27 

                                                           
25

 Schneider & Kitchen, 2007: 23-24. 
26
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27
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3.2 Åtgärder enligt CPTED 

Nedan presenteras centrala teman inom CPTED som de framställs av Schneider och Kitchen. 

 

Naturlig övervakning 

Naturlig övervakning sker när den fysiska utformningen av byggnader och andra strukturer 

tillåter människor att få en överblick över ett område. Faktorer som påverkar detta är förutom 

landskapsdesign även täthet, typen av användare och ifall grannar uppfattar området som sitt 

eget, där det sistnämnda är centralt för Newmans koncept om Defensible Space. 

Övervakningens roll är central inom samtliga teorier kring platsbaserad brottsprevention.
28

 

Ljussättning är fundamentalt för att en plats skall vara överblickbar, och det finns tydliga 

bevis för att bra ljussättning reducerar såväl rädslan för brott som förekomsten av brott enligt 

Schneider och Kitchen
29

 En god ljussättning förändrar förutsättningarna för att begå brott på 

platsen, eftersom det tilltänkta målet eller offret för brottet blir svårare att nå utan att 

upptäckas.
30

  

 

Verktyg för att underlätta övervakning 

Forskning har visat att effekterna av CCTV (övervakningskameror) för att reducera brott är 

förekommande men i allmänhet små. Kameror kan också användas för att övervaka trafik. 

Emedan kameror får människor att känna sig säkrare så menar kritiker att de inte är 

kostnadseffektiva och förskjuter brottsligheten till andra områden. Andra kritiker menar att 

övervakningskameror förskjuter de områden där polisen är trolig att ingripa och tar över 

rollen som ”police manager”, kritik har också framställts mot övervakningens 

integritetskränkande aspekter. Idag är övervakningskameror en naturlig ingrediens i brittisk 

brottsförebyggande planering och är på frammarsch i USA. Brottslingars svar på den ökade 

kameraövervakningen har varit att bege sig till platser som inte är övervakade, att sabotera 

kamerautrustningen eller att maskera sig. Schneider och Kitchen menar dock att brottslingar i 

stor utsträckning ignorerar kameror. Multi-sensor-system som övervakar luften efter 

biologiska och kemiska hot testas för framtida implementering i reseterminaler.
31

 

Brottsförebyggande rådet beställde en sammanställning av forskningen om 

kameraövervakning som genomfördes av Brandon C. Welsh vid Universitetet i Massachusetts 

år 2008.
32

 Resultaten av undersökningen visade att övervakningskameror har lett till en liten 

men signifikant minskning (16%) av brottsligheten i de undersökta försöksområdena i 

förhållande till kontrollområden. Detta berodde dock på att effektiviteten av 

övervakningskameror vid parkeringsplatser var hög (51% färre brott). På de flesta andra 

platser som hade försetts med kameraövervakning så var effekterna små och icke- 

signifikanta. I centrumområdena och i allmännyttan var minskningen 7%, i kollektivtrafiken 

var minskningen dock 23% men denna minskning var inte signifikant. Rekommendationerna 

från studien blev att kameraövervakning kan minska brottsligheten till viss del, och att ”Mot 

                                                           
28

 Schneider & Kitchen, 2007: 22. 
29
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30

 Ibid. 200. 
31
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32
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bakgrund av de blygsamt positiva resultaten bör framtida kameraövervakning införas 

varsamt i olika miljöer och man bör genomföra utvärderingar av hög kvalitet med långa 

uppföljningsperioder.”
33 Liknande slutsatser drar Ratcliffe ,Taniguchi & Taylor som i en 

studie av kameraövervakning som brottsprevention i Philadelphia ser att vid hälften av 

platserna som blivit övervakade så uppmättes ingen effekt, medan andra platser upplevde en 

minskad brottslighet.
34

 Statens offentliga utredningar (SOU 2002:110) konstaterar att 

internationella försök visar att övervakningskameror kan ha en effekt för att minska 

brottslighet, men att effekterna är olika på olika typer av brott. Vid planerade brott, såsom 

stölder och andra förmögenhetsbrott, är minskningen störst medan effekten vid misshandel 

och oplanerade impulsiva brott är mindre. Dessutom konstaterar utredningen att effekterna 

beror på vilka övriga brottspreventiva åtgärder som vidtas.
35

 

 

Access control 

Access control betecknar åtgärder som minskar möjligheterna till brott genom att förhindra 

tillträde för obehöriga. Dessa åtgärder kan involvera väggar, murar, lås och taggtråd. Att 

använda murar för att förhindra brott är inte av intresse för mindre stadsbyggnadsprojekt, utan 

där handlar access control snarare om gatunätets placering och utformning, gatudesign och 

åtgärder som implementeras på specifika byggnader och strukturer.
36

 Relationen mellan 

gatudesign och brott genom mängden av genomströmning diskuteras i Schneider och 

Kitchens bok, men har uppmärksammats i århundraden
37

 I byggandet av bostadsområden 

förespråkas i allmänhet en enda in- och utfart till trafiknätet, eftersom detta minimerar antalet 

flyktvägar och ökar risken för brottslingar.
38

 Trots potentialen i dessa metoder hävdar 

Schneider och Kitchen att de inte används av planerare, i alla fall inte som medvetna 

strategier. Anledningen till uppkomsten av sådana strukturer kan ofta härledas till andra 

projekt som inte specifikt skall förebygga brott, såsom önskan att kontrollera trafik, öka 

tillgängligheten för fotgängare. Utvecklingen av teknologin på området ger ytterligare 

möjligheter, Schneider och Kitchen skiljer på passiva och aktiva verktyg i sammanhanget. 

Passiva verktyg är farthinder eller pollare och andra element som har en fixerad plats. Aktiva 

verktyg kan vara elektroniska komponenter som svarar mot yttre stimuli. Pollare kan 

användas för att dirigera trafik och fotgängare, och används flitigt inom access control. De 

kan också användas för att förhindra obehöriga att köra in i säkerhetszoner med bil, samtidigt 

som de tillåter fotgängare att passera. Moderna bollarder kan konstrueras så att de kan sänkas 

vid vissa tillfällen. De kan designas så att de passar in i landskapet och utgör en dekoration.
39

  

Lås utgör en möjlighet att reglera tillträdet till platser på en mindre skala än genom att 

arrangera stadsrummet. En stor mängd teknik finns tillgänglig inom lås, kortpassager, kodlås 

och mekaniska nycklar. 
40

 

                                                           
33
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34
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35
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Markering av territorium 

Territorialitet innebär i sammanhanget utformningen av platser för att ge intrycket att de är 

kontrollerade, ägda och försvarade. Territorialitet är därför nära gränsmarkering, övervakning 

och access control. Inom litteraturen kring brottsförebyggande åtgärder utgör territorialitet 

som skiljer privat från allmän plats viktiga delar, och används i stor utsträckning inom 

stadsbyggnad och av fastighetsutvecklare. Att markera territorium kan innebära fysiska 

förändringar i ytmaterial, textur, design, lutning, landskap och färg. Territorium kan också 

markeras genom staket och stängsel, ljud, ljussättning och övergripande design. Markörer för 

territorium måste vara möjliga att se för betraktaren, även om de inte är direkt påtagliga. 

Schneider och Kitchen lyfter fram moderna studier som visar att synliga säkerhetssystem, 

såsom övervakningskameror, kan öka upplevelsen av trygghet.
 41

 

Användningen av ”hissmusik” som en metod att driva ut tonåringar och potentiella 

brottslingar från parker, parkeringar, tågstationer och tunnelbanestationer i USA, 

Storbritannien, Australien och Kanada har i en studie (Timberg 2005) påståtts minska antalet 

brott. Metoden är inte bevisad och skulle behöva studeras empiriskt.
42

  

Ljussättning är fundamentalt för översikt och övervakning, vilket är en av de vanligast 

förekommande CPTED-strategierna, men kan också användas som markör för territorium. 

Risken med att begå brott ökar med bättre ljussättning eftersom brottslingar riskerar upptäckt i 

högre grad. Det finns tydliga bevis för att god ljussättning minskar brottsligheten såväl som 

ökar tryggheten. Väl upplysta offentliga rum är nödvändigt för att hålla sådana platser levande 

på natten och säkra.
43

 

 

3.3 Otrygghet och sociala grupper 

Anita Heber skriver i sin översikt av litteraturen om rädsla för brott att det traditionellt har 

framträtt en bild av otrygghet där män är orädda och kvinnor är rädda att utsättas för brott. 

Även äldre och etniska minoriteter är traditionellt identifierade som grupper som oroar sig 

mer för att utsättas för brott. Den stora skillnaden i mäns och kvinnors rädsla har idag 

omvärderats och nyanserats i senare studier, som kan uppvisa motsägande resultat. I SCBs 

studie (2004:86) uppvisar kvinnor en betydligt högre rädsla att utsättas för brott, medan 

Litzén (2006:93) visar att skillnaderna kan vara mycket mindre. Heber resonerar att detta kan 

bero på olika sätt att mäta begreppet rädsla. Majoriteten av studierna visar dock att kvinnor är 

rädda för brott i högre utsträckning än vad män är idag, även om skillnaderna inte är lika 

skarpa som i den traditionella litteraturen
44

  

Äldres rädsla för brott har också behandlats i stor utsträckning. En förklaring till detta är 

att det är en större del kvinnor som uppnår hög ålder, att de skulle vara räddare än män och att 

detta ger avtryck i statistiken. Dessutom har äldre levt längre liv, och i större utsträckning än 

yngre kunnat bli offer för brottslighet under sin levnad. Vad Heber lyfter fram är dock att 

många äldre människor har större ekonomisk, fysisk och social sårbarhet än yngre personer. 

Generellt sett är äldre människor fysiskt svagare än yngre, och de skulle ha svårare att avvärja 
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ett brott. Dessutom har äldre mindre ekonomiska resurser och sociala kontakter som kan 

underlätta en återhämtning efter att ha blivit utsatt för brott. Heber skriver att de flesta äldre 

emellertid är orädda, men att det är viktigt att ta hänsyn till de som upplever rädsla.
45

 

Rädsla för brott bland barn och ungdomar är enligt Heber inget som har undersökts i 

större utsträckning, men det finns några studier på ämnet. För skolbarn är rädsla för mobbning 

och för andra barn den vanligaste tendensen. I intervjuer har ungdomar sagt (mer specifikt?) 

att det är en försvarsstrategi att samlas i gäng, för att minska risken att ensam bli utsatt för 

våld. Detta leder i sin tur till att gängen kan uppfattas som farliga av omgivningen. Vissa 

studier pekar på en situation där de som oroar sig mest för brott är ungdomar och äldre.
46

 

Personer med dåliga ekonomiska förhållanden är i allmänhet mer oroliga över att drabbas 

av brott, visar studier från Sverige och Storbritannien. I studien från Storbritannien kunde 

detta förklaras av att personer med knappa ekonomiska resurser var mer sårbara i allmänhet 

än genomsnittsbefolkningen. I Sverige kunde förhållandet förklaras genom fattigdom i sig och 

de konsekvenser som en osäker ekonomisk situation medför.
47

 

Sammanfattningsvis skriver Heber att det inte finns tydliga resultat som visar om äldre 

eller yngre är räddast eller om det inte finns några åldersskillnader. Studier på otrygghet som 

pekar ut köns- eller åldersfaktorer har kritiserats för att vara generaliserande.
48

 SCB visar 

2005 att utrikes födda och andra generationens invandrare uppvisar högre rädsla för brott. 

Den sociala sårbarheten inverkar här på samma sätt som för personer med dåliga ekonomiska 

förhållanden, men också språksvårigheter spelar in eftersom detta gör det svårare att förstå det 

nya landets kultur, att tillkalla hjälp eller att rapportera till polisen när man utsatts för brott. 

Etniska minoriteter löper risken att bli utsatta för rasistiskt motiverade våldsbrott eller 

kränkningar. Osäkerheten och rädslan för kränkningar kan göra att invandrare känner sig 

tryggare i sitt bostadsområde, även om det har en hög grad av brottslighet, eftersom det där 

går att förutse risker och hot på ett annat sätt än i ett okänt område. En amerikansk studie lyfte 

fram illegala invandrares situation, eftersom de var oroliga att gå till polisen av rädsla för 

utvisning.
49

 Minoriteter i allmänhet löper risk att utsättas för hatbrott som är specifikt riktade 

mot just dem. Homosexuella män uttrycker större rädsla för brott än heterosexuella, och de 

riskerar också i större utsträckning att utsättas för våldsbrott. Hemlösa och funktionshindrade 

är ytterligare grupper som uppvisar högre rädsla för brott än majoritetsbefolkningen.
50

 

 

3.4 Offentliga rum och hållbarhet 

Ett resecentrum är inte endast en transportterminal, utan också en offentlig plats. Detta är 

något som får konsekvenser såväl ur en ren integritetsaspekt när det gäller beslut om 

kameraövervakning, som i behovet av att säkerställa tillgänglighet och trygghet för alla 

medborgare. Jan Gehl skriver att en viktig aspekt inom planeringen för kollektivtrafik och 

hållbarhet är att människor känner sig trygga och bekväma när de tar sig till och från 

hållplatser och stationer. Detta ökar attraktiviteten hos kollektivtrafiken som alternativ, och 
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Gehl menar att en väl fungerande kollektivtrafik och trygga offentliga miljöer är två sidor av 

samma mynt.
51

  

Synen på den offentliga miljön har varierat det senaste århundradet. Offentliga platser i 

staden har historiskt haft en viktig karaktär av mötesplats för människor. I och med de 

modernistiska planeringsidealen och bilismens ordentliga intåg i stadsbilden i mitten av 1900-

talet innebar gradvis minskade möjligheter för det offentliga rummet att fungera som 

mötesplats. Handel har lokaliserats externt eller i köpcentra inomhus, bilar har kommit att 

tränga undan fotgängare och planeringen har i vissa städer, med USA som ett tydligt exempel, 

gjort det mer eller mindre omöjligt att transportera sig utan bil.
52

 En del av målet med social 

hållbarhet är enligt Gehl att tillgodose alla sociala gruppers lika möjligheter att transportera 

sig i staden och att göra den tillgänglig för alla. En välfungerande kollektivtrafik är, 

tillsammans med möjligheter att transportera sig till fots eller med cykel, nödvändig för att 

uppnå social hållbarhet, och för att detta skall fungera krävs att resorna är trygga.
53

  

 

3.5 Kunskap hos svenska myndigheter och samverkan 

Bo Grönlund är lektor i stadsbyggnad vid Konstakademins Arkitektskola i Köpenhamn och 

har sedan 1985 arbetat med brottsförebyggande bebyggelseplanering. Han har medverkat i 

publikationer för Dansk Standard, Den Europeiska Standardkommisionen och för det danska 

brottsförebyggande rådet. I Sverige har han hållit föredrag och agerat rådgivare åt över 50 

kommuner och företag.
54

 Grönlund menar att den svenska kunskapen baseras på 

internationella erfarenheter och kontakter, men att svenska myndigheter i allmänhet ligger i 

framkant ur ett internationellt perspektiv genom Boverkets rekommendationer samt genom 

samarbeten i lokala brottsförebyggande råd. Vad gäller centrum och handel så ligger Danmark 

före i trygghetsarbetet, i utformningen av skolor och andra kommunala anläggningar så har 

andra länder varit mer angelägna att agera trygghetsskapande.
55

  

Grönlund säger att det finns kunskap om vad som bör göras i brottsförebyggande 

planering, men att den inte används fullt ut bland annat eftersom det inte finns bindande 

rättsliga krav i Sverige på att stadsplaneringen och byggnadsutformningen skall verka 

brottsförebyggande. Dessutom inverkar många inblandade aktörer och målkonflikter samt 

brist på kunskap hos vissa parter som hinder. Grönlund lyfter fram vikten av att de 

brottsförebyggande åtgärderna sker under nybyggnation, eftersom senare åtgärder som vidtas 

i efterhand tenderar att bli mycket dyrare än vad som skulle varit fallet om de planerats från 

början. Brottsförebyggande målsättningar bör skrivas in i översiktsplanerna tycker Grönlund, 

mot bakgrund av översiktsplanen bör kommunerna i detaljplaner och bygglovshanteringen 

ställa än tydligare krav.
56

  

Ett stort antal aktörer medverkar i stora stadsbyggnadsprojekt, och hur samarbetet dem 

emellan fungerar kan vara avgörande för vilket utrymme den brottsförebyggande planeringen 

får i processen. Grönlund lyfter fram vikten av samarbete hos ”(…) fastighetsbolag, 
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byggherrar, arkitekter och andra konsulter, polisen och försäkringsbolag. Dessutom handlar 

det om hur dessa parter samarbetar med kommunerna”.
57

 

  

Boverket 

Boverket är myndigheten för samhällsplanering. I rapporten Brott, bebyggelse och planering 

från 1998 ges exempel på hur olika platser i staden kan få en brottsförebyggande utformning, 

och vilka verktyg som finns tillgängliga för planerare att arbeta med.
58

 Möjligheterna att 

skriva in ett brottsförebyggande perspektiv i översiktsplaner och detaljplaner diskuteras.
59

 

Verket har genom skriften Plats för trygghet – inspiration för stadsutveckling behandlat 

framförallt trygghetsaspekten inom stadsbyggnad. Vad Boverket skriver om offentliga rum 

och om resecentrum och hållplatser är relevant för uppsatsen och för hur Uppsala kommuns 

stadsmiljöer ser ut. En trygg hållplats enligt Boverket karaktäriseras av att överblicken är god, 

att den ligger nära i anslutning till bebyggelse, har god tillgänglighet, är fri från lättklädda 

reklamkampanjer, att ljussättningen är god, att det inte finns skrymmande buskage och att den 

är fri från skadegörelse.
60

 Vikten av att offentliga miljöer hålls fria från skadegörelse och 

klotter understryker Boverket också i en diskussion kring det utmanande och ifrågasättande i 

olovlig konst. Även om olovlig konst kan väcka frågor om vem som egentligen har rätt till det 

offentliga rummet, så resonerar Boverket att den också utgör skadeverkan på allmän egendom 

och att den kan förstärka otryggheten på allmänna platser.
61

 

  

Trafik för en attraktiv stad 

Trafik för en attraktiv stad från 2004 är utgiven av Boverket och dåvarande 

Kommunförbundet, Vägverket och Banverket. Publikationen beskriver otrygghet inom 

transportsystemet som ett hinder för att uppnå de transportpolitiska målen. Likt nollvisionen 

om dödsolyckor formuleras en nollvision för otrygghet.
62

 Modeller för att inventera och 

åtgärda otrygghet i befintliga miljöer samt checklistor inför nybyggnationer av anläggningar 

presenteras.
63

 s. 74-76. I TRAST finns ett kapitel om trygghet, samt ett avsnitt om resecentra 

och större bytespunkter.
64

  

VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) publicerade 2006 rapporten Trygghet i 

storstädernas transportsystem. Möjligheter att identifiera kostnadseffektiva åtgärder. Denna 

är tänkt att ses som ett komplement till TRAST som diskuterar tillämpningen av 

kostnadseffektanalys när trygghetsåtgärder i transportsystem diskuteras.
65
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4. TRYGGHETSSKAPANDE PLANERING I UPPSALA KOMMUN 

 

Här presenteras hur det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet inom planeringen 

ser ut i allmänhet i Uppsala kommun. Kapitlet sammanställer översiktsplanens vägledande 

formuleringar kring trygghet och brottslighet, Uppsala kommuns belysningsprogram, samt 

presenterar de lokala brottsförebyggande samverkansorganen. 

 

4.1 Översiktsplan 

Översiktsplan 2010 för Uppsala kommun antogs av kommunfullmäktige i juni 2010. I 

inledningen förklaras att översiktsplanen har ett särskilt fokus på stadsexpansionen, 

stadslivsfrågor samt kollektivtrafiken.  

I översiktsplanen förklaras kommunens avsikt med trygghetsarbetet.  

 

Trygghet och tillgänglighet gäller alla - oberoende av ålder, kön, funktionsnedsättning eller etnisk 

tillhörighet. Barnperspektivet genomsyrar förändringsarbetet. Kvaliteten i välfärdstjänsterna och den 

byggda miljön gör att vardagslivet fungerar väl för alla åldrar. Torg, gator, parker och friluftsområden 

bäddar för fysisk aktivitet och ett rikt socialt liv. Kultur- och naturvärden ger identitet – förändringar 

sker med stor respekt för dem.
66

  

 

Målsättningen är att gatubyggnader skall innehålla verksamheter i bottenvåningarna. Detta 

skall gynna handel, interaktion och skapa genomströmning i gaturummet. Stadsdelar som 

tidigare upplevts som isolerade till följd av barriärer såsom trafikleder skall knytas samman 

med staden, och ”Funktioner som lockar till vistelse och möten” skall tillkomma i 

stadsrummet och öka attraktiviteten, tryggheten och integrationen. De stadsdelar som gränsar 

till stadskärnan och resecentrum men som planerats som separata ”öar” skall länkas samman 

med de stadsdelar som ligger intill.
67

 

För att kollektivtrafiken skall kunna vara ett gott alternativ till bilen för Uppsalas 

invånare ska den förutom att erbjuda god tillgänglighet också säkerställa att resan är bekväm 

och trygg, och kan bli ett förstahandsval även för funktionshindrade. Kommunen lyfter fram 

vikten av detta eftersom det är ett jämställdhetsmål att kollektivtrafiken fungerar bra för de 

som inte har tillgång till bil.
68

 

Utöver detta vad gäller avsikterna med trygghetsarbetet så står i översiktsplanen att 

trygghetsskapande åtgärder skall vidtas för gång- och cykelvägar i gröna stråk.
69

 Blandade 

funktioner genom nya bostäder i stadsdelar utan sådana samt att bereda plats för verksamheter 

i bottenvåningarna för hela stadskärnan. Detta skall göra att stadskärnan blir ”(…) levande 

och trygg under alla tider på dygnet”.
70

 Gång- och cykelvägar skall vara väl upplysta, och 

utformade på ett sådant sätt att de blir trygga och säkra.
71
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Översiktsplan för Uppsala stad 2002 

Också i den gamla översiktsplanen som var aktuell vid planeringen av resecentrum betonas att 

kollektivtrafiken är viktig av sociala och jämlikhetsskäl. Kommunen menar att 

miljöbelastningen minskar med kollektivtrafik
72

 och att kollektivtrafiken skall präglas av 

trygghet och säkerhet.
73

 Uppsala ska arbeta för att cykel- och kollektivtrafiken blir tryggare
74

, 

men också för att staden som helhet ska präglas av trygghet och tillgänglighet.
75

 Ökad 

integration och funktionsblandning är något som likt Översiktsplan 2010 tas upp i 

översiktsplanen från 2002.
76

 Den fysiska miljön ska vara trygg och präglas av tillgänglighet. 

Otrygghet ska inte hindra kvinnor, ungdomar och barn från att besöka vissa platser vid vissa 

tider.
77

 

 

4.2 Samverkan mellan intressenter och myndigheter 

Uppsala Brottsförebyggande Råd är ett lokalt råd som administreras av Uppsala kommun 

genom Socialnämnden för barn och unga, och inte av centralorganisationen BRÅ som arbetar 

på uppdrag av regeringen. Uppsala-BRÅ har ett fokus på barn- och ungdomsbrottslighet 
78

 

och samlar förutom representanter från Socialnämnden för barn och unga också representanter 

från kommunal och fristående grund- högstadie- och gymnasieskola, Polismyndigheten, 

Brandförsvaret, Uppsala Föreningsråd, Uppsala Handelsförening och Åklagarmyndigheten.
79

 

Tryggare Uppsala län är ett initiativ av Polismyndigheten i Uppsala län att förbättra och 

samordna stödet till brottsoffer och det brottsförebyggande arbetet i länet. I initiativet ingår 

kommunerna i länet, polismyndigheten och Uppsala Länstrafik.
80

 

 

4.3 Riktlinjer för belysning i Uppsala kommun 

I dokumentet Strategi för belysning av Uppsala kommun (godkänt av byggnadsnämnden 

2010) förklaras att belysning är viktigt för att skapa orienterbarhet och trygghet i stadsmiljön, 

och att det är till stor del i det offentliga rummet som en attraktiv stadsmiljö skapas. Avsikten 

är att främja stadslivet genom en belysningsstrategi som lockar invånarna att vistas i staden.
81

 

I dokumentet beskrivs rädsla och dess relation till hållbarhet och jämställdhet: "Rädsla är en 

av de faktorer som mest begränsar kvinnors rörelsefrihet i städerna. Trygghetskänslan har 

därför både ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenser."82 Dokumentet ligger till 
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grund för riktlinjer för de olika stadsdelarnas belysning
83

, varav Att belysa Resecentrum är en 

del. Här konstateras att centralpassagen måste upplevas trygg under alla tider på dygnet, och 

belysningens vikt för att resecentrum är orienterbart och säkert understryks.
84

 

 

 

5. RESECENTRUM I UPPSALA 

 

I denna del presenteras exemplet Resecentrum för att visa på vilket sätt brottsförebyggande 

och trygghetsskapande åtgärder fått utrymme i planeringen och byggnationen av en ny 

centralstation i Uppsala, hur aktörerna samverkat samt hur brottsligheten vid resecentrum ser 

ut. Först visas vad som står skrivet i detaljplanerna för resecentrum om brott och trygghet. En 

karta över hela planområdet samt en karta där Centralpassagen är markerad finns i bilagorna. 

  

5.1 Bakgrund till nya resecentrum 

År 1990 träffades ett samarbetsavtal mellan Uppsala kommun, dåvarande Banverket (numera 

Trafikverket) och dåvarande SJ Fastigheter (nuvarande Jernhusen AB) med avsikten att 

utveckla Uppsala central och Östra Stationsområdet till ett högklassigt resecentrum. Det nya 

resecentrum skulle erbjuda högre tillgänglighet till staden och möjligheter till etableringar 

inom handel och uppförande av nya bostäder.
85

 En fördjupad översiktsplan för Uppsala 

central och Östra Stationsområdet från 1997 låg till grund för planarbetet, utifrån vilken 

kommunens förslag till detaljplan utformades.
86

 En samordnad utställning av kommunens 

förslag till detaljplan och Banverkets förslag till järnvägsplan ordnades och utifrån de 

förutsättningarna skrevs ett ramavtal för genomförandet mellan de tre parterna år 2003.
87

  

Det gamla stationshuset hade förklarats vara byggnadsminne, och hänsyn till detta var ett 

måste att ta. Dessutom utgjorde centralstationen en del av innerstaden och en länk mellan 

stadsdelarna, och ett gemensamt program för ”estetik, gestaltning och kvalité” skulle därför 

ligga till grund för utformningen.
88

 Ett gestaltningsprogram för resecentrum med detaljplanen 

som utgångspunkt gjordes av White arkitekter i samarbete med beställarna, detta påbörjades i 

november 2002 och var färdigt i april 2003. Gestaltningsprogrammet syftade till att vara en 

idéskiss för utformningen, och fördjupade studier av de gemensamma områdena samt 

enskilda gestaltningar för parternas respektive områden skulle utformas med 

gestaltningsprogrammet som grund.
89

 

 

5.2 Detaljplaner 

Detaljplan för Uppsala Central Östra Stationsområdet  

I planen förklaras att utbyggnaden med centralpassagen, eller stationstunneln som den kallas i 

plandokumenten, kommer att förbinda de stadsdelar som tidigare separerats av järnvägen. Det 
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står att långa tunnlar särskilt nattetid kan upplevas otrygga, särskilt om det finns mörka hörn i 

tunneln och om sikten är skymd och utformningen av tunneln blir därför viktig för 

trygghetskänslan. Sedan lyfts några exempel fram på trygghetsskapande åtgärder för tunneln: 

proportionerna i höjd och bredd, akustik och dagsljusinsläpp. "Stationstunneln föreslås få två 

väl tilltagna ljusinsläpp. Målsättningen är att stationstunneln skall upplevas som en passage 

under tre tunnlar."
90

 Längre fram i dokumentet upprepas rekommendationerna för tunnelns 

proportioner och att måtten bör vara väl tilltagna. Sedan förklaras att det är av vikt att vidta 

åtgärder för att separera cykel- och gångtrafiken, något som också skall skapa trygghet. 

Dessutom förklaras att konstnärlig utsmyckning i området är angeläget, i tunneln och 

tunnelmynningar samt på torgen. 
91

 Den kommande trafikmiljön vid det nya resecentrum 

beskrivs som komplex, och att därför skall gång- och cykelvägar vara tydligt utmärkta. I 

första hand med olika material och färgsättning för att undvika onödig skyltning.
92

 

 

Detaljplan för kv. Lokföraren, del av resecentrum 

Trygghetsfrågan finns beskriven vad gäller de två båghus som byggts på östra sidan om 

resecentrum. I planen föreslås att bottenvåningarna reserveras för handel, café eller andra 

verksamheter för att skapa mer ljus och för att passagen byggnaderna emellan skall upplevas 

säkrare. Byggnader, entréer, lastzoner, parkering och belysningsarmatur skall också utformas 

med trygghet och säkerhet i åtanke, och det är också av stor vikt att det sker ur ett 

barnperspektiv.
93

  

 

Detaljplan för Cykelparkering på Stationsområdet 

En kort avsikt med trygghetsarbetet finns formulerad: "Det är angeläget att trygghets- och 

säkerhetsfrågorna (som belysning etc) bevakas vid genomförandet."
94

 I övrigt nämns ingen 

specifik åtgärd. 

 

Detaljplan för terminalbyggnad vid resecentrum 

"Terminalbyggnaden skall ges en utformning som känns välkomnande (till exempel stort 

dagsljusinsläpp." Det är viktigt att ställa krav på utförande och material eftersom resecentrum 

är det första som möter besökare till staden. I övrigt inga specifika åtgärder
95

 

 

5.3 Intervjuer 

I denna del presenteras resultatet av de intervjuer som utförts för uppsatsen. 

Intervjupersonerna är dels tjänstemän som arbetat med detaljplanerna vid Uppsala 

resecentrum, dels personer som är kunniga inom trygghetsfrågor och den kommunala 

organisationen. Dessutom har en representant för Uppsala Brottsförebyggande Råd 

intervjuats. 

 

                                                           
90

 Detaljplan för Centralstation och östra stationsområdet: 16. 
91

 Ibid. 16-17. 
92

 Ibid. 21. 
93

 Detaljplan för kv. Lokföraren, del av Resecentrum: 3.  
94

 Detaljplan för Cykelparkering på stationsområdet: 3. 
95

 Detaljplan för Terminalbyggnad vid Resecentrum : 7. 



21 
 

Kontoret för samhällsutveckling 

En intervju genomfördes med Catharina Danckwardt-Lillieström på kontoret för 

samhällsutveckling, projektledare för Uppsala resecentrum, den 13/12-2012. Danckwardt-

Lillieström har varit projektledare för resecentrum sedan juni 2005 och arbetar med projektet 

idag.  

Projektet började redan under -90 talet, och Danckwardt-Lillieström berättar att det första 

spadtaget togs år 2005, och stationshuset och Centralpassagen invigdes i april 2010. 

Ramavtalet mellan de involverade aktörerna, Uppsala kommun, Jernhusen och Banverket, 

skrevs under år 2003 och specificerade ansvarsförhållandena i projektet. Ägandeförhållandena 

ser ut så att Trafikverket (fd. Banverket) äger och har ansvarat för spårområdet, plattformarna, 

trapporna och rulltrappan upp till den nya entrén. Jernhusen äger stationshuset, både gamla 

och nya och kommunen har ansvarat för västra och östra sidan av resecentrum, 

parkeringsgarage, stationsgatan, och strandbodgatan. Marken i Centralpassagen ägs av 

Uppsala kommun, men passagen byggdes av Trafikverket för kommunens räkning. Väggarna 

och taket i Centralpassagen ägs också av Trafikverket.  

Ett gemensamt gestaltningsprogram för hela resecentrum utformades av arkitektbyrån 

White för alla tre parter. Sedan har parterna var för sig arbetat med sina områden, där 

Jernhusen har valt att anlita arkitektbyrån Wåhlins för att rita stationshuset medan kommunen 

och Trafikverket utgått från Whites gestaltning. Ursprungligen var tanken att det gamla 

stationshuset skulle åtgärdas och att en gång skulle byggas för att knyta ihop det till 

Centralpassagen, och det nya stationshuset fanns inte med i Whites gestaltningsprogram.   

 Trygghetsaspekten menar Danckwardt-Lillieström är svår att sätta fingret på i 

gestaltningsprogrammet och ritningarna. Ritningarna och gestaltningsprogrammet var färdigt 

2003 och hänsyn togs till den kunskap och de erfarenheter som aktörerna hade då, men att de 

inte kunnat föreställa sig att det skulle uppstå sådan problematik med stölder och skadegörelse 

som det gjort. Kommunen har genom möten med polisen och Jernhusen informerats om att 

fickstölder och skadegörelse har blivit ett stort problem, och att detta till stor del grundar sig 

på hur biljettautomaterna och uttagsautomater är placerade. Under arbetets gång fördes 

diskussioner om trygghet, och målet var att Centralpassagen skulle vara öppen, att den skulle 

vara ljus, och att människor inte skulle känna obehaget av att gå ner i en tunnel. 

Kameraövervakning diskuterades inte över huvud taget. Danckwardt-Lillieström förklarar att 

kameraövervakning inte alls var lika aktuellt för tio år sedan, och att det har hänt väldigt 

mycket på de åren. Jernhusen har två gånger sökt tillstånd för kameraövervakning, och fått 

klartecken för vissa tider på dygnet efter den andra ansökan, men kommer att göra en ny 

ansökan för att få tillstånd att övervaka dygnet runt, något som polisen i Uppsala ställer sig 

positiva till. Länsstyrelsen i Uppsala är väldigt hård när det gäller övervakningsfrågan, och 

Jernhusen, kommunen och Trafikverket skall göra en gemensam ansökan framöver för att få 

tillstånd. Vardera fastighetsägare kan endast söka tillstånd för sin egen del, och just i 

centralpassagen är det viktigt att reda ut vem som behöver tillstånd, eftersom marken är 

kommunens men byggnationen är Trafikverkets. Danckwardt-Lillieström upplever att 

länsstyrelsen i Uppsala är mycket strängare när det gäller övervakning än vad många andra 

länsstyrelser är, men vill inte spekulera i varför eftersom kommunen inte inkommit med 
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någon egen ansökan ännu. Hon skulle dock gärna se en nationell policy för 

kameraövervakning för att förenkla frågan och ansökan.  

Danckwardt-Lillieström är stolt över att resecentrum blivit så pass bra med de 

förutsättningar som fanns, men att det självklart finns saker att påpeka i efterhand. Hon säger 

att det är väldigt tråkigt med stölderna och snatterierna i Centralpassagen, men att det är 

enkelt att vara efterklok och att de inte kunnat föreställa sig en sådan utveckling för tio år 

sedan. En trygghetsutredning gjordes inte under projektets gång, men idag skulle det absolut 

ha gjorts en sådan menar hon. Detta gäller också tillgänglighet för funktionshindrade som 

blivit mycket mer aktuellt under dessa år. Nationella regler för dessa frågor finns inte, och 

Danckwardt-Lillieström skulle helst se att det tillkommer sådana framöver för att det inte ska 

vara någon tvekan om vad som ska göras. Idag är det upp till projektgruppen att besluta om en 

eventuell utredning och det vore enklare om det var lagstadgat vad som måste göras. 

Problematiken med en lagstiftning om detta skulle kunna vara att resecentrum på många orter 

skulle behöva byggas om för att uppfylla de nya nationella regleringarna, men att det i så fall 

skulle kunna vara ett krav endast inför nya byggnationer.
96

  

För att öka tryggheten i centralpassagen föreslog kommunen en dygnet runt-öppen kiosk 

eller service nere i passagen, något som Trafikverket sade nej till med motivationen att det 

skulle försämra tillgängligheten i passagen och bromsa upp folkmassorna på väg från 

Stockholmstågen under rusningstrafik. Något samarbete med Polisen eller Uppsala 

Brottsförebyggande Råd fanns inte under projektet, men idag förs en diskussion med Polisen 

som menar att det måste till vakter, övervakningskameror och patrullering tillsammans med 

en allmän försiktighet och medvetenhet om att ficktjuvar kan försöka se bankomatkoden vid 

biljettköp. Automaterna står bra ur en tillgänglighetssynpunkt eftersom de måste finnas nära 

tågen menar Danckwardt-Lillieström, och att flytta dem till en annan plats kommer inte att bli 

aktuellt.
97

  

En intervju genomfördes med Owe Gustafsson, planingenjör på kontoret för 

samhällsutveckling i Uppsala kommun den 27/11-2012. Gustafsson har varit delaktig i alla 

detaljplaner som ingår i uppsatsen och kom in i processen kring åren 1996-1997. Resecentrum 

var inledningsvis ett samarbetsprojekt mellan Uppsala kommun, Banverket och SJ.
98

 I och 

med bolagiseringen av Statens Järnvägar 2000/2001 bildades bolaget Jernhusen att ansvara 

för fastigheter i anslutning till järnvägen, såsom stationshus, stationsområden och 

godsterminaler.
99

  

Samarbetet ledde fram till en fördjupad översiktsplan för resecentrum och östra 

stationsområdet 1997. Inom ramen för denna har sedan flera detaljplaner upprättats. Den 

första detaljplanen reglerade hela området. Gustafsson säger att bangårdens förnyelse fick 

stort utrymme i den första detaljplanen, eftersom inte mycket hade gjorts där sedan järnvägen 

kom till Uppsala och att det fanns krav på ny grundläggning, och att där var Banverket 
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drivande. Detta kom att dominera den första planen, och den bebyggelse som skulle till kring 

centralpassagen illustrerades inte i detalj.  

Owe Gustafsson menar att trygghetsskapande åtgärder inte fått stort utrymme i planerna. 

Tankar och åtgärder har funnits med och vidtagits, men det har ofta inte specificerats i 

detaljplanerna hur detta skall gå till mer än ett allmänt omnämnande. Det har inte genomförts 

en trygghetsutredning som grund för detaljplanerna, något som Gustafsson tror skulle ha 

gjorts idag och som man hade kunnat tjäna på att göra. I säkerhetsfrågan så fick separeringen 

av gång- och cykeltrafikanter däremot mycket utrymme. Under samråden lyftes 

trygghetsaspekterna av flera personer som menade att passagerna borde utformas så att de 

upplevs säkra och trygga under hela dygnet, och i ett yttrande varnas för risken att passagerna 

skulle bli ”tillhåll”. På detta hade Gustafsson för kommunens räkning svarat att frågorna 

skulle beaktas.  

Något som kommunen aktivt arbetade för var att det skulle beredas utrymme för någon 

form av service eller kiosk nere i centralpassagen. Förhoppningen var att verksamheten skulle 

kunna hålla öppet dygnet runt, och Gustafsson menar att passagen då hade blivit tryggare att 

vistas i under kvällar och nätter. Någon sådan blev det emellertid inte eftersom Banverket 

ansåg att det var alldeles för dyrt. Kommunen hänvisade till Stockholm central som har 

sådana lösningar, men projektet gick i stöpet.  

I utformningen av passagen har skrymmande hörn och platser där människor kan gömma 

sig undvikts. Alla sådana skrymslen har dock inte varit möjliga att undvika på grund av 

pelarkonstruktionen. Det som trygghetsarbetet framförallt gick ut på från kommunens sida var 

belysningen. Frågan om övervakningskameror tror inte Gustafsson har diskuterats under 

planskedet, men att det antagligen hade varit uppe på agendan i och med en utredning om 

området planerades idag, eftersom att det nu är mer aktuellt vid så pass stora projekt.
100

 

 

Jernhusen AB 

Jernhusen AB är ett statligt bolag som äger och förvaltar fastigheter såsom stationer, 

stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs det svenska järnvägsnätet. 

Jernhusen bildades 2000/2001 när Statens Järnvägar bolagiserades. Jernhusen äger de 

fastigheter som är det gamla och det nya stationshuset i Uppsala.
101

 Leif Svensson är 

säkerhetschef på Jernhusen AB och intervjuades över telefon den 21 december 2012. 

Jernhusen agerar till stor del som förvaltare av befintliga fastigheter och bygger sällan nytt, de 

arbetar för nolltolerans mot otrygghet på stationerna och bedriver ett omfattande arbete vad 

gäller trygghet och säkerhet på stationerna. När resecentrum i Uppsala skulle byggas så 

granskades förslaget till nytt stationshus utifrån ett trygghets- och säkerhetsperspektiv enligt 

Leif Svensson. När nya stationshus skall byggas så sker ofta en arkitekttävling, där förslagen 

vägs mot varandra och där trygghetsfrågan ingår. Utöver detta så är det andra krav som ställs, 

så som flöden och trivsel. Svensson förklarar att de myndighetskrav på säkerhet som finns 

alltid följs vid byggnationen av Jernhusens anläggningar, och att krav på arkitekten gällande 

trygghet och flöden finns med redan i beställningsfasen.  
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Jernhusen arbetar med ett koncept som går under namnet ”Safe Station” för att uppnå sina 

trygghetsmål. Safe Station är utformat från internationella erfarenheter och anpassat efter 

svenska förhållanden, Jernhusen började arbeta med detta år 2008. Safe Station är ett internt 

koncept och därför har inte materialet varit möjligt att inkludera i uppsatsen. Svensson 

berättar att exempel på vad som ingår för att stävja otrygghet är att verka för byggnader med 

god belysning, med personer som arbetar på stationen och är tillgängliga för resenärerna samt 

med kameraövervakning. Vad gäller just kameraövervakningen så har Jernhusen sökt tillstånd 

för detta och fått avslag av Länsstyrelsen, för att sedan överklaga och få tillstånd till 

övervakning under en begränsad del av dygnet i Förvaltningsdomstolen. Länsstyrelsen i 

Uppsala tillhör en av de mer restriktiva länsstyrelserna enligt Svensson, som upplever att även 

om alla länsstyrelser är restriktiva med tillstånd för kameraövervakning så resonerar de flesta 

att kameraövervakning på tågstationer är något som är angeläget. Svensson menar att Uppsala 

borde jämställas med den möjlighet till kameraövervakning som finns på Arlanda och i 

Stockholm, där inga förhinder för sådan har funnits. Anledningen till att länsstyrelsen i 

Uppsala givit avslag på ansökan är att de värnar om den personliga integriteten.  

Vad som i nuläget kan göras åt de tillgrepp och den skadegörelse som sker på 

resecentrum enligt Svensson är kameraövervakning, väktare och närvaro av poliser eftersom 

området är allmän plats. Stationsvärdar är också något som Jernhusen arbetar med, och detta 

syftar till att vara en hjälp att felanmäla, att tillkalla vård vid sjukdom samt att tillkalla väktare 

eller poliser vid brott. Jernhusen kommer att gå in gemensamt tillsammans med kommunen 

och Banverket för att söka nytt heltäckande tillstånd för kameraövervakning.
102

 

 

Uppsala Brottsförebyggande Råd 

Brottsförebyggande Rådet har en lokalavdelning i Uppsala. Ann-Christine Dahlén var 

samordnare för Uppsalas brottsförebyggande råd mellan 2006-2011.
103

 Därför är hon mer 

relevant för uppsatsen än den nuvarande samordnaren. Brottsförebyggande rådet är en statlig 

myndighet som arbetar på uppdrag av regeringen
104

 Uppsala Brottsförebyggande Råd 

samordnas av Uppsala kommun och brukar kallas ”det lokala BRÅ”.
105  

Intervjun med Dahlén skedde över telefon den 5:e december 2012. Dahlén berättar att det 

har funnits en tidigare version av Uppsala-BRÅ, men att denna lades ner och startades upp i 

ny form eftersom resultaten av arbetet var få. Det nuvarande Uppsala-BRÅ bildades år 2006 

och Dahlén arbetade heltid som samordnare å kommunens vägnar. De aktörer som ingick i 

Uppsala-BRÅ under den tid Dahlén var samordnare var Uppsala kommun, socialtjänsten, 

polisen, brandförsvaret, representanter för fritidsverksamheten och den kommunala skolan, 
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representanter för friskolorna, Uppsala föreningsråd (de flesta ideella föreningar), 

representanter för politiken, åklagarmyndigheten samt Uppsala handelsförening. 

Före 2006 låg Uppsala Brottsförebyggande Råd under kommunstyrelsen, men efter 

ombildningen flyttades verksamheten längre ut i organisationen. Idag år 2012 så finns 

ansvaret hos Ida Bylund Lindgren på kontoret för barn, ungdomar och arbetsmarknad. När 

Dahlén var samordnare så gjorde BRÅ:s placering i den kommunala organisationen att 

avståndet till politiken blev stort. Dahlén arbetade för att BRÅ skulle komma närmare 

politiken, och idag upplever hon att det har blivit bättre. 

I Uppsala Brottsförebyggande Råds uppdrag finns ett tydligt fokus på barn och 

ungdomar. Det finns också en stiftelse som inte finns inom den kommunala verksamheten, 

Tryggare Uppsala Län som har ett bredare fokus, men som främst inriktar sig på brottsoffer. 

Uppsala BRÅ och Tryggare Uppsala län har samarbetat inom ramen för flera projekt. Tanken 

var att Uppsalas brottsförebyggande råd skulle fungera som remissinstans vid 

stadsbyggnadsprojekt, men i själva verket så var det endast vid enstaka tillfällen som rådets 

åsikt tillfrågades. Ett exempel var när kommunen efterfrågade ett yttrande om 

reggaefestivalen i Uppsala. I anslutning till projektet resecentrum tillfrågades inte BRÅ, något 

som Dahlén anser är en brist. Anledningen till att BRÅ inte tillfrågades i arbetet kring 

resecentrum tror Dahlén beror på dels ett ointresse från kommunens sida, men också på att 

BRÅ inte lyckats med att nå ut och få kommunen att känna till BRÅ som resurs. Eftersom 

Uppsala-BRÅ har ett fokus på barn- och ungdomsfrågor så kanske det inte har varit naturligt 

att betrakta rådet som en resurs för alla typer av projekt, men Dahlén menar att rådet bör ses 

som en resurs och en kanal till polisen, åklagarmyndigheten och handelsföreningen. 

Projektet resecentrum kom upp i BRÅ:s arbete i projektgruppen Trygg Utemiljö. I 

gruppen diskuterades bristande ljussättning, dålig skyltning och upplevd otrygghet. Dessa 

diskussioner fördes medan resecentrum byggdes, och arbetet lades på is tills resecentrum blev 

färdigställt. BRÅ hade framfört kritik om resecentrum som gällde klotter, belysning, 

vägskyltar och gångskyltar, men fått till svar att det inte var något som kunde åtgärdas under 

byggfasen eftersom området var att betrakta som en byggarbetsplats och att frågorna skulle 

tas upp när resecentrum blivit färdigt.  

Dahlén menar att kommunen kunde ha tjänat på att under ett tidigare stadium ha fört in 

trygghetsaspekterna på ett tydligt sätt i planeringen. Den kunskap som fanns inom kontoret 

kunde ha kompletterats med utomstående forskning och expertis, och där hade BRÅ kunnat 

fungera som en kanal. Dahlén sammanfattar sin åsikt med att resecentrum blivit bättre än hon 

hade trott, men att det finns brister som kunde ha åtgärdats. Hon menar att kommunen tänkt 

arkitektoniskt och funktionellt men förbisett trygghetsfrågan.
106

 

 

Polisen i Uppsala län 

En telefonintervju genomfördes med Lisa Sannervik som är presstalesperson för Polisen i 

Uppsala län. Sannervik beskriver brottsligheten vid resecentrum och menar att det som sticker 

ut är det stora antalet tillgrepp som anmäls, framförallt fickstölder, och skadegörelse. Under år 

2012 har antalet anmälda fickstölder ökat. Genom anmälningarna har polisen uppfattat att 
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dessa sker i anslutning till centralpassagen och till de biljettautomater som finns placerade i 

tunneln. Tillvägagångssättet är ofta så att ficktjuven fångar upp ett offer i anslutning till 

biljettautomaterna och sedan på väg upp till tågen, antingen i rulltrapporna eller på perrongen, 

så blir offret av med sin plånbok.  

Rent generellt menar Sannervik att det sker fler stölder vid resecentrum efter 

ombyggnationen än tidigare. Det skedde stölder också vid den gamla centralstationen som var 

konstruerad på ett annat sätt och även den hade mycket trängsel, men betalstationer under jord 

fanns inte på samma sätt vid den gamla centralstationen, och det är framförallt i anslutning till 

dessa som polisen ser en ökad brottslighet. Sannervik säger att det idag är trångt och mörkt i 

centralpassagen, varför belysningen borde förbättras och kameraövervakning borde införas, 

där kameraövervakningen skulle ha en såväl avskräckande verkan som att den skulle 

underlätta identifikationen av gärningsmän. Det är då viktigt att kameraövervakningen kan 

ske under hela dygnet, eftersom det är under dagtid som de flesta fickstölder sker. Att 

kameraövervakningen skall få ske (källa) nattetid är bra det också, men polisen vill se 

övervakning under dygnets alla timmar. (formulering). Sedan bekymren med stölder på 

resecentrum uppdagades har polisen sett till att patrullera området under de tider som är mest 

drabbade.
107

 

 

5.4 Statistik 

Här presenteras statistik från Polismyndigheten I Uppsala län för att ge en hänvisning om hur 

brottsligheten vid resecentrum ser ut. Statistiken avhandlar bara 2011 och januari-september 

2012, så ingen egentlig trend kan utläsas. Istället redovisas till Polisen i Uppsala läns 

uppfattning i frågan. 

Tabell 1: Anmälda brott Centralstationsområdet Uppsala. Källa: Polisens anmälningssystem RAR 

 

Tabellen visar inte komplett statistik för hela 2012, men den antyder att antalet anmälda 

våldsbrott minskat något, att tillgrepp och skadegörelse ökat samt att narkotikabrotten ligger 

kvar på ungefär samma nivå som år 2011. 

 

 

6. ANALYS 

 

I denna del diskuteras det material som sammanställts om Uppsala resecentrum, Uppsala 

kommuns generella riktlinjer och arbete för trygghet och mot brott. Dessutom ställs 

åtgärderna och arbetet i relation till den litteratur som presenterades i kapitel 3. Målet för 

diskussionsdelen är att föra in projektet Uppsala resecentrum i ett sammanhang, och att 

beskriva och förklara processen utifrån litteraturen. 
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6.1 Brottsförebyggande verksamhet i översiktsplan och i samarbeten 

Kommunen förklarar i Översiktsplan 2010 att det är ett jämlikhetsmål att kollektivtrafiken 

fungerar, eftersom behoven för de som inte har tillgång till bil skall tillgodoses. Vidare står att 

trygghet och tillgänglighet gäller alla oberoende av kön, ålder, funktionsnedsättning eller 

etnicitet. Hebers litteraturöversikt om otrygghet visar på en skillnad i upplevd otrygghet 

mellan olika sociala grupper, och Uppsala kommun visar medvetenhet om detta förhållande 

när de formulerar sina trygghetsmål i översiktsplanen. Dessa frågor lyftes redan i den gamla 

översiktsplanen från 2002. Belysning av gång- och cykelvägar för att de ska upplevas trygga, 

trygghetsskapande åtgärder för gång- och cykelvägar som går genom gröna stråk samt 

blandade funktioner i stadskärnan som syftar till att den ska bli levande och trygg är saker 

som kommunen vill arbeta med. I Boverkets Brott, bebyggelse och planering som nämnts i 

teoridelen så diskuteras på vilka sätt kommunerna kan föra in ett brottsförebyggande och 

trygghetsskapande perspektiv i översikts- och detaljplaner. Kanske kunde det vara givande att 

i översiktsplanen summera samtliga trygghetsåtgärder i ett separat kapitel, eller under en egen 

rubrik för att bli mer vägledande i planeringen? Ett belysningsprogram för staden har 

upprättats, detta visar att kommunen tar belysningsåtgärder på allvar. Instruktionerna för 

ljussättning av resecentrum är emellertid vaga och motiverar snarare att åtgärder behövs än att 

föreslå faktiska ingrepp. 

Uppsala Brottsförebyggande Råd administreras inom den kommunala verksamheten 

genom Socialnämnden för barn och unga. Genom Uppsala-BRÅ, och även genom Tryggare 

Uppsala län, har Uppsala kommun möjlighet att ta till vara och använda erfarenheter av 

brottsförebyggande arbete i planeringen av stadsbyggnadsprojekt. Även om Uppsala-BRÅ har 

ett ungdomsfokus så kan rådet fungera som en kanal till myndigheter och organisationer där 

det finns kunskap om brottsförebyggande åtgärder.
108

 

 

6.2 Resecentrum och samverkan mellan aktörerna 

Arbetet med resecentrum i Uppsala har pågått sedan nittiotalet och varit en lång process med 

ett flertal inblandade aktörer. Uppsala kommun, Trafikverket (förut Banverket) och Jernhusen 

(förut SJ Fastigheter AB) har samverkat och efter ett gemensamt gestaltningsprogram ritat av 

White Arkitekter har de genomfört byggnationen av sina respektive delar. Från första början 

var meningen att det gamla stationshuset skulle renoveras och anpassas efter det nya 

resecentrum, istället valde Jernhusen att uppföra en ny terminalbyggnad som ritades av 

Wåhlin Arkitekter. Det första spadtaget togs år 2005, stationshuset och Centralpassagen 

invigdes i april 2010. 
109

 

Ansvarsfördelningen ser ut så att stationshuset är Jernhusens fastighet, Centralpassagen är 

kommunens mark och Trafikverkets byggnad, östra och västra delarna av resecentrum, 

parkeringsgarage, Stationsgatan, och Strandbodgatan är kommunens och plattformarna och 

spåren Trafikverkets.
110
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Jernhusen har arbetat med konceptet ”Safe Station” i fyra år, detta är internt och kan inte 

redogöras för i detalj i uppsatsen. Säkerhetschef Leif Svensson har förklarat att Jernhusen 

ställer krav på sina stationer utifrån ett trygghets- och säkerhetsperspektiv, och förslaget till 

nytt stationshus har också granskats ur ett sådant. Jernhusen arbetar med belysning, 

övervakning och närvaro av stationsvärdar för att skapa en känsla av trygghet och för att 

förebygga brott. När nya stationer skall byggas så ställer Jernhusen krav på arkitekten, bland 

annat trygghetskrav, redan i beställningsskedet. Jernhusen följer de krav på säkerhet som 

regleras i lagstiftningen.
111

  

Samverkan mellan kommunen och övriga aktörer, såsom Uppsala-BRÅ och 

Polismyndigheten i Uppsala län fanns inte under projektets gång enligt såväl 

intervjupersonerna från kontoret för samhällsutveckling som intervjupersonerna från Polisen 

och Uppsala-BRÅ. Polisen har fungerat som remissinstans, men enligt Owe Gustafsson 

påpekades inget särskilt. Idag sker en dialog om resecentrum mellan Polisen, Jernhusen och 

Uppsala kommun, eftersom antalet anmälda tillgrepp enligt polisens uppfattning har ökat de 

senaste åren, där fickstölder i och kring centralpassagen utgör ett stort problem.
112

 Uppsala-

BRÅ har omorganiserats år 2006 och kommit med synpunkter under byggnationen av 

resecentrum. På dessa synpunkter skall kommunen ha svarat att resecentrum måste bli färdigt 

innan nya åtgärder kan bli aktuella.
113

 Att notera är att trots att Centralpassagen upptar största 

delen av utrymmet när det gäller trygghetsåtgärder i planerna så är det i denna som den ökade 

brottsligheten skett enligt Polisen i Uppsala län. Såväl Polisen i Uppsala län som Uppsala-

BRÅ har haft synpunkter på hur centralpassagen är utformad och upplyst, men på grund av 

bristande kontakter mellan dem och kommunen så har dessa synpunkter inte lyfts förrän 

projektet var i full gång.
114

 I fallet resecentrum så påbörjades projektet innan Uppsala-BRÅ 

fick sin nuvarande form, och det är möjligt att det  tidigare inte fanns samma möjligheter till 

samarbete som det förefaller göra i dagens läge. För framtida projekt inom Uppsala kommun, 

och vid byggnationen av andra resecentrum och terminaler i landet, så är det angeläget att den 

kunskap som finns inom den kommunala organisationen och hos kommunens samarbetsparter 

utnyttjas. Att kunskaperna och kontakterna kommer till användning är inte bara planerarnas 

och projektgruppernas ansvar, de lokala brottsförebyggande råden måste skapa medvetenhet 

inom den kommunala organisationen om att de är en existerande och användbar resurs. Att 

brottsligheten kring resecentrum ökat enligt polisens uppfattning stärker bilden av att ett 

förbättrat samarbete är nödvändigt. Som Bo Grönlund skriver så finns goda kunskaper om 

trygghetsskapande och brottsförebyggande planering i Sverige, men myndigheterna bedriver 

inget rutinmässigt samarbete i frågorna. Boverket, Trafikverket, Brottsförebyggande Rådet 

och Polismyndigheten är aktörer som kan bidra med värdefull kunskap inför liknande projekt. 

Som Grönlund skriver så är det dessutom mer kostnadseffektivt att ta in åtgärderna och utreda 

redan under planeringsstadiet, eftersom man annars är hänvisad till att bygga om befintliga 

lösningar.
115
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6.3 Trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder i utformningen av 

resecentrum 

Fokus för uppsatsen är att beskriva hur trygghets- och brottsförebyggande aspekter tagits med 

i planerna och i arbetet med utformningen av resecentrum. Det som är speciellt med 

brottsligheten i och kring resecentrum är enligt Polisen i Uppsala län skadegörelse och 

tillgrepp, och då särskilt de fickstölder som sker i anslutning till Centralpassagen. Polisen i 

Uppsala län ser en markant ökning av fickstölderna sedan ombyggnationen av resecentrum, 

särskilt det senaste året (2012), vilket Lisa Sannervik förklarar med biljettautomaternas 

placering i Centralpassagen och med Centralpassagens utformning. Statistik som visar 

förändringen i anmälda brott vid resecentrum har inte kunnat presenteras eftersom sådan inte 

finns sammanställd, och det skulle bli kostsamt och tidskrävande att begära ut sådan. Istället 

hänvisas i uppsatsen till Polisen i Uppsala läns uppfattning som Uppsala kommun och 

Jernhusen har tagit del av. 

Ett separat trygghetsprogram för resecentrum har inte skrivits och en trygghetsutredning 

inför den kommunala planläggningen har inte gjorts. Projektledare Catharina Danckwardt-

Lilliestöm och planingenjör Owe Gustafsson på kontoret för samhällsutveckling har förklarat 

att detta beror på att frågan inte var lika aktuell för tio-femton år sedan som den är idag, och 

att i dagens läge skulle en sådan utredning med största sannolikhet ha genomförts inför ett 

projekt av den här storleken. Ett trygghetsperspektiv finns dock med skriftligen i planerna, 

även om detta är allmänt hållet och inte alltid i detalj preciserar vilka åtgärder som skall vidtas 

och på vilket sätt dessa förstärker tryggheten i området. De åtgärder som finns med beskrivs i 

termer av trygghetsskapande snarare än brottsförebyggande. Diskussioner om trygghetsfrågan 

har förts inom arbetsgrupperna som utvecklat resecentrum, dessa kan inte alltid utläsas ur 

plandokumenten.
116

 I stället för en utredning, en specifik modell eller ett tydligt uppdrag kring 

trygghets- och brottsfrågorna har kommunen litat till den kompetens som funnits i 

arbetsgrupperna och hos enskilda individer. Gällande kameraövervakning, som idag blivit 

aktuellt i media och i diskussionerna hos aktörerna som utvecklat resecentrum, så 

diskuterades sådan inte över huvudtaget av kommunen under projektets gång. Catharina 

Danckwardt-Lillieström har sagt att kommunen svårligen kunde ha föreställt sig den 

problematik som nu uppstått och hur aktuell en kameraövervakning skulle komma att bli. 

Såväl de tillfrågade fastighetsägarna Jernhusen och Uppsala kommun som Polisen ställer sig 

positiva till kameraövervakning av resecentrum, Jernhusen har efter överklagan till 

Förvaltningsdomstolen beviljats tillstånd för övervakning under begränsad tid av dygnet. 

Länsstyrelsen i Uppsala län är mer restriktiva med övervakningstillstånd än vad exempelvis 

Länsstyrelsen i Stockholms län är upplever Leif Svensson. Catharina Danckwardt-Lillieström 

på KSU skulle helst se tydligare nationella riktlinjer för hur tillstånd för övervakning skall 

beviljas.  

 

6.4 Resecentrum och CPTED 

I detaljplaner och i utförande är trygghetsåtgärderna vid resecentrum i Uppsala framförallt 

inriktade på vad Schneider och Kitchen kallar naturlig övervakning. Framförallt finns en 

tydlig betoning av och fokus på ljussättning för att skapa miljöer som upplevs trygga och 
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säkra på kvällar och nätter. Dessutom har hörn och skrymda platser undvikits i 

konstruktionerna för att ingen skall kunna dölja sig där
117

, och dagsljusinsläpp skall bidra till 

en ljusare passage.
118

 Glasväggar i busskurerna skapar också bättre överblick över området. 

Centralpassagen upptar det mesta av utrymmet när det gäller trygghetsaspekten i 

detaljplanerna, Uppsala kommun ville se en dygnet runt-öppen kiosk eller service i 

Centralpassagen för att öka den naturliga övervakningen och förstärka trygghetskänslan. Detta 

sade Trafikverket nej till eftersom det skulle hämma genomströmningen i tunneln.
119

 En 

verksamhet i Centralpassagen som hade erbjudit extra ögon på gatan och ytterligare en 

ljuskälla hade kunnat verka för en tryggare miljö. Om det hade gått att lösa kapacitets- och 

flödesmässigt kan inte diskuteras utifrån materialet i den här uppsatsen, men en sådan lösning 

hade kunnat vara lyckosam.  

Något som inte tas upp i plandokumenten eller diskuterades under byggnationen är 

kameraövervakning, detta har dock blivit mycket aktuellt efter att fickstölder i anslutning till 

centralpassagen uppmärksammats. Såväl fastighetsägarna som polisen vill att resecentrum 

skall kameraövervakas. Schneider och Kitchen hänvisar till forskning som visar att 

övervakningskamerors egentliga effekt för att minska brottslighet i allmänhet är liten, att den 

egentliga effekten är trygghetsskapande och inte främst brottsförebyggande eftersom 

brottslingar i stor utsträckning ignorerar kameror. Kritiker av kameraövervakning menar att 

övervakning kan förskjuta brottsligheten till andra områden och att sådan övervakning 

kränker människors integritet.
120

 Brottsförebyggande Rådets (centralorganisationens) 

sammanställning av forskning kring kameraövervakning visar att sådan kan ha effekt på 

brottsligheten vid terminalbyggnader, men underlaget är för litet för att några tydliga 

slutsatser skall kunna dras. Andra studier som uppvisar liknande resultat är Ratcliffe, 

Taniguchi och Taylor. Att forskningen inte säkert kan fastslå att övervakningskameror har en 

ensidigt hämmande inverkan på brottslighet behöver dock inte betyda att införandet av 

kameraövervakning vid Uppsala resecentrum blir verkningslös. Welschs och Ferringtons 

studie visar viss effekt, som förvisso inte är signifikant, när övervakningskameror installerats i 

transportterminaler. Det finns dock en risk att aktörerna förlitar sig på att 

kameraövervakningen ska lösa de problem som finns och förbiser andra möjliga åtgärder. 

Nyttan med övervakningskameror är emellertid större än endast brottsförebyggande, eftersom 

den kan ha en trygghetsskapande effekt samt förenkla identifikationen av gärningsmän när 

brott har begåtts.  

Det är viktigt att skadegörelse och klotter saneras vid resecentrum för att förstärka 

känslan av Territorialitet. En offentlig plats som tillåts förfalla skapar känslan av att den är 

nedprioriterad och oskyddad enligt Boverkets Trafik för en attraktiv stad, vilket kan relateras 

till Schneider och Kitchens territorialitet. Den konstnärliga utsmyckning som föreslagits i 

Centralpassagen och vid torgen torde kunna förstärka intrycket av att platsen är ägd och 

skyddad. Att arbeta med olika material och färgsättning kan också förstärka en sådan känsla. 

En god ljussättning är också fundamentalt i att skapa ett intryck av att platsen är ägd och 
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försvarad. Närvaron av övervakningskameror kan förstärka känslan av trygghet och att 

platsen är försvarad, om kamerorna är synliga eller om allmänheten uppmärksammas på att 

platsen är övervakad det vill säga. 

Jag vill hävda att vad Schneider och Kitchen benämner Access Control inte är av stor vikt 

för den kommunala planeringen av resecentrum. Lås, galler och skydd mot stöld inom 

resecentrum är snarare av vikt inom Jernhusens fastighet, det vill säga stationshuset. Access 

Control skulle troligtvis inte kunna användas i eller runt centralpassagen för att förhindra 

stölder eller skadegörelse. 

 

 

7. SLUTSATSER 

 

I detta kapitel besvaras uppsatsens frågeställningar mer kortfattat och direkt än i analysdelen. 

Frågeställningarna för uppsatsen har varit dessa:  

"Hur arbetar Uppsala kommun översiktligt med brottsförebyggande och 

trygghetsskapande åtgärder i översiktsplan, i riktlinjer och i samarbetsorgan?" 

"Vilka aktörer har varit involverade i projektet Uppsala resecentrum, och hur har 

samarbetet mellan dessa sett ut?" 

"På vilket sätt beaktades trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder i 

utformningen av Uppsala resecentrum?" 

"Hur förhåller sig åtgärderna till den litteratur som presenteras i teoriavsnittet?" 

Det material som använts i uppsatsen när det gäller översiktlig planering och samarbeten 

är främst från idag, och situationen  när resecentrum planerades var en annan, även om det 

även i den äldre översiktsplanen formulerades vissa trygghetsmål. Blandade funktioner för att 

göra stadskärnan tryggare, ett belysningsprogram för staden samt tryggare gång- och 

cykelbanor är något som kommunen arbetar med. Kommunen kunde kanske tjäna på att 

formulera trygghetsavsikterna under en separat rubrik i översiktsplanen, för att få det mer 

sammanhållet. Dessutom saknas ett brottsförebyggande perspektiv i översiktsplanen, även om 

de trygghetsskapande åtgärderna ofta också verkar brottsförebyggande så kunde också 

brottsförebyggande avsikter ingå i översiktsplanen. Uppsala kommun administrerar Uppsala-

BRÅ som samlar många aktörer inom brottsförebyggande verksamhet, och kommunen deltar 

också i Polisens initiativ Tryggare Uppsala län.  

De aktörer som varit ägare av projektet resecentrum har varit Uppsala kommun, 

Trafikverket och Jernhusen AB. Ett gemensamt gestaltningsprogram utfört av White 

Arkitekter för resecentrum har i Jernhusens fall kompletterats med ett uppdrag till Wåhlin 

Arkitekter att rita det nya stationshuset. Uppsala kommun har ansvarat för östra och västra 

delen av resecentrum, parkeringsgarage, Stationsgatan och Strandbodgatan samt för marken i 

Centralpassagen och Jernhusen AB har ansvarat för sina fastigheter, vilka är det gamla och 

det nya stationshuset. Trafikverket har ansvarat för spårområdet och plattformarna. Ett 

samarbete med Polisen i Uppsala län eller med Uppsala Brottsförebyggande Råd har inte 

funnits, detta dels för att det inte funnits rutinmässiga samarbetsformer mellan 

stadsbyggnadsprojekt och dessa aktörer. Dessa samarbetsorgan utgör en resurs som kunde 

nyttjas effektivare i framtiden. 



32 
 

De trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärderna diskuterades under projektets gång 

av de personer som arbetade med resecentrums utformning. I detaljplanerna ligger fokus på 

att Centralpassagen skall upplevas trygg och säker under alla tider på dygnet, och 

belysningsfrågan och separering av fotgängare och cyklister får mest utrymme. De åtgärder 

som vidtagits och som verkar trygghetsskapande är inte alltid tydligt formulerade i 

detaljplanerna, utan har utarbetats när området har ritats. En separat utredning om trygghet 

och brottslighet har inte gjorts, detta för att det vid planeringen av resecentrum inte var lika 

aktuellt som det är idag. I detaljplanerna formuleras avsikterna som trygghetsskapande 

snarare än brottsförebyggande, även om många trygghetsskapande åtgärder också verkar 

brottsförebyggande. 

Trygghetsingreppen vid resecentrum har framförallt varit fokuserade på vad Schneider 

och Kitchen kallar Naturlig övervakning, det vill säga belysning och jämna väggar och ytor 

utan hörn för att skapa översikt. Idag har kameraövervakning blivit aktuellt, genom att 

samtliga aktörer önskar se en sådan lösning vid resecentrum. Kameraövervakning 

diskuterades dock inte under planskedet. Territorialitet blir ett resultat av belysning, 

färgsättning och att hålla efter med sanering och reparation. Kommunen har dock fått kritik 

för att centralpassagen är för dåligt upplyst. Biljettautomaternas placering under jord medför 

enligt Polisen i Uppsala län att fickstölderna i området har ökat. Vad Schneider och Kitchen 

benämner Access control bedöms inte vara av stor vikt för den kommunala planeringen av 

resecentrum.  

 

Reflektioner och vidare forskning 

Trygghet i offentliga rum är en demokratifråga, eftersom alla skall ha rätt att vistas och känna 

sig säkra i det offentliga rummet, och eftersom det är främst kvinnor, äldre och 

minoritetsgrupper som upplever otrygghet i offentlig miljö så är det angeläget ur ett 

jämlikhetsperspektiv att åtgärda detta. Dessutom är det av vikt för kollektivtrafikens 

attraktivitet att människor känner sig trygga såväl på väg till och från som under resan. Att ta 

med sig från projektet resecentrum är framförallt att kunskapsutbytet mellan planerare och 

andra myndigheter kan förbättras. Nu är det förvisso så att projektet resecentrum påbörjades 

på nittiotalet när dessa frågor inte var lika utredda i Sverige som de är idag, men inför 

framtiden är det angeläget att redan i ett tidigt stadium överväga att låta göra en utredning av 

vinsterna med brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder. Om inte annat för att det 

kan bli betydligt kostsammare att åtgärda brister i efterhand. För att förbättra kvaliteten i 

stadsrummet och göra det attraktivt för människor så är ett av stegen att planerarna och 

arkitekterna överväger på vilka sätt som den fysiska miljön bidrar till otrygghet och 

brottslighet. Det förefaller som om trygghetsaspekter och brottsförebyggande metoder är mer 

aktuella idag än för tio-femton år sedan. Det kan vara så att det ökade intresset för ett 

attraktivt stadsrum är en del av reaktionen mot den funktionalistiska planering som Jan Gehl 

menar har prioriterat ner det offentliga rummet. Det kan ändå behövas tydligare nationella 

riktlinjer för hur brottsförebyggande och trygghetsskapande planering skall se ut. Det är 

möjligt att det, som Bo Grönlund och Catharina Danckwardt-Lillieström säger, skulle 

underlätta med bindande rättsliga krav på att planeringen skall verka brottsförebyggande.  
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Att känna till uppsalabornas inställning till brott och rädsla kring resecentrum vore intressant, 

och en enkätstudie skulle kunna visa vilka platser som upplevs särskilt obehagliga. Annars 

vore en utförlig studie av kameraövervakningens effekter på reseterminaler i Sverige av 

intresse inför nybyggnationer. 



34 
 

REFERENSLISTA 

 

Berglund, Carl Magnus (red.), Trygghet i storstädernas transportsystem: möjligheter att 

identifiera kostnadseffektiva åtgärder, VTI, Linköping, 2006 

Birgersson, Tommy (red.), Brott, bebyggelse och planering, 1. uppl., Boverket, Karlskrona, 

1998 

Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, 2., [rev.] uppl., Liber, Malmö, 2011 

Chang Dongkuk, Economical, and Spatial Factors on Burglary Rates, Environment and 

Behavior 2011 43:26, originally published online 28 October 2009 

Cozens, Paul Michael, Saville, Greg and Hillier, David. "Crime prevention through 

environmental design (CPTED): a review and modern bibliography", Property 

Management, 2005,"Vol. 23 Iss: 5 pp. 328 - 356. 
Detaljplan för Cykelparkering på stationsområdet. Diarienummer 2008/20041-1 

Detaljplan för kv. Lokföraren, del av Resecentrum. Diarienummer 2007/20035-1 

Detaljplan för terminalbyggnad vid Resecentrum. Diarienummer 2005/20091-1 

Detaljplan för Uppsala central, östra stationsområdet. Diarienummer 1997/212-2 

Gehl, Jan, Cities for people, Island Press, Washington, 2010 

Uppsala resecentrum Gestaltningsprogram, White, 2003 

Heber, Anita, Var rädd om dig!: rädsla för brott enligt forskning, intervjupersoner och 

dagspress, Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet, Diss. Stockholm : 

Stockholmsuniversitet, 2007,Stockholm, 2007  

Kriminalstatistik. 2011, Brottsförebyggande rådet (BRÅ), Stockholm, 2012  

Lindgren, Yamile, Pettersson, Karl-Åke, Lindgren, Magnus & Bjelle, Britta, Stora 

trygghetsboken: om stöd till brottsdrabbade och brottsförebyggande arbete - en 

lägesbeskrivning, 1. uppl., Jure, Stockholm, 2009 

Litzén, Staffan, Oro för brott i urban miljö: trygghetsundersökningar med anknytning till 

Stockholm, 1. uppl., Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet, 

Licentiatavhandling Stockholm : Stockholms universitet, 2006,Stockholm, 2006 

Lövén, Stefan, Gated Communities – Hur ser ett svenskt grindsamhälle ut? Lunds 

Universitet, Lund, 2010 

Jerry H. Ratcliffe, Travis Taniguchi & Ralph B. Taylor, "The Crime Reduction Effects of 

Public CCTV Cameras: A Multi‐Method Spatial Approach", Justice Quarterly, 26:4, 

746-770, 2009 

Plats för trygghet: inspiration för stadsutveckling, 1. uppl., Boverket, Karlskrona, 2010 

Ramavtal - Uppsala resecentrum, 2003 

Riktlinjer för belysning av Uppsala innerstad, Uppsala kommun, Uppsala, 2010.  

Schneider, Richard H. & Kitchen, Ted, Crime prevention and the built environment, 

Routledge, London, 2007 

Strategi för belysning i Uppsala kommun, Uppsala kommun, Uppsala, 2010 

Trafik för en attraktiv stad: underlag, Utg. 1, Svenska kommunförb., Stockholm, 2004 

Welsh Brandon C. & Farrington, David P., Kameraövervakning och brottsprevention: en 

systematisk forskningsgenomgång, Brottsförebyggande rådet (BRÅ), Stockholm, 2007 



35 
 

Översiktsplan 2010 för Uppsala kommun., Uppsala kommun, Uppsala, 2010 

Översiktsplan för Uppsala stad. 2002, Uppsala kommun , Uppsala, 2003 

 
Internetlänkar 

Anglia Ruskin University Library. "Harvard system of referencing guide.", 

http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm [Hämtad den 2011-10-12]. 

Brottsförebyggande Rådet. "Om BRÅ.", 

http://www.bra.se/bra/om-bra.html [Hämtad den 2012-12-27]. 

Jernhusen AB. "Uppsala Centralstation", 

http://www.jernhusen.se/Foretag/Stationer1/Stationsprojekt/Uppsala-Centralstation/ 

[Hämtad den 2012-12-14]. 

Jernhusen AB. "Om Jernhusen.", 

http://www.jernhusen.se/Om-Jernhusen/ [Hämtad den 2012-12-22]. 

Tryggare Uppsala län. "Om konceptet.", 

http://www.tryggareuppsalalan.se/firstlevel.asp?FirstKey={CA5EE811-EF48-4AB2-

80F9-C1011BF370D8} [Hämtad den 2012-01-08]. 

Uppsala kommun. "Medlemmar i lokala BRÅ Uppsala.", 

http://www.uppsala.se/sv/Kommunpolitik/Trygghet-sakerhet--

kris/Brottsforebyggande/Brottsforebyggande-rad/Medlemmar-i-Bra/ [Hämtad den 2012-

12-27]. 

Uppsala kommun. "Remiss kommunstyrelsen: Översyn av kommunens råd, KSN-2012-0822" 

http://www.uppsala.se/Upload/Dokumentarkiv/Externt/Protokoll/Namnder/Barn_o_ungd

omsnamnden/2012/2012-09-27/Arende_1.8_Remiss_kommunstyrelsen_-

_Oversyn_av_kommunens_rad.pdf [Hämtad den 2012-12-27]. 

 

Tidningsartiklar 

Artikel 1: Uppsala Nya Tidning. "Ny ansökan om övervakningskameror", 

http://www.unt.se/uppsala/ny-ansokan-om-overvakningskameror-1973760.aspx [Hämtad 

den 2013-01-03]. 

Artikel 2: Uppsala Nya Tidning. "Ja till kameror, men bara nattetid", 

http://www.unt.se/uppsala/ja-till-kameror---men-bara-nattetid-1992234.aspx [Hämtad 

den 2013-01-03]. 

Artikel 3: Uppsala Nya Tidning. "Fler poliser bättre än kamera", 

http://www.unt.se/debattspecial/fler-poliser-battre-an-kamera-1980825.aspx [Hämtad den 

2013-01-03]. 

Artikel 4: Uppsala Nya Tidning. "Så upptäcker du skimningen", 

http://www.unt.se/uppsala/sa-upptacker-du-skimningen-1976725.aspx [Hämtad den 

2013-01-03]. 

Artikel 5: Uppsala Nya Tidning. "Förlorade 3500 efter biljettköp", 

http://www.unt.se/uppsala/forlorade-3-500-efter-biljettkop-1973640.aspx [Hämtad den 

2013-01-13] 

http://www.bra.se/bra/om-bra.html
http://www.jernhusen.se/Om-Jernhusen/


36 
 

Artikel 6: Uppsala Nya Tidning. "Kvinna bestulen vid resecentrum", 

http://www.unt.se/uppsala/kvinna-bestulen-vid-resecentrum-1971332.aspx [Hämtad den 

2013-01-03]. 

Artikel 7: Dagens Nyheter. "Skimningsutrustning på biljettautomater", 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/skimningsutrustning-pa-biljettautomater [Hämtad den 

2013-01-03]. 

 

Intervjuer 

Intervju med Gustafsson, Owe, 2012-11-27, planingenjör Kontoret för samhällsutveckling. 

Intervju med Dahlén, Ann-Christine, 2012-12-05, fd. samordnare för Uppsala 

Brottsförebyggande Råd. 

Intervju med Sannervik, Lisa, 2012-12-10, presstalesperson Polisen i Uppsala län. 

Intervju med Danckwardt-Lillieström, Catharina, 2012-12-13, projektledare Uppsala  

Resecentrum. 

Intervju med Svensson, Leif, 2012-12-21, säkerhetschef Jernhusen AB. 



37 
 

BILAGOR 

 

Bilaga 1: Detaljplanekarta över Uppsala resecentrum 

 

Källa: Detaljplan för Uppsala Central Östra Stationsområdet 



38 
 

Bilaga 2: Centralpassagen, stationshusområdet och Båghusen. Centralpassagen markerad i 

rött. 

Källa: Detaljplan för Uppsala Central Östra Stationsområdet 

 

 


