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1 INLEDNING 
 
Stadsplanering är en svår konst. Hos stadens invånare, med olika åldrar, intressen och 
bakgrund, finns många olika åsikter och behov att ta i beaktande. Som om inte detta vore nog 
så spelar även stadens geografiska läge, historia och kultur en stor roll vid planering av 
nybyggnationer. Uppsala är en gammal stad där stadsplaneringen, förutom det historiska 
arvet, under lång tid har präglats av universitetet och dess behov. Staden, som ofta kallas för 
studentstad, är även under tillväxt. År 2012 hade Uppsala stad 154 776 invånare (Uppsala 
kommun befolkningsutvecklingen i Uppsala, 2012, s. 2) och befolkningen beräknas öka med 
cirka 40 000 personer fram till år 2030. För att möta befolkningsökningen ställs ett krav på 
cirka 1 000 nya bostäder per år (Översiksplan 2010, s. 20). Staden har cirka 30 000 
helårsstudenter vilket utgör en väsentlig del av stadens population (Bostadspolitisk strategi 
2010-2014 s.11) något som ställer ytterligare krav vid planeringen av stadens utformande. På 
grund av befolkningsökningen och de olika grupperna inom staden måste stadsplanerarna 
planera för vilka de ska bygga. Vare sig det är studenternas önskan till studentboende, äldres 
önskan om äldreboende eller utbyggnaden av dagisplatser så måste planering ske utifrån de 
förutsättningar som finns. Utöver detta måste invånarnas olika önskningar hela tiden vägas 
mot de kulturmiljöpåverkningar som kan uppstå, där kulturmiljön innebär den miljö som 
formats av mänsklig aktivitet såsom byggnader och parker. Genom två mindre fallstudier 
belyser den här undersökningen hur två byggprojekt utformas och till vilkas behov de byggs 
för.  

För att hantera planeringsprocessen, alltså den process där planeringen av nya bostäder 
sker, använder sig stadsplanerarna av olika planeringsverktyg. Den här uppsatsen kommer 
främst att fokusera på tre av dessa verktyg, nämligen: Regelverket, alltså de lagar och regler 
som finns vilka beskriver hur planerings- och byggprocessen ska se ut. Översiktsplanen vilken 
är den plan som beskriver de övergripande mål som finns inom kommunen. Det sista 
verktyget är Detaljplanen, vilken är den plan som i detalj beskriver hur enskilda byggprojekt 
ska utformas. 

Med detta som bakgrund ämnar den här uppsatsen att undersöka de hinder som finns för 
att bygga mindre bostäder samt bostäder avsedda för studenter. Vidare kommer den 
undersöka hur stadsplaneringen går till i Uppsala, samt vilka tankar som ligger bakom 
planerings- och byggnadsprocesserna, med ett fokus på hur studenternas behov uppfylls.  
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1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur kommunala aktörer på bostadsmarknaden i 
Uppsala anser att planer fungerar och borde fungera, samt planeringsverktygens eventuella- 
och faktiska genomslag i praktiken. Texten kommer mer ingående diskutera upprättandet utav 
planerna och hur de får konsekvenser i praktiken samt huruvida nyckelpersoner vill eller inte 
vill ändra planprocessen samt vilka effekter detta kan ha för studentbostäder. Syftet kommer 
sättas i sin kontext genom mindre fallstudier. För att vidare hjälpa till i undersökandet av 
syftet har följande frågeställningar utformats: 

- Hur anser nyckelpersoner/intressenter att planeringsverktygen fungerar? 
- Vad anser aktörerna vara möjliga förändringar av planprocessen och Plan- och 

Bygglagen för att underlätta byggandet för gruppen studenter? 
- Hur kan verktygen avläsas i praktiken, och vad betyder detta? 

 
1.2 Avgränsningar 
De avgränsningar som gjordes var att endast Uppsala stad undersöktes, och däri endast två 
byggprojekt. Det finns således möjligheter att i fortsatta studier undersöka fler byggprojekt 
och resterande delar av Uppsala län. Det finns även möjligheter att sätta Uppsala i ett större 
perspektiv där jämförelser görs mot liknande städer i Sverige.  
 
1.3 Disposition 
Texten börjar med en metoddel. Här diskuterar jag kring de metodval jag gjort, samt tar upp 
några av de etiska frågorna som bör tas i beaktning vid intervjuer. Vidare kommer en 
bakgrundsdel där tidigare forskning tas upp och bakgrundsinformation om bostadsläget i 
Uppsala presenteras. Efter bakgrunden diskuteras den bakomliggande teorin för uppsatsen. 
Den teori som används är Plan- och Bygglagen vilken kommer fungera som ram för arbetet, 
både vid presentationen av empiriskt material, men även vid analys av materialet och 
slutsatser. Teoridelen efterföljs av en empirisk del där fakta presenteras och tankar från de 
genomförda intervjuerna tas upp. Denna del avslutas med en mindre fallstudie där fakta som 
samlats in tillsammans med de genomförda intervjuerna sätts i kontext i två byggprojekt. 
Uppsatsen avslutas med en analysdel där resultaten diskuteras och en slutsatsdel där de 
analyserade resultaten presenteras mer precist. 
 
 
2 METOD 
 
Den stora informationsinsamlingen till uppsatsen gjordes genom en litteraturstudie. Genom 
denna samlades majoriteten av den grundläggande faktan in. Detta skedde kontinuerligt 
genom arbetets gång och lade även grunden för de intervjuer som senare gjordes. Dessa 
utfördes för att ge ett ytterligare djup till den fakta som samlades in via litteraturstudien samt 
att få in de personliga tankarna som annars kan vara svåra att hitta i litteratur. Intervjuerna 
gav, förutom mer information rörande ämnet, en inblick i de bakomliggande tankarna hos 
respondenterna och de processer de använt. 
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2.1 Mindre Fallstudier 
För att sätta arbetet i en kontext gjordes två mindre fallstudier. Dessa gjordes genom att 
beskriva två byggprojekt utifrån dess detaljplaner och hur dessa återkopplade till 
planeringsprocessen. Detaljplanera till byggprojekten undersöktes och jämfördes med det som 
tidigare skrivits i texten. I fallstudierna togs även åsikter upp från två föreningar vilka verkar 
för att ge åsikter om detaljplanerna. Föreningen Vårda Uppsala värnar om en stadsutveckling 
som ger en god stadsmiljö och samtidigt behåller den klassiska Uppsalamiljön. I deras arbete 
för detta skriver de bland annat remissyttranden i samband med samråden, artiklar i tidningar 
samt håller föreläsningar och debatter (Vårda Uppsala medlemsinformation). Den andra 
föreningen är YIMBY (Yes In My Backyard). YIMBYs åsikter skiljer sig oftast gentemot 
Vårda Uppsala i den bemärkelsen att de värnar mer om nybyggnationer än den historiska 
utformningen och det historiska värdet. 
 
2.2 Intervjubakgrund 
För att ge ett djup till den information som insamlats via litteraturstudien, och för att komma 
åt de tankar som finns hos nyckelpersoner utfördes tre intervjuer. Judith Bell skriver att 
intervjumetoden är flexibel (2005, s. 158) och utöver detta ger metoden möjlighet till 
följdfrågor samt att samla in de tankar och idéer som annars kan vara svåra att hitta. 
Nackdelarna med att använda sig av intervjumetoden är att den är tidskrävande vilket kan 
resultera i för få intervjuer och därmed öka risken för skevhet. I fallet för den här studien var 
detta dock inte ett problem då nyckelpersoners tankar och åsikter var det som var åtråvärt att 
få ut ur intervjuerna. Då de bakomliggande tankarna hos respondenterna var av intresse för 
studien föll så valet på kvalitativa intervjuer. För att få ut så mycket som möjligt av 
intervjuerna valdes även en specifik intervjumetod. Då intervjuaren inte har några större 
tidigare erfarenheter användes den semistrukturerade intervjumetod som definieras i Bell 
(2005 s. 159-161). Den semistrukturerade intervjun beskrivs ytterligare i Kvale och 
Brinkmann (2009, s. 146). De går vidare in på hur samtalet ska föras mellan intervjuaren och 
respondenten. Öppen och flytande är några av de ledord de använder sig av, vilket också var 
något som strävades efter vid intervjutillfällena. Detta tillsammans med de redan förbestämda 
övergripande frågorna bidrog till en öppnare miljö där följdfrågor lättare kunde ställas och 
respondenternas tankar fångas upp. Intervjuerna spelades även in, vilket gav ytterligare 
möjlighet att fokusera på vad respondenten sa och tänkte, istället för att lägga fokus på 
skrivandet. 
 
2.3 Intervjuutförande 
De tre utförda intervjuerna skedde med personer som arbetar för, eller har kontakt med 
kommunen i planarbetet. Den första intervjun skedde med Anneli Sundin (se intervjuguiden i 
appendix A). Hon jobbar som planarkitekt på Uppsala kommun och hennes huvudsakliga 
arbetsområde är med detaljplaner.  Utöver detta deltar hon även i översiktsarbetet över hela 
Uppsala kommun (Sundin, intervju, 2014). Det andra intervjuobjektet var Lars-Gunnar Sjöö 
(se intervjuguiden i appendix B). Sjöö arbetar som byggchef på det kommunalägda bolaget 
Uppsalahem och kunde därför bidra med en annan synvinkel på planprocessen jämfört med de 
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kommunalt anställda personerna. Till sist intervjuades Henrik Juhlin, bostadsstrateg på 
Uppsala Kommun (se intervjuguiden i appendix C). Som bostadsstrateg föreslår han de mål 
som kommunen vill uppnå vid stadsplaneringen för att sedan låta politikerna ta beslut. 
Intervjufrågorna med personerna från kommunen utformades relativt lika då deras arbete i 
processen sker för samma aktör. Frågorna till Sjöö utformades lite annorlunda för att bättre få 
fram den information han kunde bidra med då han representerar en annan aktör. 

Intervjuerna med de kommunanställda utfördes på deras arbetsplats. Den första i ett 
konferensrum och den andre i deras cafeteria, och båda spelades in. Intervjun med Lars-
Gunnar Sjöö utfördes via telefon, även denna intervju spelades in. Utöver inspelningen skrevs 
stödord ner på papper för att lättare ställa följdfrågor på det som sagts. Efter att intervjuerna 
utförts lyssnades inspelningen igenom, och det som kändes var för undersökningen skrevs 
ned. 
 
2.4 Etiska frågor 
Som tidigare sagts så har intervjuer använts för att samla in en del av informationen för 
studien. Inför dessa så har de etiska frågorna som intervjuer kan innebära tagits i beaktning. 
Redan innan intervjuerna genomfördes var jag noga med att berätta för respondenterna vad 
intervjun skulle handla om samt var den skulle publiceras (Bell, J., 2005, s.157). Vidare 
försöktes en balans uppnås i hur mycket information som gavs ut inför intervjuerna. Att ge ut 
för mycket information innan intervjun kan göra att intervjun styrs mot en specifik riktning 
vilket kan ha resulterat i förlorad information (Kvale, S., Brinkmann, S,. 2009, s. 87). Att 
tydlighet fans med redan innan jag träffade intervjupersonen var viktigt dels för att 
respondenterna skulle få en chans att tänka igenom huruvida de vill bli intervjuade eller inte, 
men också för att skydda mig själv från möjliga klagomål i efterhand (Bell, J., 2005, s.157-
158). Även Steinar Kvale och Svend Brinkmann (Kvale, S., Brinkmann, S,. 2009, s. 87) tar 
upp det informerade samtycket som en viktig del inför intervjun. Vem som ska ge samtycket 
belyses som en viktig fråga att tänka på. Hur samtycket ges kan påverka intervjun på olika 
sätt. Antingen kan en överordnad neka underordnade att delta i intervjun, men de kan också 
lägga ett subtilt tryck på underordnade att delta vilket därmed kan påverka deras svar. De 
presenterar utöver detta en tablå (Kvale, S., Brinkmann, S., 2009 Tablå 4.3) med etiska frågor 
att tänka på inför en intervju som jag använde mig av i planeringsstadiet. Dessa frågor berör 
bland annat vikten av anonymitet, konsekvenser av publicering och samtycke. 

Utöver det etiska tänkandet inför intervjuerna så försökte jag ha det etiska tänkandet 
genom hela intervjuprocessen, från utförandet till bearbetningen och analysen. Jag har varit 
noga med att försöka hålla den tidsram som bestämts för intervjuerna. Detta dels då det har 
varit yrkesaktiva personer som har intervjuats och därmed avlagt arbetstid för att bli 
intervjuade, men även då stress kan uppkomma om intervjutiden överstiger den tidigare 
planerade tiden (Kvale, S., Brinkmann, S., 2009 Tablå 4.3). Vikten av att hålla tiden betonas 
även av Daphne Johnson (1984, s. 14-15) då hon bland att säger att om man går över den 
tidsram som bestämts så bryter man mot det professionella vetenskapliga etik som gäller för 
intervjuer.  
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2.5 Metodkritik 
Vid litteraturstudien försökte jag samla in information från varierade källor. Detta för att få in 
olika tankar och synsätt vid analysen, där källorna har vägts mot varandra. Trots detta så är 
det svårt att vara helt opartisk i sin bedömning av den empiri som samlats in. Även vid själva 
valet av källa så har man gjort ett aktivt val av vilken källa man ska välja och inte välja.  

Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2009, s. 129) skriver att man ska utföra så pass 
många intervjuer att man fått reda på det man behöver veta. De menar att för få intervjuer ger 
svårigheter att generalisera och dra slutsatser, medan ett för stort antal intervjuer gör att det är 
svårare att göra mer ingående tolkningar. Då studien var begränsad användes dessa tankar vid 
val av intervjurespondenter för att försöka få tillräckligt mycket information för att kunna 
generalisera.  

För intervjun är skevhet något som lätt kan uppstå (Bell, J., 2005, s. 167-168). Utan att 
veta om det kan intervjuaren påverka respondenten och styra dem i en viss riktning under 
intervjun. Detta är något som går att upptäcka om flera intervjuare intervjuar samma 
respondent, vilket inte var möjligt i den här studien. Utformningen av frågorna var därför 
extra viktigt för att försöka undvika skevhet. Då intervjuerna med de kommunanställda 
utfördes på deras arbetsplats kan detta ha hjälpt intervjupersonerna att känna sig mer 
avslappnade och bekväma med intervjusituationen. Intervjun med Lars-Gunnar Sjöö å andra 
sidan, som utfördes via telefon, kan ha inneburit att djupare information har utgått då det är 
svårare att läsa av intervjupersonen via telefon och jag kan därmed missat uppföljningsfrågor. 
Vidare då endast en byggherre intervjuades, jämfört med de två kommunalanställda. Hade fler 
byggherrar intervjuats hade det funnits större möjligheter att dra generaliseringar över de 
åsikter som kom fram. 
 
 
3 BAKGRUND 
 
Uppsala är en stad med bostadsbrist. Bristen påverkar inte bara de som redan bor här, utan 
även företag har svårt att rekrytera vissa yrken då folk inte har råd att flytta hit, om de inte 
redan bor i Göteborg eller Stockholm (Sundin, intervju, 2014). Utöver den allmänna 
bostadsbristen så råder det även brist på kategoriboenden såsom de bostäder avsedda för 
ungdomar och studenter (Juhlin, intervju, 2014). Bostadsbristen till trots är Uppsala en stad 
under tillväxt och det byggs allt mer på en byggmarknad under förändring. 
 
3.1 Uppsala och bostadsbristen 
Uppsala är en växande stad. År 2012 hade Uppsala tätort 154 776 invånare, och staden 
förutspås att växa i snitt med 2000-2500 personer per år. Denna siffra förväntas öka 
ytterligare fram till 2030 då invånarantalet beräknas ligga på 240 965 invånare enligt en 
analys gjord av Sweco (2013). För att klara denna befolkningsökning behöver det byggas fler 
bostäder. Stockholms Handelskammare (2012:7) har i en analys från 2012 sett närmare på hur 
bostadssituationen ser ut i Uppsala. Under åren 2012-2013 förväntades 2322 nya 
bostadsprojekt påbörjas i Uppsala. Huruvida alla planerade byggprojekt realiseras eller inte så 
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påbörjades det, enligt boverkets bostadsmarknadsenkät, endast strax över 1000 lägenheter av 
de planerade cirka 1700 under 2012 (Bostadsmarknadsenkät 2013).  Vidare menar 
Stockholms Handelskammare (2012:7 s. 2) i sin undersökning att det finns ett underskott på 
ca 9300 bostäder, en siffra som ser ut att öka till 12 000 år 2020. Detta påverkar inte bara 
individernas möjlighet till bostad, utan även företagen förlorar på bostadsbristen. Bristen på 
kompetens angavs som ett av de främsta hindren för expansion av tillfrågade företag i 
Uppsala (Stockholms Handelskammare 2012:7 s. 4). För många studenter i Uppsala, speciellt 
den nyantagna, kan bostäderna tyckas lysa med sin frånvaro. Till de 30 000 helårsstudenter 
som finns i Uppsala finns det cirka 12 000 studentbostäder, lika många som i Stockholms län 
(Juhlin, intervju, 2014). De flesta av vilka är avsedda för endast en person. Även de allmänna 
hyreslägenheterna har ett underskott och söktrycket är stort på de som läggs ut. I juni 2012 
hade Uppsalahem 78 800 personer i kö, vara ungefär 18 000 var aktivt sökande. Till varje 
ledig studentbostad som Uppsalahem tillhandahåller görs i snitt 340 anmälningar (Stockholms 
Handelskammare 2012:7 s. 13). 
 
3.2 Uppsala- En stad under tillväxt 
I kartorna på nästa sida (Figur 1) syns hur Uppsala har vuxit från år 1943 till 1961 med 
bakgrund för hur kartan ser ut idag. Kartorna visar hur Uppsala har expanderat, men på 
samma gång förtätats inom de redan existerande kvarteren, något som även är målet i dagens 
stadsplanering. I dag är målet att endast bygga nytt inom Uppsalas stadsgräns, något som 
fungerar bra då det finns mer yta än vad många tror (Sundin, intervju, 2014). Den stora delen 
av den byggbara marken finns från Uppsala slott ner till Gottsunda. Med den större delen av 
marken längs med Dag Hammarskjölds väg och de nordöstra och östra delarna av staden, 
såsom Östra Salabacke har stor kapacitet för stadsförtätningen. Uppsalas byggmarknad är 
också under förändring. Under en lång tid fanns det endast sex byggherrar, medan det idag 
finns närmare 30. Vidare finns viljan att denna siffra ska öka till 100 byggherrar, något som 
man menar skulle öka byggtakten.  Per år antas det mellan 1500 och 2000 byggrätter i 
detaljplaner. Utöver detta finns det en planreserv på ungefär 6000 byggrätter i centrala 
Uppsala. Med planeserven menas outnyttjade byggrätter i laga kraft från detaljplaner. Av 
dessa 6000 är dock endast ett fåtal på kommunens mark, de resterande finns på privat mark. 
Detta innebär att de byggherrar som sitter på outnyttjade byggrätter närsomhelst, alltså redan 
idag, kan öka sin byggtakt då alla nödvändiga utredningar redan är utförda. Som mest kan det 
ta tio veckor att komma igång om bygglov saknas och därmed måste ansökas för (Juhlin, 
intervju, 2014).  

Gällande byggandet av kateoribostäder arbetar kontoret för samhällsutveckling med att 
möjliggöra byggandet av 2000 ungdomsbostäder. Vidare har Uppsalahem påbörjat byggandet 
av cirka 250 ungdomsbostäder, och ungefär lika många studentlägenheter. Även om det 
byggs, och finns planer för att bygga mer så krävs det att det finns aktörer som är villiga att 
väcka ett sådant planärende för kommunen, något som kommunen inte kan påverka då de inte 
äger marken. I Uppsala har kommunen traditionsmässigt inte ägt mycket egen mark, något 
som håller på att ändras då mark för första gången på länge köps in istället för att mark säljs 
av (Sundin, intervju 2014). Att mer mark köps in är inte något som Juhlin (intervju, 2014) har 
några större åsikter om då det är ett politiskt beslut. Men han menar att mer kommunalägd 
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mark innebär att det inte bara går att bestämma vad som ska byggas på marken samt att 
diktera byggtakten, utan det går även att, till viss mån, styra vem som ska bygga. Att andra 
krav går att ställa då kommunen äger marken är något som gynnar slutkunden anser han. 
Även från byggherrarna får han medhåll då Sjöö (intervju, 2014) tycker att det är bra att 
kommunen köper in mer mark. Kommunen arbetar även med att detaljplanelägga byggbar 

mark i förhand. Detta för att möta marknaden och underlätta för mindre- och medelstora 
byggföretag som inte har råd att dra igång processen själva (Juhlin, intervju, 2014). 
 
3.3 Tidigare forskning 
Planprocessen och dess inverkan på byggläget har diskuterats och analyserats ett flertal 
gånger genom åren. Nordregio utförde år 2012 en undersökning för att identifiera vilka hinder 
som förekom i just planprocessen i den nordiska regionen. I sin undersökning framkommer 

Figur 1 Historiska kartor över Uppsala med dagens Uppsala som grå bakgrund. 
På den översta kartan syns Uppsala 1943 i den mindre kartan och på den undre 
kartan syns Uppsala 1961 på den mindre kartan (Uppsala kommun, 2014) 
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det att det största hindret enligt de tillfrågade byggherrarna är att processen tar för lång tid. 
Framförallt ansåg de tillfrågade att ett stort problem var att det var svårt att veta hur 
långdragna projekt skulle komma att bli. Begränsade resurser, bristande kompetens och 
obeslutsamhet hos politiker ansåg de ligga till grunden för detta (Claessen et al, 2012 s. 9). I 
en enkätstudie som publicerades 2005 diskuterar Olander (2005, s. 13) vilka problem 
byggherrar och byggentreprenörer anser störa mest i processen. Resultatet av denna 
undersökning, likt den ovan, var att de flesta ansåg att osäkerheten i tidsåtgången var det 
största hindret, men även långsam överklagandeprocess och fördyringar ansågs påverka. 
Politikers roll är något som tas upp i en annan undersökning som gjorts. Sjöstrand och 
Stanislawska (2012) fann i sin intervjuundersökning med kommunanställda och exploatörer 
att politikers roll och kommunens struktur har en stor påverkan på hur planeringsprocessen 
fortskrider. 

Just tidsåtgången, oklara kostnader och strukturen från kommunens håll verkar vara ett 
genomgående tema hos de tidigare undersökningarna. Utöver den mer beskrivande forskning 
som tagits upp, där de hinder som finns beskrivs, så finns det även de som, efter sin 
undersökning, ger förslag på det de anser minska de hinder som finns. 

Lind och Lundström (2013, s. 130-131) skriver i sin bok om hur de, både på kort och på 
lång sikt, vill skapa en väl fungerande bostadsmarknad. De kommer fram till ett flertal 
utgångpunkter och förslag på hur detta kan uppnås varav flera av dem även är intressanta för 
den undersökning som görs i denna studie. De menar bland annat att bostadspolitiken bör 
verka för att underlätta för hushåll med problem eller begränsad inkomst att komma in på 
bostadsmarknaden. Vidare för de diskussionen till att valmöjligheter i bostadsbiståndet är en 
viktig del i en fungerande bostadsmarknad. Detta då de olika upplåtelseformerna, såsom 
hyresrätter och bostadsrätter, passar för hushåll i olika stadier. Genom detta argumenterar de 
för att olika upplåtelseformer inte bör ställas mot varandra, utan istället bör deras för- och 
nackdelar lyftas fram. En annan slutsats de kommer fram till är att både samhället, men även 
den enskilda individen, drar nytta av att de system som styr bostadsmarknaden är så enkla och 
genomskådliga som möjlig. Exempel på detta är att kommunen är tydliga med vilka principer 
som styr deras beslut vid antagande om detaljplaner. Slutligen anser de  att en väl fungerande 
bostadsmarknad med ett bra bostadsbestånd ger upphov till en bättre marknad för byggandet. 
Detta då marknaden på ett mer tydligt sätt kan ge signaler om hur hushållen värderar de olika 
boenden som finns. 

Mer extrema förslag beskrivs i Cars et al (2013, s. 7-9) och bättre infrastruktur. I texten 
gör författarna först en generell undersökning där rollfördelningen mellan politik och 
marknad, mellan politiker och medborgare samt mellan tjänstemän och politiker görs. Den 
generella undersökningen kompletteras sedan med en historisk undersökning varpå några av 
slutsatserna är speciellt relevanta att ta upp inom ramen för det här arbetet. För det första så 
anser de att kommunens planmonopol ger upphov till ineffektiva lösningar och därför bör 
avskaffas. Vidare så anser de att kommunerna har inrättat för många riksintressen där 
konstader för de krav som det innebär inte har förtydligats. Mer generellt vill de effektivisera 
planeringsprocessen och i och med detta ge byggarna större inflytande över detaljstyrningen 
samt minska överklagandemöjligheterna. Till slut yrkar de också för att mål för bland annat 
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buller och tillgänglighet måste hanteras mer förnuftigt, där hushållen själva i högre grad kan 
bestämma över de risker de anser som acceptabla. 
 
 
4 STADSPLANERINGENS VERKTYG 
 
Oavsett varför, och till vems ändamål, så utformas en stad av och för människor. Under själva 
planeringsprocessen har ansvariga planerare ett antal verktyg till sitt förfogande. Dessa 
hjälper till bland annat vid utformningen av både lång- och korttidsmålsättningar samt hur 
dessa ska uppfyllas. Verktygen och metoderna som kommer ligga till grund för analysen i 
denna uppsats där de kommer ställas mot hur de faktiskt används, och hur ansvariga personer 
skulle vilja att de används behandlas nedan. 

4.1 Lagar och regler 
Att planera både ny- och ombyggnationer i en stad är inte så lätt som att bara rita ut en ruta på 
en karta och börja bygga. Det finns lagar och förordningar att följa, där den mest 
framträdande är Plan- och Bygglagen (PBL). Denna lag består av sexton kapitel vilka bland 
annat beskriver hur kommuner ska arbeta med framtagandet av översiktsplaner och 
detaljplaner. Dessa planer använder sedan kommunerna på olika sätt i byggprojekt av 
varierande storlek (SFS 2010:900). Vidare finns det i PBL bestämmelser för planläggningen 
vid mark- och vattenanvändningen. Exempel på detta är att alla kommuner är skyldiga att ha 
en översiktsplan och ger direktiv hur denna ska utformas, hur detaljplaner ska användas och 
utformas, till vems intresse man ska se samt hur man ska hantera miljökonsekvenser. Nyström 
(2003, s. 144) menar att lagstiftningen har tre huvudmål. För det första anges formerna för 
planeringen, med detta menar han de lagstadgar som måste finnas och tillämpas. För det andra 
finns det riktlinjer för hur man ska bedöma allmänna intressen, så som hur konflikterande 
intressen ska behandlas, och hur kraven på bland annat miljö och säkerhet ska uppfyllas. Till 
sist har lagstiftningen förebyggande, korrigerande och informerande syfte. Inblandande 
aktörer ska alltså veta konsekvenserna av att bryta mot lagstiftningen. 
 
4.2 Översiktsplanen 
En översiktsplan är ett medel för att forma kommunens planering för de kommande åren. 
Planen lägger grunden till kommuners rätt att själv fatta beslut om detaljplaner och de 
allmänna intressen som kan finnas. Sedan 1987 är det ett krav att alla kommuner ska ha en 
kommuntäckande översiktsplan utefter vilken de jobbar. Den ska visa på vilken riktning man 
planerar att föra staden de kommande åren för byggnationer, mark- och vattenanvändning 
samt vilka miljömål som finns. Inom kommunen är översiktsplanen viktig för att visa på vilka 
visioner som finns på lång sikt, vilka resurser som finns och hur dessa ska användas. Den är 
således både strategisk och vägledande och inte något som måste följas (Boverket 
översiktsplanens funktion). 

Processen med att ta fram en översiktsplan sker stegvis. Under processens gång har bland 
annat allmänheten, myndigheter och föreningar möjlighet att ge synpunker på planens 
utformande. Det första man gör i proessen att ta fram översiktsplanen är att se över de 
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förutsättningar, mål och program som finns inom kommunen. Analyser görs av omvärlden 
och vilka trender som finns för att se hur de kan påverka samhällsbyggandet. Även den 
nuvarande strukturen ses över och de allmänna intressena tas med. Det är sedan möjligt att 
göra fördjupningar och tillägg om så är önskvärt. Detta görs om man anser att frågor om 
allmänt intresse inte har belysts tillräckligt (Boverket processen). Då sammanställningen har 
gjorts tas översiktsplanen vidare till samråd och utställning där intressenter från allmänheten 
och andra aktörer får komma med åsikter. Samrådet bör starta tidigt i arbetet och sedan ske 
kontinuerligt under framtagandet av översiktsplanen och ska ha en bred krets av berörda 
parter, såsom myndigheter, organisationer och allmänheten. Arbetet med samrådet ska sedan 
redovisas i en så kallad samrådsredogörelse. Samrådets syfte är att ge beslutsfattarna ett bättre 
underlag samt att ge berörda parter möjlighet insyn i arbetet och möjligheter att påverka 
(Boverket samråd). Till sist sker en utställning där kommunen presenterar ett förslag på 
översiktsplanen. Utställningen ska vara i minst två månader. Här finns då möjlighet att 
skriftligt lämna in synpunker på förslaget. Dessa sammanställs sedan av kommunen som 
sedan gör ett utlåtande där de redogör för vilka möjliga ändringar i översiktsplanen som 
synpunkterna har lett till. Har stora ändringar gjorts ska översiktsplanen ställas ut igen innan 
den kan godkännas (Boverket utställning). 
 
4.3 Detaljplanen 
Medan översiktsplanen används för att ge en kommun vägledning och riktlinjer i stora drag 
ska detaljplaner användas för att reglera mark- och vattenanvändningen för ett begränsat 
område. När detaljplanen arbetas fram tar kommunen ställning till vilka allmänna intressen 
som kan finnas i området samt hur miljön i området kan påverkas (Boverket vad är en 
detaljplan). 

Likt den process som finns vid framtagandet av en översiktsplan så sker även processen 
vid framtagandet av detaljplaner stegvis. Det första som sker är att se huruvida ett program för 
detaljplanen finns i översiktsplanen. Finns inte detta så kan kommunen välja att skapa ett 
särskilt program specifikt för just den detaljplan man arbetar med, men detta är inget måste. 
När program är valt görs en undersökning av miljöpåverkan. Här görs en bedömning om 
miljöpåverkan kan komma att bli så omfattande att en miljökonsekvensbeskrivning behövs. 
Då detta är gjort sker samråd och antagande likt det som sker vid framtagandet av 
översiktsplaner (Boverket detaljplanprocessen). 
 
4.4 Markanvändning 
Innan ett bygge kan påbörjas behövs det byggbar mark. Denna mark kan till exempel vara ägd 
av privata aktörer, såsom företag eller privatpersoner, av staten eller av kommunen. Oavsett 
vem som äger marken så är det dock kommunen som har det så kallade planmonopolet. Detta 
kommer ur Plan-och Bygglagen paragraf 2 (SFS 2010:900) och innebär att det är kommunen 
som antar planer inom de ramar som samhället har bestämt. Det är också kommunen som 
bestämmer huruvida en plan ska antas eller inte (Boverket PBL:s syfte, innehåll och 
definitioner). 

Vidare går det i detaljplanen att specificera mer detaljerade krav för vad som får byggas 
på marken. Kommunen kan till exempel specificera att bostäder ska byggas, men de har ingen 
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möjlighet att specificera vilken sorts bostäder, såsom hyreslägenheter, bostadsrätter eller 
studentbostäder (Boverket B bostäder). 
 
 
5 PLANER, STRATEGIER OCH ARBETSFÖRLOPP 
 
Det finns tre övergripande nivåer i planprocessen. Den översta är översiktsplanen, här sätts de 
generella målen för hur staden ska utvecklas de kommande åren. Under översiktsplanen finns 
de formella och informella områdesbeskrivningarna. Dessa fungerar som en mer preciserande 
översiktsplan för mindre områden. Till slut finns det detaljplaner. Dessa beskriver i detalj vad 
som ska byggas och hur. De övergripande nivåerna presenteras mer i detalj i kapitlet som 
följer. 

5.1 Uppsalas nuvarande översiktsplan  
Uppsalas nuvarande översiktsplan heter Översiktsplan 2010. I denna översiktsplan görs en 
prognos att folkmängden i Uppsala kommun beräknas öka med cirka 40 000 personer fram till 
år 2030. Utifrån denna ökning görs beräkningen att om tillväxten håller, och ett genomsnittligt 
hushåll består av 2.1 personer, så skulle det behövas ytterligare 20 000 bostäder fram till år 
2030, alltså en nyproduktion på cirka 1 000 nya lägenheter per år. De senaste åren har 
befolkningsökningen i kommunen skett till 80 procent i Uppsala stad. Detta innebär att det i 
Uppsala behöver finnas utrymme för cirka 18 000 nya bostäder om trenden håller 
(Översiktsplan 2010 s. 20). 

I kapitlet Allmänna intressen – Riksintressen – Sektorsplanering beskriver Översiktsplan 
2010 bland annat vilka riktlinjer som finns för bostäder. Bland annat finns riktlinjen att alla 
ska ha möjlighet att finna lämpligt boende i alla livets skeden. Målet är att det i Uppsala stad 
ska finnas ett brett utbud av olika sorters boendetyper för att uppnå valfrihet och minskad 
segregation. Detta är dock inte något som är uppnått idag, utan det behövs en ökad 
bostadsproduktion. Detta skulle resultera i minskade kötider och lägre priser (Översiktsplan 
2010 s. 68). 

Byggandet kan inte ske hursomhelst, eller varsomhelst. I Översiktsplan 2010 beskrivs de 
förutsättningar, tankar och hinder för nybyggnationer och ombyggnationer i Uppsala. Bland 
annat Fyrisån, Uppsalaåsen och slätterna beskrivs som en viktig del av stadens identitet. 
Uppsalas siluett med slottet och domkyrkan, upplevelsen av stadens gräns samt 
kulturbyggnader betonas som viktiga delar av stadens kännetecknande drag. Utöver detta så 
spelar Uppsalas historiska arv roll i frågan om hur och var man får bygga. När det ska ske 
förändringar i områden med särskilt arkitektoniskt och kulturhistoriskt värde bör varsamhet 
och hänsyn tas. År 1988 togs ett beslut i kommunfullmäktige (Uppsala kommun kulturmiljö s. 
117) där 22 särskilt värdefulla bebyggelsemiljöområden fastslogs vilka ställer ett högre krav 
på ny- och ombyggnationer. Här återfinns bland annat områden som Fålhagen, främre 
luthagen och Rackarberget. 

På grund av det historiska arvet är tanken att Uppsala främst ska växa inom sina gränser. 
Trots det begränsade område som Uppsalas stadsgräns utgör så finns det förvånansvärt många 
utrymmen att bygga på fortfarande. Bara längs med Råbyvägen byggs det 1200 lägenheter på 
de platser där det tidigare låg parkeringsplatser. Så utrymme finns om man letar, och på 
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kommunen finns anställda som har just det som heltidssyssla (Sundin, intervju, 2014). 
Förutom detta så finns viljan att nya tillskott i form av byggnationer och parker i staden ska 
förstärka varandra, vilket skapar ett ytterligare lager för planerarna att ta hänsyn till 
(Översiktsplan 2010 s. 74-75).  

Översiktsplanen är dock inte så effektiv som den skulle kunna vara menar Sundin 
(intervju, 2014). Trots att den, som tidigare sagt, är menad att vara vägledande snarare än 
bestämmande så anser hon att Översiktsplan 2010 är alldeles för vag. Om planen är otydlig 
innebär det att det inte längre är kommunfullmäktige som fattar besluten, utan det blir istället 
Plan- och Byggnämnden, vilket inte är önskvart (Sundin, intervju, 2014). En otydlig plan 
bidrar även till mer jobb för planerarna menar hon vilket kan leda till att samma markyta kan 
tolkas både som byggbar och bevarandebar. Detta leder till många långa och onödiga 
utredningar vilket tar tid från det övriga planerandet. Att nästkommande översiktsplan blir 
tydligare är något hon hoppas på då det skulle underlätta arbetet i många situationer (Sundin, 
intervju, 2014). Någon som håller med om detta är Sjöö (intervju, 2014). Översiktsplanen ska 
endast vara vägledande och inget bestämmande, men Sjöö anser att mer rättslig verkan borde 
läggas på den, vilket han inte är ensam om. Bland annat Vattenfall har lämnat in ett förslag 
om detta då det skulle underlätta detaljplaneprocessen (Sjöö, intervju, 2014). Juhlin (intervju, 
2014) å andra sidan anser att Översiktsplan 2010 fungerar bra från hans håll. Det är ett 
politiskt beslut och det är vad vi har och rätta oss efter menar han. Vidare tycker han att det 
är ett bra instrument för att diktera villkor för hur staden ska växa, både rumsligt (innanför 
stadsgränsen) och tidsmässigt samt att den är ett stöd i deras arbete (Juhlin, intervju 2014). 

Översiktsplanen är som tidigare sagt ett dokument som ska ge en övergripande bild över 
kommunens planer för framtiden, och ska således inte vara bestämmande. Översiktsplan 2010 
uppfyller detta på både gott och ont. Vissa anser att den fungerar som den ska, medan andra 
anser att den borde vara tydligare, och kanske till och med mer styrande. 

5.2 Bostadspolitisk strategi för Uppsala kommun 2010-2014 
Varje kommun har som skyldighet att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen inför varje 
mandatperiod. I Uppsala heter de nuvarande riktlinjerna Bostadspolitisk strategi 2010-2014. 
Medan tjänstemän på kommunen lägger fram förslag för hur strategin bör se ut, så är det 
politiker som fattar det slutgiltiga beslutet. Att just beslutet fattas på politisk nivå är något 
som Juhlin tycker är viktigt. Detta innebär att det är ett dokument som tas i 
kommunfullmäktige, och återspeglar alltså kommunen som helhet. Alltså inte bara de olika 
kontoren och nämnderna, men också de kommunalt ägda bolagen såsom Uppsalahem och 
Industrihus (Juhlin, intervju, 2014).  

I strategin finns de intentioner som Uppsala har för att lyckas nå en bra bostadssituation 
för alla grupper. Strategin beskriver bland annat vilka medel och verktyg som finns för att 
uppnå dessa mål. Översiktsplanen, de rådande detaljplanerna, reglering av taxor samt 
användning av kommunal mark är några av de väsentliga verktyg som finns till förfogande 
(Uppsala kommun Bostadspolitisk strategi s.4). Vidare beskrivs det rådande läget och de 
förutsättningar som finns. Här pratas det bland annat om studenternas specifika situation. Den 
beror dels på att den rådande arbetsmarknadssituationen har gjort att fler unga väljer att 
studera. Den förvärras ytterligare av att det finns få överkomliga bostäder och att de som finns 
har en låg rörlighet (Uppsala kommun Bostadspolitisk strategi s.5). Även om strategin 
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möjliggör byggandet av cirka 1500 lägenheter per år så är själva byggandet inte något som 
kommunen kan styra över i de flesta fallen då det krävs att en aktör väcker planärenden hos 
kommunen. 

Bostadsmarknaden och åtgärder för studenterna beskrivs specifikt i en egen strategi, 
strategi 6. Till de cirka 30 000 helårsstudenterna finns det cirka 12 000 studentbostäder. 
Bristen på studentbostäder förvärras ytterligare på grund av bristen på allmänna bostäder. 
Kommunen definierar därför i sin strategi olika mål som ska göra att det finns fler 
studentbostäder, men även fler bostäder i det ordinarie bostadsbiståndet. Något som skulle 
underlätta övergången till den ordinarie bostadsmarknaden för studenterna. För att uppnå 
dessa mål har kommunen som åtgärder att tillsammans med universiteten och andra aktörer 
verka för att fler studentbostäder byggs. Utöver detta ska kommunen stimulera 
nybyggnationen med hjälp av god beredskap. Till slut ska kommunen även samarbeta med 
universiteten, kårerna och nationerna inför terminsstart för att minimera flaskhalsar (Uppsala 
kommun Bostadspolitisk strategi s.11). 

För att stimulera bostadsmarknaden som helhet, och inte endast för studenter så finns det 
ett flertal strategier. Den mest övergripande är strategi 1. Denna har som mål att kommunen 
ska vara med och verka för en stabil bostadsmarknad. För att lyckas med detta ska man från 
kommunens sida bland annat tidigt involvera byggherrarna i planeringsprocessen, skapa 
tydliga planprocesser samt ha en löpande god överblick av påbörjade och färdigställda 
lägenheter (Uppsala kommun Bostadspolitisk strategi s. 6). Även strategi 5 har en inverkan på 
den studentfokuserade strategi 6. Strategi 5 har som mål att 30 procent av nybyggda bostäder 
ska vara hyresbostäder (Uppsala kommun Bostadspolitisk strategi s. 10). Just hyresbostäder 
anses vara viktiga då de hjälper ungdomar som vill ut i bostadsmarknaden, men som inte har 
råd att köpa en lägenhet. För att öka produktionen av just hyreslägenheter är strategin bland 
annat att kommunen ska förvalta, förnya och försälja sitt markinnehav samt att använda 
markanvisningar för att öka konkurrensen på byggmarknaden.  

Den bostadspolitiska strategin fungerar alltså som riktlinje för hur kommunen planerar att 
arbeta för att förbättra det rådande bostadsläget för de olika typerna av bostäder. Hur de ska 
gå tillväga beskrivs inte i detalj, utan det är de visioner som finns som presenteras. 
 
5.3 Fysisk planering 
För planarkitekter sker allt arbete enligt PBL (Sundin, intervju, 2014). Oavsett hur lagen är 
utformad ser de till att det arbete de utför har laga kraft. Vissa avvikelser kan dock göras. I 
PBL beskrivs områdesprogram vilka är officiella målsättningar för ett större område. Dessa 
beskriver de tankar och planer som finns och kan liknas med en mer bestämmande 
översiktsplan för ett begränsat område. För mindre områden används dock inte program, utan 
detaljplanen används direkt. Programmen ska således ut för samråd där berörda parter ska få 
chans att ta del i, och kommentera de planer som finns (SFS 2010:900). Uppsala kommun 
undviker som oftast att göra officiella program om det inte finns ett måste då detta kräver 
onödiga resurser. Istället tas så kallade strukturprogram fram. Dessa har en storskalig idé men 
är inte upplåsta på samma sätt som de vanliga programmen enligt PBL. Verkligheten behöver 
sedan inte överensstämma helt med strukturprogrammen, men de sätter en ram för idéerna 
som finns (Sundin, intervju, 2014). 
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När program sedan är bestämt för ett område kan planeringsprocessen te sig på olika sätt. 
Om kommunen inte äger marken är det en byggherre som kommer med ett byggförslag. 
Förslaget jämförs med för området gällande detaljplaner, program samt den rådande 
översiktsplanen för att se om några direkta hinder finns.  

 Då kommunen äger marken å andra sidan så är det upp till dem att själva bestämma vad 
som ska byggas, och hur. Medan kommunen inte kan bestämma vilken sorts hus som byggs, 
mer än ifall det ska vara för allmännyttan eller inte, när byggherrarna äger marken så kan de 
göra det då de själva äger marken. Då kan de bestämma huruvida huset ska tillhöra det 
normala bostadsbiståndet, om det ska vara bostadsrätt eller om det ska vara hyresrätt, till 
exempel. Att så här är fallet regleras av PBL, och är alltså inget kommunen kan styra över 
(Juhlin, intervju, 2014). Den kommunägda marken kan även ge andra fördelar.  

Något som sker både i fallet då kommunen inte äger och när kommunen äger marken är 
att hela kvarter inte släpps till en enda byggherre. Byggmarken delas istället upp i mindre 
områden och genom detta släpps fler byggherrar in på samma kvarter, något som Juhlin 
(intervju, 2014) anser som önskvärt. Traditionellt så har byggandet skett på just stortkvarter, 
alltså då hela kvarteret ålagts en ensam byggherre. … om ett stortkvarter innehåller 700 
bostäder, för enkelhetens skull, och vill släppa in en byggherre på alla de byggrätterna så 
kommer det ta minst sju-åtta år för att få ett kvarter utbyggt… (Juhlin, intervju, 2014). 
Nuförtiden är istället önskvärt att dela upp kvarteren i mindre delar vilket, förutom snabbare 
byggtakt, både bidrar till en mångfald i upplåtelseformen och även en variation hos fasaderna 
i gaturummet (Juhlin, intervju, 2014).  

När detta är gjort ska diverse utredningar göras, till exempel geologiska, miljö och buller 
för att se vilka förutsättningar som finns, eller om det ens går att bygga. Dessa utredningar 
betalas av den sökande då det är de som drar nytta av planen, det är dock upp till kommunen 
att säga vad som måste göras enligt PBL. Förutom att detta innebär att utredningarna inte 
använder sig av skattemedel så har det en fördel i att man kringgår lagen om offentlig 
upphandling vid utredningarna vilket sparar tid menar Sundin (intervju, 2014). Bara att skriva 
fram ett underlag för en upphandling kan ta flera månader menar hon, och efter det ska själva 
upphandlingen ske Det kan ta hur lång tid som helst (Sundin, intervju, 2014). Sjöö (Intervju, 
2014) tycker dock att det finns alldeles för många utredningar som måste göras. Han menar 
att flera av de utredningar som görs oftast inte behövs, vilket resulterar i att processen tar 
alldeles för lång tid, och kostar onödiga pengar (Sjöö, intervju, 2014). Själva planläggandet 
sen är en relativt snabb process. Den största tidsåtgången, menar Sundin (intervju, 2014), är 
dels att alla är upptagna med mycket samtidigt och dels att man måste boka in möten, som 
man kan behöva vänta länge på, och att kommunen är en politiskt styrd organisation. Så om 
en osäkerhet uppstår i ett ärende behöver planarkitekterna prata med sin chef som i sin tur 
pratar med sin chef och så vidare. I och med detta, då kommunen vill vara enigt utåt så blir 
det en del förankringsarbete uppåt i leden. Utöver detta så är arkeologiska utredningar något 
som bidrar stort till tidsåtgången enligt Sundin (intervju, 2014). Dessa kan endast göras på 
sommaren, och kommer det fram att en utredning behövs i så sent som augusti så måste det 
först upphandlas vilket innebär att utredningen först kan göras nästkommande sommar 
(Sundin, intervju, 2014). Då detaljplanen sedan är gjord ställs den ut på samråd där 
allmänheten och berörda aktörer får en chans att tycka till om och överklaga detaljplanen. Här 
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tycker istället Sjöö (intervju, 2014) att för att det ska vara riktigt demokratiskt bör åsikterna 
samlas in tidigare i processen, alltså vid framställandet av översiktsplanen. … sen när det blir 
en detaljplan, då är det ju redan bestämt att det ska bli bostäder … och då ska man inte 
kunna överklaga (Sjöö, intervju, 2014). Vidare tycker han att både Uppsala kommun och 
länsstyrelse inte alls är tillräckligt tydliga när en byggprocess startas. Kostnader och 
tidsåtgång kan ibland vara svårt att få tydliga svar på menar han. Länsstyrelsen specifikt, 
vilken ofta är sakägare gällande detaljplaner, kommer ofta med flera olika utsagor. Där kan 
antikvarien säga en sak, och miljö- och markarkitekterna en annan sak, så du kan få tre olika 
besked från länsstyrelsen, det är bedrövligt (Sjöö, intervju, 2014). 

Den fysiska planeringen ser alltså olika ut från fall till fall. Men det generella fallet i 
Uppsala, då kommunen inte äger så mycket mark, är att den sker efter en byggherre kommer 
med ett byggförslag. Då detta skett så utgår kommunen från översiktsplanen för att se 
huruvida bygget passar in med de tankar som finns. Då detta är gjort ser man om det finns, 
eller behöver skapas områdesbeskrivningar. Vilka utredningar som behöver utföras bestäms 
sedan och utförs av den sökande. Till sist författas en detaljplan vilken ger den detaljerade 
beskrivningen kring bygget. Huruvida bra detta fungerar i praktiken finns det olika åsikter om 
från kommunen och byggherrars sida, men att det tar för lång tid, på grund av en sak eller en 
annan, verkar vara tankar som de har gemensamt. 
 
5.4 Förslag på regeländringar gällande student- och ungdomsbostäder 
Boverket publicerade i juni 2013 en rapport innehållande förslag på lag- och regeländringar i 
PBL vilket skulle underlätta vid byggnationen av student- och ungdomsboenden (Boverket 
förslag på regeländringar). I rapporten menar de att på grund av studenter och ungdomars 
svårighet att ta sig in på bostadsmarknaden så behövs det ändringar för att underlätta 
byggnationen av billigare bostäder (Boverket förslag på regeländringar s. 21). Vidare 
diskuteras den påverkan regler och lagar har både för kostnad, och tidsåtgång för 
byggnationer, men på samma gång vidhåller de att reglerna är en nödvändighet för att 
säkerställa de krav som finns. Att reglerna kan anses vara för stela och att det finns för många, 
och därmed flertalet tolkningsmöjligheter är i stället den stora kostnadsdrivaren (Sjöö, 
intervju 2014).   

En svårighet vid byggnationer av studentboende är att den traditionella studentkorridoren, 
med delat hygienutrymme (bland annat dusch), inte får byggas enligt nuvarande byggregler. 
Reglerna påtvingar att varje lägenhet ska ha eget hygienutrymme, och brandskyddslagen 
säger att varje lägenhet måste vara sin egen brandcell. Korridorsrum kringgår inte dessa lagar 
enligt dagens regelverk, då varje rum har ett eget kontrakt och därför klassas som enskilda 
lägenheter (Boverket förslag på regeländringar s. 24-25). Även buller är något som är både 
svårt och dyrt att minska vid byggandet av mindre bostäder. Detta främst då det är svårt att ge 
alla lägenheter en skyddad sida. Mindre lägenheter är i regel enkelsidiga vilket gör det svårt 
att möta dagens krav på 55 decibel (dBA) utanför fasaden. I praktiken innebär detta att det 
inte går att bygga små lägenheter mot trafiksidan på ett hus. (Boverket förslag på 
regeländringar s. 40). Stor vikt läggs vid bullerminskningen då buller påverkar människors 
hälsa negativt (Boverket Buller i planeringen). I sin rapport menar boverket att en bullerutsatt 
utsida inte alls behöver innebära dålig miljö. De hävdar bland annat att det går att skapa en 
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bra inomhusmiljö med bra isolering. En lagändring som boverket föreslår är att tillåta upp till 
60dBA för lägenheter under 35 kvadratmeter, förutsatt att trafik nattetid samt förekomsten av 
tunga fordon är begränsade. Detta då just nattetidstrafik och tunga fordon ger upphov till ett 
buller som sticker ut från det normala, mer eller mindre konstanta bullret. Bullerkravet 
inomhus dock kvarstå menar de (Boverket förslag på regeländringar s.41-42).  
Även själva utformningen av bostaden bestäms enligt PBL, vilket ytterligare förtydligas i 
plan- och byggförordningen (PBF) samt i Boverkets byggregler (BBR) (Boverket förslag på 
regeländringar s. 50). Både PBF (SFS 2011:338) och samt BBR (Boverket boverkets 
byggregler) säger bland annat hur högt ett tak måste vara, hur många lägenheter som får dela 
på ett köksutrymme, tvätt-och torkmöjligheter et cetera. I sin rapport yrkar Boverket 
(Boverket förslag på regeländringar s. 56) på regeländringar för lägenheter avsedda för 
ungdomar och studenter, upp till och med 35 kvadratmeter. Bland annat att måltidsutrymme 
kan vara samma utrymme som det för hemarbete och att samvaroutrymme kan vara samma 
utrymme som för vila och sömn. Lars-Gunnar Sjöö satt med i referensgruppen till Boverket 
vid just de här lagförslagsändringarna och håller med om att ändringar behövs. Tyvärr är det 
nog som så att de borde ha tagit i lite mer … man är fortfarande med och petar i detaljerna 
(Sjöö, intervju, 2014). Just detaljstyrningen tycker han tar för stora resurser, och menar att 
mycket av det som står som bestämmelse istället borde vara upp till de boende att bestämma. 
Som exempel tar han upp att det finns bestämmelser om hur lång klädstången för att hänga av 
ytterkläder ska vara, medan det inte finns några bestämmelser för om det ska finnas bredband 
eller inte. Skulle dessa regleringar lättas och ändras så skulle det både gå snabbare och 
billigare att bygga nytt. Det är ändå en bit i rätt riktning, tyvärr är det väl som så att 
regelverkena är 20-30 år för gamla (Sjöö, intervju, 2014). Juhlin (intervju, 2014) å andra 
sidan anser att arbetet enligt PBL fungerar bra. Mycket av arbetet han utför går ut på att ta 
fram hur de kan utformar och använda planverktyget på ett så bra sätt som möjligt. Sundin 
(intervju, 2014) menar att eftersom hon arbetar enligt PBL kan hon inte riktigt ha en åsikt 
huruvida den fungerar bra eller inte. Hennes arbete går ut på att följa de mål som PBL har satt 
upp och se till att de uppfylls.  

Vidare anser Sjöö (intervju, 2014) att regelverket inte alltid återspeglar verkligheten. 
Bland annat menar Boverket att tillgänglighetsanpassa en lägenhet endast kräver en halv 
kvadratmeter extra per lägenhet jämfört med om man skulle bygga utan anpassning. Här 
menar han att det istället rör sig om två till tre kvadratmeter som måste göras större så som 
våtrum, dörrar, spis och överallt i lägenheten måste det vara svängradie för en rullstol. Utöver 
detta ställer det också krav på trapphuset. Han tar vidare upp Norge som exempel där han 
tycker regelverket fungerar bättre. Där är det en lägenhet per våning, eller att 10 till 20 
procent av antalet lägenheter handikappanpassade (Sjöö, intervju 2014). 
 
5.5 Bygga direkt eller indirekt för studenter? 
Även om förändringar görs till PBL som underlättar byggandet av studentbostäder så är det 
inte säkert att det räcker som lösning på bostadsbristen för studenter. Juhlin (intervju, 2014) 
menar att det är den allmänna bostadsbristen som gör det svårt för studenter att hitta bostad då 
hälften av alla heltidsstuderande i Uppsala har tillgång till en studentbostad. De stora 
problemen uppstår vid terminsstarterna, speciellt på höstterminen. Dessa problem grundar sig 
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i att det finns 30 olika hyresvärdar, enbart på studentbostadsmarknaden, med egna kösystem 
och olika tillträdesdatum något som försvårar för nya studenter. Trots svårigheterna har nästan 
70 % av studenterna har fått ett förstahandskontrakt under de första tre månaderna, där 
resterande har fått ett förstahandskontrakt efter första terminen. Juhlin (intervju, 2014) menar 
att tillgången på bostäder avsedda för studenter är god, men antalet behöver fyllas på 
succesivt. Kommunen bör istället, där de har förfogande, fokusera på att bygga lägenheter 
avsedda för både unga vuxna och studenter. Detta då det är där den stora bristen finns, då den 
allmänna bostadsmarknaden har en bostadsbrist. Det är svårare att gå från ett studentboende 
till det ordinarie beståndet, och där måste vi öka på elasticiteten så det blir smidigare att 
komma över säger Juhlin (intervju, 2014) och menar att det är där den största utmaningen 
finns. Vidare säger han (Juhlin, intervju, 2014): 
 

Även om det låter konstigt så är det så att studenter är den grupp på bostadsmarknaden som faktiskt har 
lättast att hitta en bostad eftersom de är den enda gruppen som har 12 000 av de märka bostäderna till sitt 
förfogande. 

 
Även Sundin (intervju, 2014) håller med om att flytten mellan de olika 

upplåtelseformerna inte fungerar som de ska. Dessa flyttar kallas flyttkedjor och innebär att 
då personer flyttar i och med att de hamnar i en annan punkt i livet, såsom flyttar ihop med 
sambo, slutar studera, osv., så frigörs bostäder till andra personer. Sundin (intervju, 2014) 
menar att det inte går att planera för att flyttkedjorna ska uppstå, och som planarkitekt kan hon 
inte påverka hur kedjorna fungerar. Nybyggda lägenheter har ett högre kvadratmeterpris än 
till exempel för villor. I och med detta kan man inte flytta med sig sin reavinstskatt vid flytt 
från en villa som i sin tur leder till att folk helt enkelt inte flyttar och det blir stopp i 
flyttkedjan. Trots detta är flyttkedjor något kommunen hoppas uppstår i och med att det byggs 
mer (Sundin, intervju, 2014).  

Flyttkedjor är alltså något man hoppas kan uppstå, men inget kommunen kan tvinga fram. 
Tankarna finns dock att ett utökat ordinarie bostadsbistånd skulle underlätta 
bostadssituationen, inte bara för allmänheten, men även för studenter. 
 
 
6 TVÅ BYGPROJEKT I UPPSALA 
 
I det här stycket kommer jag ta upp, och diskutera två byggprojekt i Uppsala. Det första är 
byggnationen av studentbostäder på Artillerigatan i närheten av Blåsenhus. Det andra fallet är 
förtätningen av antalet studentbostäder i kvarteret Kantorn. Dessa två fallstudier syftar att 
sätta den fysiska planeringen i en kontext och vidare dra paralleller mellan hur de tankar och 
önskemål som finns uppfylls i praktiken. Fallstudierna avslutas båda två med en kortare 
sammanfattning där regler och tankar från tidigare delar av undersökningen tas med. En 
djupare analys av byggprojekten följer i kapitel 7. 
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6.1 Kvarteret Blåsenhus, delområde 6 
Syftet och planen med byggnationen är att tillhandahålla student- och forskarbostäder i ett av 
Uppsala Universitets viktigaste områden, Blåsenhus. Byggnationen består av flertalet 
punkthus, vilka ska bestå av 4-5 våningar. Dock planeras ytterligare två hus längre in i 
kvarteret vilka ska bestå av 8-9 våningar. Tillsammans planeras byggnaderna husera 230-240 
nya lägenheter avsedda för studenter och forskare (Detaljplan Blåsenhus, 2012, s.1-2). Av 
dessa blir totalt 187 av lägenheterna ettor och de resterande tvåor. De minsta ettorna blir 25 
kvadratmeter och kommer ha ett pris på 4182 kronor per månad medan den största tvåan blir 
47 kvadratmeter och kostar 6997 kronor per månad (Studentstaden.se 2014). 

Marken ägs av Akademiska hus och ligger inom ett programområde som antogs 2005. 
Här beslutades det att området ska användas för student- och forskarbostäder samt 
universitetsverksamhet (Detaljplan Blåsenhus, 2012, s. 4). Den framtagna detaljplanen följer 
de riktlinjer för detaljplansprocessen som tidigare beskrivits. För det första så återkopplar den 
till översiktsplanen. Området beskrivs ligga inom den så kallade stadsväven, alltså den del av 
Uppsala som ligger innanför stadsgränsen. Byggprojektet uppfyller därför de mål som satts i 
Översiktsplan 2010 om utbyggnad inom stadsgränsen. Vidare beskrivs det program som 
används för området. I detta program beskrivs utbyggnaden av bostäder vid Blåsenhus som en 
del av universitetets områden, och byggnationen anses i och med detta berika stadslivet i 
campusområdet. Det finns dock begränsningar på bygget som man måste ta i beaktande. 
Området ligger inom riksintresseområde C40 (Detaljplan Blåsenhus, 2012, s.2). 

Riksintresseområde C40 beskriver Uppsala stad som riksintresse. Specifikt vid 
byggnationen för delområde 6 gäller att området ligger i de äldre delarna av Uppsala, samt att 
Universitetet har äldre institutioner i området som inte får påverkas för mycket av 
nybyggnationer (Länsstyrelsen.se 2014). Även andra miljöaspekter spelar stor roll vid 
byggnationer. I detaljplanen beskrivs dessa, samt hur man ämnar minska den påverkan 
byggandet kan ha på närområdet. Detta är något som sätter krav på utformningen av bygget. 
Bland annat ligger delområde 6 inom området för detaljplan PL 60 som författades 1945. I 
denna plan står det skrivet att området endast ska användas för allmänna ändamål, samt att 
bygghöjden inte får överskrida 15 meter (Detaljplan Blåsenhus, 2012, s.3). Detta, tillsammans 
med en arkitektonisk utformning av husen som anses passa det kringliggande området, menar 
man bidra till att stadsbilden och kulturmiljön inte påverkas nämnvärt. I flygfotot på nästa 
sida (Figur 2) syns området för detaljplanen. I den övre delen av bilden syns Arkivcentrum 
vilket kommer ligga kvar. Parkeringsplatserna som syns på kartan kommer försvinna då de 
ska bebyggas, men i detaljplanen finns det förlag på var nya parkeringsplatser kan byggas 
(Detaljplan Blåsenhus, 2012, s.8). Man kan dock ställa sig frågande om hur många nya platser 
som kan komma behövas byggas. Både Sjöö (intervju, 2014) och Sundin (intervju, 2014) 
menar att kravet på antalet parkeringeplatser per boende som finns inte är anpassat för 
studentbostadsområden. Detta då studenter ofta inte har bil i samma utsträckning som resten 
av allmänheten. 
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Flera utredningar är gjorda, däribland en bullerutredning. Denna utredning kom fram till att då 
trafiken kommer ändras radikalt i området så bör buller inte innebära ett problem. 
Förbättringar för boendemiljön kommer dock att göras. Ljudisolerade glas och ventiler 
kommer användas, och då det planeras enkelsidiga läenheter kommer sovplatsen att placeras 
så långt ifrån bullerkällan som möjligt (Detaljplan Blåsenhus, 2012, s.9). Tillgänglighet för 
funktionshindrade är något som måste tas i beaktning vid alla nybyggnationer, och så är även 
fallet här. Det ska vara tillgänglit både utomhus och inomhus (Detaljplan Blåsenhus, 2012, s. 
8). I bilden på nästa sida (figur 3) visas hur Aros arkitekters vision om hur punkthusen skulle 
kunna se ut. I detaljplanen för byggnationen menar man på att punkthusens utformning ger 
upphov till grönområden vilket man menar bidrar till minskad påverkat av stadsmiljön för 
området och samtidigt skapar en kontrast mot de stora volymerna hos de intilliggande 
institutionsbyggnaderna (Detaljplan Blåsenhus, 2012, s. 6). Några som inte helt håller med 
om detta är föreningen Vårda Uppsala. I deras skrivelse i samband med det samråd som hölls 
för Blåsenhus delområde 6s detaljplan håller de med om att läget passar för studentbostäder. 
Det de vill kritisera är istället utformningen av punkthusen. De ställer sig bland annat 
frågande till varför man påtrycker det estetiska och arkitektoniska i detaljplanen, men att man 
på samma gång skapar en ”orumslig” och ”blåsig” utemiljö (Vårda Uppsala skrivelse 
Blåsenhus, 2011). En annan förening som uttalat sig i ärendet är YIMBY. De anser bland 
annat att nybyggnationer med modern arkitektonisk stil i ett 1800-talsområde inte är att 
försämra området, utan att det istället utgör en naturlig utveckling som ger området karaktär 
(YIMBY om oss, 2014). De vill, i fallet med delområde 6 vid Blåsenhus, att man vågar ta ut 
svängarna arkitektoniskt och faktiskt visa att det har skett en utveckling sedan de 

Figur 2 Flygfoto över delkvarter 6  (Detaljplan Blåsenhus 2012). 
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kringliggande husen byggdes på 1900-talet. Bland annat en komplettering med service anser 
de vara av vikt för att göra området mer attraktivt (YIMBY Blåsenhus, 2010). 

Byggnationen av delområde 6 vid Blåsenhus uppfyller de tankar som finns i översiktsplanen. 
Bygget är både en förtätning och sker inom stadsväven, något som det trycks mycket på i ÖP 
2010. I ÖP 2010 menar även kommunen att grönområden är viktiga, något som det arbetas för 
vid bygget, bland annat då punkthusen beskrivs ge upphov till grönområden vilket i sin tur 
minskar påverkan på stadsmiljön. Vidare följer bygget de krav som sätts på en detaljplan. 
Området och bygget beskrivs, och möjliga påverkningar på området som kan uppkomma tas 
upp. Utredningar är gjorda, och hur bland annat buller och parkeringsplatsfrågan ska lösas 
behandlas. Tillgänglighet å andra sidan diskuteras och beskrivs som något som behöver 
finnas, men hur det ska ske i praktiken beskrivs inte riktigt i detaljplanen. Att studentbostäder 
byggs var inte något kommunen kunde bestämma över då Akademiska hus äger marken, så 
valet att bygga student- och forskarbostäder kom från aktörer utanför kommunen. Vidare kan 
även kostnaderna för bostäderna ställa till med problem för en av de tilltänkta målgrupperna, 
studenterna. Med det billigaste priset 4182kr kan studenter komma att avskräckas, och husen 
blir istället endast till för forskare. Bostäderna vid Blåsenhus bidrar till de mål som satts i den 
bostadspolitika strategin med att bygga studentbostäder, men bidrar på samma gång inte med 
bostäder till det allmänna beståndet. 
 
6.2 Kvarteret Kantorn 
Detaljplanen för kvarteret Kantorn går i korthet ut på att förtäta kvarteret med fler bostäder, 
vilket ligger i linje med de önskemålen om förtätning av Uppsala. Själva byggandet har dock 
inte startats än då planerande arbete fortfarande återstår. I nuläget ligger cirka 1000 
studentboenden i kvarteret, där de flesta är korridorsrum, men där finns även ett antal 

Figur 3 Planerad vy från Artillerigatan (Detaljplan Blåsenhus, 2012). 
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lägenheter avsedda för studenter (Detaljplan Kantorn, 2012, s. 4). Dessa hus ägs av Rikshem 
och den kringliggande parken av Uppsala kommun (Detaljplan Kantorn, 2012, s. 4). Området 
beskrivs ha en storskalig karaktär med mycket mellanrum och stora grönområden (Detaljplan 
Kantorn, 2012, s. 7) något som även går att se i bilden under (Figur 4). Dessa grönområden 
skulle minska vid en förtätning, dock finns det i detaljplanen krav på att bostadsgårdar ska 
finnas med möjlighet för utevistelse. Enligt detaljplanen ska det finnas två sådana vilka 
beräknas ha ungefär samma storlek som Stora torget i Uppsala (Detaljplan Kantorn, 2012, s. 
14).  

I förtätningsplanerna planeras det ungefär 200 korridorsrum, 200 familjelägenheter samt 200 
enrumslägenheter, vilka alla ska vara avsedda för studenter (Detaljplan Kantorn, 2012, s. 4). 
Vidare visas förslag på hur bostäderna kan komma att utformas. Bland annat för 
korridorsrummen visas det hur de olika rummen ligger i närhet till ett gemensamt all- och 
matrum (Detaljplan Kantorn, 2012, s. 15). De enskilda rummen har även en egen toalett, 
något som saknas i äldre korridorsrum, och egen kokvrå. Dessa sammanfaller med de regler 
som beskrivits tidigare i texten (kapitel 5.4) där separata våtrum, och gemensamma utrymmen 
ska finnas. Även i den här detaljplanen, likt den angående Blåsenhus, så följs de satta 
kriterierna. Översiktsplanens mål tas upp och kommenteras. Här belyses det bland annat att 
kvarteret Kantorn ligger inom stadsväven. Att nybyggnationer sker inom stadsväven är något 
som översiktsplanen lägger stor vikt vid, som sagt ovan. Den gällande detaljplanen för 
området togs fram 1966. Enligt denna plan är området avsett för bostäder vilka får uppföras i 
fyra våningar på de, enligt detaljplanen, utmarkerade platserna (Detaljplan Kantorn, 2012, s. 
5). Ändringar jämfört med den äldre detaljplanen från 1966 är bland annat att de nya 
byggnaderna kommer att ligga på andra platser än de tidigare utmärkta då alla de byggrätterna 
redan är bebyggda. Utöver detta så kommer maxantalet för våningar att ändras. Från den 
gamla bestämmelsen med fyra våningar till den nya där de tolv punkthusen kommer bli fyra- 
till sex våningar höga. Även de hus som redan står där planeras utökas med en till två 
våningar (Detaljplan Kantorn, 2012, s. 9-10). Även ett öppnande för byggande av 
verksamheter föreslås. Här menas det att centrumverksamhet, alltså affärer och lokaler, skulle 
bidra till mer levande bottenplan (Detaljplan Kantorn, 2012, s. 13). Likt detaljplanen för 

Figur 4 Förslag från Berndtsson Arkitektkontor på hur en del av kvarteret kantorn kan se ut efter 
förtätningen (Detaljplan Kantorn, 2012). 
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Blåsenhus ligger även denna detaljplan inom riksintresseområde C40, något som ställer krav 
vid planeringen. Föreningen Vårda Uppsala ställer sig frågande till förtätningen. Även om de 
inte har några större invändningar i just det här fallet, med studentboende, så menar de att det 
inte skulle vara önskvärt med liknande förtätningar i områden med familjebostäder. Att 
grönområdena försvinner vid en förtätning anses inte vara av samma vikt för studenter som 
för familjer dock anser de att de planerade accenterna i sex våningar bör utgå ur planen då de 
skulle påverka stadsbilden. Kritiken till trots ställer sig ändå Vårda Uppsala positiva till 
förtätningen under gällande förutsättningar (Vårda Uppsala Kantorn, 2013).  

I skissen nedan (Figur 5) visas kvarteret Kantorn med de nuvarande samt planerade 
husen. Här syns tydligare de redan existerande stora trädgårdarna, de tomma områdena mellan 
husen. Cirka 1 300 kvadratmeter av den park som ligger intill kvarteret (syns ej i skissen) 
föreslås övergå till kvartersmark istället för att ge mer utrymme för bebyggelsen (Detaljplan 
Kantorn, 2012, s. 13).  

Likt detaljplanen för Blåsenhus ovan så har det även utförts ett antal utredningar i samband 
med framtagandet av detaljplanen för kvarteret Kantorn. Då bullerutredningen genomfördes 
framkom det att husen med fasad mot Tycho Hedéns väg har bullernivåer mellan 57 dBA och 
63 dBA där maxnivån kan komma att hamna på 70 dBA. Fasaderna in mot gården samt 
parken har istället en bullernivå som underskrider 55 dBA med möjliga toppar som ligger 
lägre än 65 dBA. Att maxnivån på 55 dBA utanför fasaden överskrids motiveras med att 
området redan är bebyggt samt planlagt. För de nya bostäderna där bullernivå över 55 dBA 
uppstår är tanken att minst hälften av bostadsrummen är vända mot en tyst, alternativt dämpad 
sida (Detaljplan Kantorn, 2012, s.17). Även den här detaljplanen, likt den för Blåsenhus, tar 
upp att nybyggnationer måste handikappanpassas. Även de ombyggnationer som planeras vid 
Kantorn måste anpassas, vilket även noteras (Detaljplan Kantorn, 2012, s. 12). 

Figur 5 Skiss över de nuvarande husen (mörkare grå) vid kantorn samt de planerade nya husen 
(ljusgrå) (Detaljplan Kantorn, 2012). 
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Likt arbetet vid Blåsenhus så följer det planerade arbetet vid Kantorn översiktsplanen bra. 
I detaljplanen för Kantorn tas även grönområden upp ännu mer än den gör vid Blåsenhus då 
den beskriver hur tankarna finns att bevara grönområdena, trots förtätningen av bostäder. 
Föreslagna planer på utformningen av bostäderna finns med, och på dessa finns även resultat 
från bullermätningarna utmärkta. Värt att notera är hur korridorsrummen alla har separata 
våtutrymmen. Detta är bestämt enligt det regelverk som finns och är något som skiljer sig från 
äldre byggnader med korridorsrum. Kommunen äger inte marken för bebyggelsen, men hade 
inte haft större möjligheter att diktera vilken typ av boende som skulle uppföras ändå. Detta 
då det redan finns äldre bestämmelser för marken vilka säger att endast studentbostäder får 
byggas där. Då bygget inte är påbörjat, tvärtemot vad som gäller för Blåsenhus, går det inte att 
veta vad priserna för de olika bostäderna väntas bli. Även här, likt vid Blåsenhus, bidrar en 
förtätning av studentbostäder till den bostadspolitiska strategin rörande studenter.  

 
 

7 DISKUSSION 
 
I den här delen kommer den fakta och de resultat som tidigare presenterats att diskuteras och 
analyseras. Resultaten ur diskussionen jämförs även med den tidigare forskning som tagits 
upp vilket sätter resultaten i en vidare kontext. 
 
7.1 Aktörernas åsikter angående planeringsverktygen 
I det här avsnittet kommer jag kort presentera de åsikter som kom upp från de intervjuade 
aktörerna vilket kommer ligga till grund för den vidare diskussionen som görs i senare avsnitt. 

Planeringsprocessen är lagstyrd enligt PBL och har därför, genom laga kraft, krav på hur 
de olika aktörerna ska efterfölja den. Genom lagstyrningen beskrivs vilka planeringsverktyg 
som ska användas, samt hur de bör utformas. Från intervjuerna som gjordes var det 
framförallt två av verktygen i planeringsprocessen som fick kritik.  

Regelverket fick mest kritik från byggherren Uppsalahem då det ansågs vara allt för 
detaljstyrande, något som påverkar deras arbete både tids- och kostnadsmässigt. Att 
regelverket inte helt återspeglar verkligheten, till exempel där antalet kvadratmeter som 
behövs vid handikappanpassning enligt regelverket är mindre än vad som faktiskt anses 
behövas, är också något som anses som ett problem från deras håll. Även tillfrågade 
planarkitekten, Anneli Sundin, håller med till viss grad. Även om det detaljstyrande 
regelverket inte påverkar henne direkt, så är det en del i hennes jobb att se till att det följs, 
vilket innebär mer jobb. Utöver detta så dikterar regelverket vad som bör finnas med vid 
fysisk planering. Här kringgår kommunanställda regelverket genom att använda sig av 
inofficiella strukturprogram istället för officiella program. Att till och med kommunen ofta 
struntar i att följa det som står i regelverket tyder på att det inte fungerar optimalt och att 
ändringar kan behövas. 

Utöver regelverket var det Översiktsplan 2010 som fick mest kritik. Även om 
översiktsplanen är menad att vara ledande, och inte bestämmande, ansåg personer, både från 
kommunen och från byggherren Uppsalahem, att den var alldeles för otydlig. Något som de 
ansåg ge upphov till problem som kunnat undvikas med en tydligare översiktsplan. Värt att 
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notera är dock att meningsskiljaktigheter fanns i åsikterna gällande ÖP 2010 inom 
kommunen. Medan Juhlin, som har en mer övergripande roll, ansåg att den uppfyllde sitt 
syfte, så ansåg Sundin, som arbetar mer närgånget med översiktsplanen, att dess vaghet 
innebar problem. Vidare från Uppsalahems håll finns det åsikter om att överklaganden bör ske 
i samband med att översiktsplanen antas, och inte i detaljplaneprocessen och genom detta bli 
ännu mer bestämmande. 

Mer ingående jämförelse med resultat från tidigare forskning återfinns i senare stycken, 
men kort går det att dra liknelser från de åsikter som framkommit i den här studien. Just 
detaljstyrning och oklarheter från kommunens håll, speciellt angående kostnader och 
tidsåtgång, är något som framkommit både i den här studien och i tidigare undersökningar. 
Detta påvisar att den fysiska planeringen i Uppsala har likheter med andra kommuner i 
Sverige, som till exempel Stockholm. Även om de olika kommunerna inte har samma 
förutsättningar så återfinns liknande tankar kring de svårigheter och problem som uppstår vid 
användandet av planeringsverktygen. 

 
7.2 Planprocessen - resultat av hur verktygen uppfattas och fungerar samt 
vad detta innebär i praktiken 
I korthet kan resultatet av den här studien sammanfattas till att det både finns, och anses 
finnas, effektivitetsproblem i planeringsprocessen. I det här avsnittet kommer jag diskutera 
mer ingående kring hur verktygens faktiska användning, och uppfattning, påverkar 
planeringsprocessen som helhet och vad det får för konsekvenser. Resultaten jämförs till sist 
med den tidigare forskning som presenterats i avsnitt 3.3 varpå en sammanfattning görs. 

Detaljstyrningen för det första, främst i form av byggregler, skapar problem, både för 
byggherren Uppsalahem, men även för planarkitekter på kommunen. Att regelverket inte 
uppfattas spegla verkligheten kan innebära att tilltron till regelverket minskas från 
byggherrars håll, och samtidigt ställs krav från kommunens håll som kan vara svåra att 
efterfölja. På samma gång så kringgås vissa delar av regelverket från kommunens sida, som 
vid användandet av program, vilket kan innebära att onödig tid kan läggas på sådant som inte 
alltid är nödvändigt. Att regelverket skapar misstro och att det kringgås innebär visserligen 
problem, men det största problemen det medför är i form av effektivitetsproblem. För 
byggherrar innebär detaljstyrningen att både tid och pengar behöver läggas på sådant som 
kanske inte alltid behövs. Exempel på regleringar som anses onödiga var bland annat att det 
finns bestämmelser på hur lång en klädstång för ytterkläder måste vara. Från Uppsalahems 
håll vill man därför se regeländringar för att både öka effektiviteten hos sig själva, då 
kostnader kan minska och tid kan läggas på sådant som anses mer relevant, men även för 
kommunen. För kommunen, som tidigare sagt, säger regelverket att vissa utredningar måste 
göras. Svängrum finns inte att bedöma hur viktiga dessa utredningar är för specifika 
byggprojekt och därmed händer det att utredningar utförs i onödan, vilket innebär att 
tidsåtgången blir längre för projektet och på samma gång mer otydlig för byggherrarna.  

I de byggprojekt som togs upp i kapitel sex syns hur regelverket har påverkat 
utformningen av bostadshusen. Jämfört med tidigare korridorsrum som ofta har gemensamt 
våtutrymme så har de planerade rummen vid Kantorn separata sådana. Att flera våtutrymmen 
är dyrare än ett gemensamt kan ses som självklart, men det medför även positiva inslag då 
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personer kan ha svårigheter att dela dusch och toalett med andra. Vidare framkommer 
bullerutredningar och handikappanpassning i de båda projekten. Även här, likt med 
våtutrymmena, medför det kostnader, men även positiva aspekter. Specifikt i fallet med 
bulleråtgärder då det faktiskt har en medicinsk påverkan på personer. Huruvida alla bostäder i 
ett hus behöver vara handikappanpassat eller inte är dock svårt att säga, men en minskning av 
antalet anpassade lägenheter skulle kunna bidra till minskade kostnader för byggherrarna. 

Även ÖP 2010s otydlighet, likt regelverkets detaljstyrning, innebär att effektiviteten 
minskar. Detta sker främst inom kommunen, men det är även något som påverkar byggherren 
Uppsalahem. Hos Uppsalahem innebär den otydliga planen att tidsåtgången för byggprojekt 
blir oklar och ofta väldigt lång. Detta då det kan finnas oklarheter vad som gäller för området 
där bebyggelse planeras ske. Otydligheter innebär även att kostnader kan tillkomma då man 
från kommunens håll inte har det underlag som behövs för att specificera bland annat vilka 
utredningar som behöver göras. För kommunen innebär otydligheten än mer problem, 
speciellt då man vill framstå som enade utåt sett. Om översiktsplanen är otydlig vad som 
gäller för ett område innebär det att onödig tid läggs på utredningar och möten. ÖP 2010 har 
sådana brister vilket framkommer från intervjun med Sundin som menar att samma mark kan 
beskrivas som både byggbar och bevarandebar. Detta innebär att ytterligare tolkningar, utöver 
översiktsplanen måste göras, vilka kräver resurser i främst tid, men även i pengar från 
byggherrarna då de betalar för utredningarna. För att öka effektiviteten skulle nästkommande 
översiktsplan behöva vara tydligare i vad som gäller, något Sundin arbetar för. Det som Sjöö 
förespråkar, det vill säga att alla överklaganden ska ske i samband med antagandet av 
översiktsplanen skulle också ge en ökad effektivitet vid själva planeringsprocessen. Detta 
skulle dock innebära en långdragen process för framtagandet av översiktsplanen, vilket skulle 
kunna innebära att framtagandet skulle behöva större resurser i form av både tid och pengar. 

Resultatet av översiktsplanens användande i praktiken syns i kapitel 6. Här används 
översiktsplanen mest som en hänvisning till de övergripande tankar som finns för staden som 
helhet. Speciellt hänvisar detaljplanerna förtätning av stadsväven och bibevarandet av 
grönområden. Översiktsplanen syns alltså inte i större utstäckning efter att detaljplanen har 
antagits och bygget har startat, utan används främst tidigare i processen för att bestämma vad 
som gäller för området. 

Som tidigare sagts har planeringsprocessen stora effektivitetsproblem. Det detaljstyrda 
regelverket innebär ökade kostnader och en större tidsåtgång för byggherrar. Samtidigt 
innebär detaljstyrningen att kommunanställda kan få mer arbete att utföra. I praktiken innebär 
regelverket att utredningar och anpassningar sker, oavsett om det faktiskt anses vara behövda 
eller inte. Vad som dock bör sägas är att regelverket, effektivitetsminskningen till trots, 
medför positiva aspekter då regelverket ser till att byggnaderna håller en viss standard och ser 
till att alla har en möjlighet att bo i dem. Även den otydliga översiktsplanen resulterar i 
effektivitetsminskningar. Bland annat genom större tidsåtgångar inom kommunen som 
resultat av att oklarheter uppstår, men även för byggherrar då både tid och pengar läggs på 
utredningar. Utöver verktygen bidrar även processen som helhet till minskad effektivitet på 
byggmarknaden. Detta speciellt från kommunens håll då dess struktur, samt vilja att vara enad 
utåt, innebär att förankringsarbete måste ske uppåt i leden samt att de otydligheter som 
uppstår måste diskuteras och undersökas, något som tar tid. 
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De åsikter och resultat som framkommit i arbetet har stora likheter med den tidigare 
forskning som presenterats i kapitel 3.3. Förutom det som kort tagits upp i kapitel 7.1 gällande 
oklara tidsåtgångar finns det mer likheter. Paralleller gällande detaljstyrningen går att dra till 
den undersökning Cars et. al utfört. De menar att byggherrarna borde få en större inflytande 
över detaljstyrningen samt att de mål som gäller för buller och tillgänglighet måste användas 
mer förnuftigt. Dessa tankar går speciellt i linje med de åsikter som framförts från 
Uppsalahem. Av de tillfrågade i den här studien var det de som hade störst problem med 
detaljstyrningen. I praktiken skulle en minskad styrning innebära en effektivare process, dock 
på bekostnad av hushållen som skulle kunna få det både bullrigare och trängre. De diskuterar 
sedan vidare att det kommunala planmonopolet bör försvinna då det medför ineffektiva 
lösningar. Sådana extrema uttalanden fick jag inte från min tillfrågade externa aktör 
Uppsalahem. Visserligen ansåg Sjöö från Uppsalahem att kommunikationen med både 
kommunen och länsstyrelsen lämnade mycket att önska, men han uttalade sig inte huruvida 
det kommunala planmonopolet var bra eller inte. Vidare kan ÖP 2010s otydlighet samt 
kommunens struktur ställas mot det Lind och Lindström menar med att kommunen bör vara 
tydliga med de principer som styr deras beslut. Otydligheten går emot det Lind och Lindström 
menar, medan förankringsarbetet inom kommunen arbetar för det. De resultat som 
framkommit gällande åsikter gällande planeringsprocessen och dess verktyg samt 
användandet har alltså stöd i den tidigare forskning som gjorts. Detta innebär dels att de 
resultat som framkommit inte är unika, men på samma gång medför det att resultaten är mer 
generaliserbara, i alla fall gentemot större städer i Sverige. 
 
7.3 Förändringar för att underlätta byggandet för studenter 
Det här avsnittet bygger vidare på diskussionen från de två tidigare avsnitten och undersöker 
vidare hur förändringar kan påverka planeringsprocessen. Specifikt kommer avsnittet 
diskutera hur de förändringar som redan sker i Uppsala, samt vilka förändringar i PBL och 
planprocessen som enligt de tillfrågade aktörerna skulle underlätta byggandet av bostäder för 
studenter. Resultatet från diskussionen kring åsikterna sätts sedan i ett större perspektiv där 
annan forskning tas med i diskussionen. 

Som tidigare diskuterats innebär detaljstyrningen från regelverket en 
effektivitetsminskning för byggherren Uppsalahem, men vilken även kan generaliseras till 
byggherrar i allmänhet. Förutom att det blir både dyrare och mer tidskrävande överlag så 
påverkar det rådande regelverket byggnationen av mindre bostäder. Hos Uppsalahem anser 
man att en mindre detaljstyrning skulle påverka byggandet av mindre bostäder positivt. 
Främst då regelverket idag både innebär onödigt stora kostnader för de själva och längre tider 
i planeringsprocessen. En snabbare och billigare byggprocess skulle kunna resultera i att 
slutkunden, det vill säga de som ska bo i bostäderna, får billigare avgifter. Att regeländringar 
är lösningen håller inte de tillfrågade i kommunen med i eller vill uttala sig om. De ser istället 
att förändringar görs på bostadsmarknaden som helhet. Juhlin specifikt anser att studenter 
redan har relativt lätt gentemot de icke-studerande bostadssökarna. Dock skulle en förändring 
i hur studenterna ställer sig i kö hos den 30 olika hyresvärdarna underlätta processen. Han 
anser vidare att ett fokus inte bör ligga i att bygga för studenter specifikt, utan istället bör 
utbudet av studentbostäder fyllas på succesivt. Fokus borde ligga på att bygga billiga bostäder 
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för unga vuxna. Dessa tankar återfinns även i den bostadspolitiska strategin, där en blandning 
av upplåtelseformen anses vara att föredra. En utbyggnad av billigare lägenheter i det 
allmänna bostadsbiståndet är något som både Juhlin och Sundin vid kommunen hoppas bidra 
till flyttkedjor. Huruvida dessa fungerar i praktiken är dock oklart, vilket även Sundin 
påpekar, då förflyttning inte bara sker inom staden, utan även personer utanför Uppsala flyttar 
hit vilket tar bort bostäder från flyttkedjorna. 

Utöver de tankar kring förändringar som finns så är även Uppsalas byggmarknad under 
förändring. Dels i och med att kommunen köper in mer mark, men även att fler aktörer släpps 
in på byggmarknaden. Utöver detta har kommunen på senare tid slutat släppa hela kvarter till 
samma byggherre. Som resultat av att kvarteren delas upp i mindre delområden blir att 
byggtakten ökar, det blir alltså ett effektivare byggande sett från kommunens håll. Vidare 
innebär alla tre förändringar av marknaden att kommunen får mer att säga till om i 
planeringsprocessen. Dels då de får bestämma upplåtelseform då de äger marken, samt att de 
får en mer varierad byggmarknad ju fler aktörer som finns och ju mindre delområden det blir.  

Även här ligger de åsikter som aktörerna framfört i linje med det som tidigare sagts. 
Specifikt Linds och Lindströms förslag på att en varierad upplåtelseform där man, istället för 
att jämföra upplåtelseformerna emot varandra, istället väger för- och nackdelar i enskilda fall. 
Dessa tankar återfinns klart från kommunens håll och då speciellt hos bostadsstrategen Juhlin. 
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8 SLUTSATS 
 
I det här avsnittet kommer de slutsatser som framkommit utifrån den tidigare diskussionen 
framföras genom att ge svar åt de frågeställningar som presenterades i syftet. En mer 
djupgående analys av svaren återfinns i kapitel 7.1-7.3. 

Den första frågan Hur anser nyckelpersoner/intressenter att planeringsverktygen 
fungerar? diskuterades främst i kapitel 7.1. Resultatet av denna diskussion var främst att både 
nyckelpersonerna på kommunen och byggherren Uppsalahem ansåg att detaljstyrningen hos 
regelverket samt den otydliga översiktsplanen bidrog till en minskad effektivitet. Från 
Uppsalahems håll ansågs det främst bero på att regelverket är för detaljstyrt, och från 
kommunens håll främst genom den otydliga översiktsplanen, ÖP 2010. Båda aktörerna 
påverkades dock till viss del av både regelverket och översiktsplanen. 

Även frågan Vad anser aktörerna vara möjliga förändringar av planprocessen och Plan- 
och Bygglagen för att underlätta byggandet av bostäder för gruppen studenter? har ett delat 
svar aktörerna emellan. Medan Lars-Gunnar Sjöö, byggchef på byggherren Uppsalahem, 
anser att regeländringar skulle underlätta byggandet av bostäder för gruppen studenter menar 
bostadsstrategen Henrik Juhlin att det inte är rätt lösning på problemet. Han anser istället att 
en förändring av bostadsmarknaden i Uppsala, där bland annat fler aktörer förs in och ett 
större fokus läggs på byggnationen av billiga bostäder för det allmänna biståndet. Vidare 
anser både Juhlin och stadsplaneraren Anneli Sundin att byggande för att flyttkedjor ska 
uppstå är något som kan innebära att det blir lättare för studenter att finna en bostad. 

Den sista frågan Hur kan verktygen avläsas i praktiken, och vad innebär detta? besvaras 
följande. Regelverket anses för detaljstyrande och översiktsplanen för vag. I praktiken innebär 
det minskad effektivitet. För byggherren Uppsalahem innebär det regelverket större kostnader 
och längre byggtider samtidigt som ÖP 2010 medför oklara tidsåtgångar i 
planeringsprocessen och kostsamma utredningar vilka inte alltid anses vara nödvändiga. För 
Uppsala kommun innebär det detaljstyrande regelverket mer arbete då de måste se till att 
regelverket efterföljs samtidigt som ÖP 2010 kan leda till att oklarheter uppstår inom 
kommunen vilka inte sällan är tidskrävande att lösa. För hushållen innebär det detaljstyrande 
regelverket bland annat att både framkomlighet finns och att buller minskas, något som dock 
innebär en högre kostnad. 

 
8.1 Förslag på vidare forskning 
Den här studien resulterade i att åsikter kring både planeringsverktygen och möjliga 
förändringar i planeringsprocessen identifierades hos kommunala aktörer. Vidare undersöktes 
hur verktygens användande påverkar arbetet i praktiken. En djupare analys av detta kan dras 
om man i vidare forskning tar in fler åsikter från kommunala aktörer. Vidare kan fler aktörer 
på bostadsmarknaden intervjuas för att se huruvida resultaten från de kommunala aktörerna 
kan generaliseras. Jämförelser med andra delar av Sverige kan också göras genom att 
genomföra liknande undersökningar i andra kommuner. 
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APPENDIX 
 
A 
Berätta lite om dig själv och beskriv lite vad du gör och din del i processen. 
Just kopplingen detaljplan – översiktsplan, hur tycker du att översiktsplanen hjälper för 
detaljplanen? 
Berätta vidare hur arbetet enligt översiktsplanen fungerar, uppfylls de tankar som finns? 
Det finns ju äldre detaljplaner som är antagna i områden där det finns intentioner att bygga, 
hur påverkar de processen? 
Ni använder ju fler verktyg, hur tycker du att de fungerar? 

- Områdesprogram 
- Plan-och Bygglagen 

Det finns förslag på lagändringar till PBL, tankar kring vilka påverkningar dessa skulle kunna 
ha? 
Skiljer sig planeringsprocessen något vid byggandet av studentbostadshus jämfört med 
”vanliga” hus? 
Planerar ni för flyttkedjor, och i så fall, fungerar det? 
Är icke-homogena områden något som är önskvärt? 
Hur lätt/svårt är det att bygga innanför stadsväven? 
Något annat du vill tillägga? 
 
B 
Berätta lite om dig själv och beskriv lite vad du gör och din del i processen. 
Har du arbetat med bygget av studentbostadshus? I så fall, skiljer det sig något gentemot 
byggandet av ”vanliga” hus? 
Använder ni er av översiktsplanen från erat håll i planeringsprocessen, i så fall hur? 
Det finns förslag på lagändringar till PBL, tankar kring vilka påverkningar dessa skulle kunna 
ha/tror du att det skulle behövas lagändringar för byggandet av studentbostäder? 
Annat du tror skulle kunna göras som har en positiv inverkan för byggandet av 
studentbostäder? 
Ni är ju ett kommunalägt bolag, påverkar det er något? 
Hur anser du att sammarbetet med kommun fungerar i planeringsprocessen? 
Något annat du vill tillägga? 
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C 
Berätta lite om dig själv och beskriv lite vad du gör och din del i processen. 
Hur anser du att strategierna fungerar, finns det nya som är på gång? 
Hur fungerar det att få med sig byggherrarna i de tankar som ni sätter i strategierna? 
Hur mycket arbetar du enligt översiktsplanen, och vad är dina tankar kring den? 
Det finns förslag på lagändringar till PBL, tankar kring vilka påverkningar dessa skulle kunna 
ha? 
Planerar ni för flyttkedjor, och i så fall, fungerar det? 
Är icke-homogena områden något som är önskvärt? 
Hur lätt/svårt är det att bygga innanför stadsväven? 
Något annat du vill tillägga? 


	1 INLEDNING
	1.1 Syfte och frågeställning
	1.2 Avgränsningar
	1.3 Disposition

	2 METOD
	2.1 Mindre Fallstudier
	2.2 Intervjubakgrund
	2.3 Intervjuutförande
	2.4 Etiska frågor
	2.5 Metodkritik

	3 BAKGRUND
	3.1 Uppsala och bostadsbristen
	3.2 Uppsala- En stad under tillväxt
	3.3 Tidigare forskning

	4 STADSPLANERINGENS VERKTYG
	4.1 Lagar och regler
	4.2 Översiktsplanen
	4.3 Detaljplanen
	4.4 Markanvändning

	5 PLANER, STRATEGIER OCH ARBETSFÖRLOPP
	5.1 Uppsalas nuvarande översiktsplan
	5.2 Bostadspolitisk strategi för Uppsala kommun 2010-2014
	5.3 Fysisk planering
	5.4 Förslag på regeländringar gällande student- och ungdomsbostäder
	5.5 Bygga direkt eller indirekt för studenter?

	6 TVÅ BYGPROJEKT I UPPSALA
	6.1 Kvarteret Blåsenhus, delområde 6
	6.2 Kvarteret Kantorn

	7 DISKUSSION
	7.1 Aktörernas åsikter angående planeringsverktygen
	7.2 Planprocessen - resultat av hur verktygen uppfattas och fungerar samt vad detta innebär i praktiken
	7.3 Förändringar för att underlätta byggandet för studenter

	8 SLUTSATS
	8.1 Förslag på vidare forskning

	REFEENSLISTA
	Tryckta källor
	Internetkällor
	Intervjuer
	Figurer

	APPENDIX
	A
	B
	C

	930 gulan.pdf
	ARBETSRAPPORTER
	Kulturgeografiska institutionen

	Nr. 930


