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Abstract

Bostadsutvecklingen i Uppsala kommun

Residential development in the city of Uppsala

Katharina Hillman & Stina Nohldén

This thesis presents the residential development in the city of Uppsala, targeting the
living conditions of young adults and students. In cooperation with Sweco Architect in
Uppsala. The purpose of this survey is to reveal difficulties and possibilities for the
early development of the construction process for studio apartments. The
information has been obtained through both a literature review and interviews. The
literature review is based on Swedish regulations and previous studies in the field, and
the interviews were conducted with organisations and people in leading positions
within Uppsala. 
The foundation for the thesis is a proposition, proposition from the Swedish
government to change the regulation and the law regarding the construction of small
apartments for students and young adults. The government wants to promote an
increase in the l development of residential areas for these types of residents. 
The result of the study shows that Uppsala is expanding and the major challenge is the
living conditions for young adults, due to the shortage of rental housing. At the
moment there are several residential projects aiming to solve the current housing
shortage, involving both rental housing and condominium. Regarding the “students”
living conditions, the problem is not the lack of housing, a need for simplification of all
the different queue systems for house renting into one system. 
The result also shows that the city of Uppsala is instep with the planning process even
though many of the people interviewed claimed the opposite. The use of temporary
building permits has been discussed throughout the thesis and the result shows that
Uppsala municipality is not willing to use these kinds of solutions to solve the housing
shortage in Uppsala. 
In conclusion, a few recommendations have been given including a more integrated
city with studio apartments and a combined queue system for student apartments. 
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SAMMANFATTNING 

Denna rapport handlar om bostadsutvecklingen i Uppsala med inriktning på 
unga vuxna och studenter. Syftet med undersökningen är att se vilka 
svårigheter och möjligheter det finns i bostadsutvecklingens tidiga skede för  
mindre bostäder och studentbostäder i Uppsala kommun. Arbetet har 
genomförts i samarbete med handledare Tommy Stenlund, Studiochef på 
Sweco Architects AB i Uppsala. Informationen har framtagits genom en 
litteraturstudie där bl.a. Boverkets byggregler samt tidigare rapporter inom 
området studerats. För att få fram tankar, idéer och åsikter om Uppsalas 
bostadsutveckling har även en intervjustudie genomförts, detta med ledande 
organisationer och personer inom Uppsala kommun. Som bakgrund till 
rapporten finns ett förslag från regeringen om att ändra regler och lagar för att 
främja en ökad produktion av studentbostäder och mindre bostäder. De 
regeländringar som denna rapport fokuserar på är bullerkrav, tidsbegränsade 
bygglov, tillgänglighetsanpassning och detaljplaneprocessen. 

Resultatet visar att Uppsala är en stad som växer och det största problemet är 
att det saknas mindre hyresbostäder åt de unga. För att lösa detta problem 
byggs det för tillfället flera bostadsprojekt för studenter och unga vuxna, det 
inkluderar både hyresbostäder och bostadsrätter. För studenternas bostads-
situation visar det sig att det snarare handlar om att förenkla bostadssökandet. 
En möjlighet är att samla de ca 30 olika studentbostädernas köer till ett gemen-
samt kösystem.  

Resultatet visar även att Uppsala kommun ligger i fas med detaljplanearbetet 
även om flertalet av de intervjuade motsäger detta. Ytterligare ett tydligt 
resultat är viljan att integrera och förtäta staden, dock visar resultatet samtidigt 
att det endast finns ett fåtal exempel på detta i Uppsala för tillfället. Vidare 
redovisas att vid Lunds universitet har de använt sig av tidsbegränsade 
bygglov med dyra hyror som resultat och intervjustudien visar att detta inte 
anses vara ett långsiktigt alternativ för Uppsala kommun. Avslutningsvis har 
rekommendationer utifrån resultat och analys gjorts för vidareutvecklingen av 
Uppsalas bostadsutveckling. Där ges rekommendationer om en ökad inte-
gration med mindre bostäder samt införandet av ett gemensamt kösystem för 
studentbostäder.  

Nyckelord: Bostadsutveckling, unga vuxna, studentbostäder, mindre bostäder. 
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FÖRORD 

Syftet med rapporten är att sammanställa en teknisk rapport som en avslutande 
del på högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, vid institutionen för 
Teknikvetenskaper, Uppsala universitet. Detta arbete görs tillsammans med 
Sweco Architects AB i Uppsala. 

Vill tacka vår handledare Tommy Stenlund på Sweco Architects AB i Uppsala, 
vår ämnesgranskare Adam Andersson och Lillemor Aronsson vid Uppsala 
universitets språkverkstad för all hjälp under arbetets gång. De har kommit 
med mycket hjälpfull information och gett oss namn på många viktiga personer 
som vi har intervjuat under projektet.  

 

Uppsala, juni 2014 

Stina Nohldén och Katharina Hillman 
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ORDLISTA 

A-läge Attraktiva centrala markytor för nybyggnation 
med avseende på priserna.  

B-läge Markytor som ligger snäppet under A-läge med 
avseende på priserna. 

Bostadsproducent Samlingsord för entreprenörer och byggherrar. 

Bostadsutveckling Utveckling av samhället med avseende på 
bostadsproduktion.  

Boverkets byggregler  Förkortas BBR. Föreskrifterna måste följas vid 
uppförande av byggnader och vid ändring av 
byggnader. 

 
Bygglov Krävs för nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad 

och vissa andra ändringar. 
 
Detaljplan Ett dokument som visar kommunens planering 

av ett visst område avseende byggnation, mark 
och vattentäkt.  

Förtätning Nybyggnation vid redan befintliga 
bostadsområden. 

Kategoribostad Bostad för specifika målgrupper. 

Plan- och bygglagen Förkortas PBL och består av lagar som beslutas 
utav Sveriges Riksdag.  

Riksintresse Geografiskt område som i nationellt perspektiv 
är av mycket stor betydelse för något av de 
syften som anges i miljöbalken. 
(Nationalencyklopedin, 2014) 

Tillgänglighetsanpassning Byggnadsmässiga anpassningar för att 
möjliggöra framkomlighet för funktions-
hindrade personer.  

 VI 



INNEHÅLL                SIDA 

1 INTRODUKTION 1 
1.1 Inledning 1 
1.2 Syfte 1 
1.3 Mål 1 

2 BAKGRUNDSBESKRIVNING 3 
2.1 Uppsala 3 
2.2 Lagar och bestämmelser 3 
2.3 Bostäder för unga vuxna 4 
2.4 Studentbostäder i Uppsala 5 

3 METODIK 7 
3.1 Val av metodik 7 
3.2 Litteraturstudie 8 
3.3 Intervjuer 8 
3.4 Avgränsningar 10 

4 RESULTAT 11 
4.1 Uppsalas mål 11 

4.1.1 Uppsala om 10 år 11 
4.1.2 Kommunens planarbete 12 

4.2 Integrering med staden 15 
4.3 Tidsbegränsat bygglov 17 
4.4 Bostadsutvecklingens påverkan 19 

4.4.1 Gemensamt kösystem för studenter 20 
4.4.2 Tillgänglighet och vindar 21 

4.5 Buller 22 
4.6 Hyresbostäder och bostadsrätter 25 

5 ANALYS OCH DISKUSSION 29 
5.1 Uppsala om 10 år 29 
5.2 Detaljplaneprocessen – överklagande och långa processer 29 
5.3 En integration med staden för ökad samhörighet 30 

5.3.1 Förtätning av Uppsala stad 31 
5.4 Tidsbegränsade bygglov – en kortsiktig lösning 32 
5.5 Tillgänglighetsanpassning behövs 33 
5.6 Sänkta bullernivåer 34 
5.7 Hyresbostäder och bostadsrätter 34 

6 SLUTSATS 37 
6.1 Slutsatser av arbetet 37 
6.2 Rekommendationer 37 
6.3 Förslag för fortsatta studier 38 

 VII 



7 REFERENSER 39 

Bilaga 1 B1.1 
Bilaga 1.1 B1.1 
Bilaga 1.2 B1.2 
Bilaga 1.3 B1.3 
Bilaga 1.4 B1.4 
Bilaga 1.5 B1.5 
Bilaga 1.6 B1.6 
Bilaga 1.7 B1.7 
Bilaga 1.8 B1.8 
Bilaga 1.9 B1.9 
Bilaga 1.10 B1.10 
Bilaga 1.11 B1.11 

 

 

 VIII 



 

 

1   INTRODUKTION 
Under denna rubrik presenteras rapportens inledande del som förklarar det valda 
ämnet, syfte och mål.  

1.1 Inledning 
Uppsala är en stad som växer och från år 2011 är numera en storstad då 
befolkningsmängden passerade 200 000 invånare (Uppsala kommun, 2014) och 
enligt SCBs statistik bor det ca 40 000 unga vuxna i Uppsala kommun (SCB, 
2014). Uppsala har varit en studentstad sedan år 1477 då Uppsala universitet 
uppfördes, universitetet har ca 41000 helårsstudenter per år (Uppsala 
universitet, 2014). Även Sveriges lantbruksuniversitet, SLU är verksamma i 
Uppsala där ungefär 3900 studenter studerar (SLU, 2014). 

Efter tre års studier vid Uppsala universitet har vi ofta stött på 
bostadsproblematiken för studenter. Det gäller både problematiken när nya 
studenter kommer till staden för att börja sin resa genom utbildningen och när 
resan tar slut och studenterna tvingas finna en ny bostad. Det har väckt ett 
intresse att studera ämnet närmare och undersöka varför problemen kvarstår år 
efter år.  

Denna rapport behandlar därför frågan om bostadsutvecklingen av mindre 
bostäder och studentbostäder i Uppsala kommun. Hur kommer det att se ut i 
Uppsala om 10 år? Vilka tankar, idéer och visioner finns från de olika ledande 
organisationerna som påverkar studenternas vardag? Hur påverkas den håll-
bara utvecklingen?  

1.2 Syfte  
Tidigare utredningar har kretsat kring bostadsproblematiken i Sverige, och är 
väl bearbetad i ett flertal rapporter. Syftet med detta arbete är att belysa de 
svårigheter och möjligheter som idag finns vid bostadsutvecklingens tidiga skede 
i Uppsala kommun. Huvudsyfte är att visa problematik och möjligheter av den 
framtida planeringen av mindre bostäder samt studentbostäder i Uppsala 
kommun. 

1.3 Mål 
Genom en litteraturstudie och en intervjustudie redovisas en sammanställning 
av åsikter, tankar och idéer från ledande organisationer i Uppsala kommun. I 
analys och diskussion tas det fram förslag på hur bostadsutvecklingen av 
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mindre bostäder och studentbostäder i Uppsala kommun bör fortskrida för en 
hållbar utveckling av samhället. Detta görs för att ge byggbranschen ytterligare 
kunskaper om vad som efterfrågas vid framtagande av mindre bostäder och 
studentbostäder i Uppsala. 
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2 BAKGRUNDSBESKRIVNING 
Ämnet i rapporten är ett omdiskuterat ämne som berör många. Detta kapitel leder oss 
in i debatten kring dagens bostadssituation i Uppsala och tar upp bakgrundsinforma-
tion till rapporten.  

2.1 Uppsala  
Uppsala läns åtta kommuner har tillsammans en vision att inom loppet av fem 
år bygga 25 000 nya bostäder inom länet, se UNT (2012). En befolkningsprognos 
från 2013, gjord av Uppsala kommun visar att Uppsala är en stad som fortsätter 
att växa och tillväxten förväntas vara ca 2 400 personer per år. Många av de 
nyinflyttade är blivande studenter som önskar en tillfällig bostad under sin 
studietid. Det finns ingen statistik på hur många studenter som visar hur 
många studenter bor kvar i Uppsala efter examen. Förutom de nyinflyttade till 
kommunen står de unga vuxna i bostadskön för en möjlighet till ett eget första 
boende eller ett nytt boende efter studierna. Idag står över 90 000 personer i den 
kommunala bostadskön och 20 000 av dem är aktivt sökande (Westerberg, 
2014).  

2.2 Lagar och bestämmelser 
Lagar och regler som måste följas vid byggande av nya bostäder är bl.a. plan- 
och bygglagen (PBL), plan- och byggförordningen (PBF) följt av Boverkets 
byggregler (BBR) och kommunens detaljplaner. Regeringen har planer att 
genomföra lagändringar i plan- och bygglagen om att förenkla detaljplane-
processen, detta för att möjligöra en snabbare byggprocess i Sverige. En remiss 
om detta har skickats till lagrådet i februari 2014, se lagrådsremiss från 
regeringen 2014. 

Även bristen på bostäder för unga och studenter har fått regeringen att reagera. 
I november 2012 gav regeringen ett uppdrag till Boverket att se över de 
byggregler som berör byggandet av bostäder för unga vuxna och studenter. De 
bostäder som berörs avses ha en boyta högst på 35 kvadratmeter. Boverkets 
utredning har varit till grund då regeringen i december 2013 lade fram en 
proposition om att förbättra bostadssituationen för unga och studenter, ”Fler 
bostäder åt unga och studenter”. Förslagen om lagändringarna har tagits av 
riksdagen. Regeringen hoppas kunna ändra reglerna så att byggandet går 
lättare och att det går snabbare att få fram bostäder för unga vuxna och 
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studenter. Förslaget i rapporten har bearbetats och skickats på två remiser, 
under hösten 2013 och i februari 2014, om de nya byggreglerna godkänns 
beräknas de träda i kraft i juli 2014. Figur 2.1 visar en schematisk bild över hur 
boverkets byggregler styrs utifrån plan- och bygglagen. I dagsläget används 
BBR 19 och BBR 20, den senare innefattar ändringar från BBR 19.  

 

 

Figur 2.1 Övergripande bild över hur BBR styrs. (Ritad av K.Hillman, 2014) 

2.3 Bostäder för unga vuxna 
Det är stor åtgång på mindre bostäder i Uppsala och priserna för bostadsrätter 
stiger, samtidigt som det är ca 5-6 års kötid för att få tag på en hyresbostad 
inom Uppsalahem som är kommunens egen bostadsuthyrning (Ahlstedt, 2014). 
Det är en ständig byggnation och projektering av fler bostäder inom 
kommunen men efterfrågan är till synes större än vad som kan produceras. 
Flera av de aktuella bostadsprojekten i Uppsala är planerade att bli mindre 
bostäder för ex unga vuxna, forskare eller studenter. Enligt SCBs statistik bor de 
ca 40 000 unga vuxna mellan åldrarna 20-29 år i Uppsala kommun och figur 2.2 
visar fördelningen mellan åldrar, kön och civilstatus. Definitionen av en ung 
vuxen går isär mellan olika organisationer, Uppsalahem och Hyresgäst-
föreningen anser att en ung vuxen är en person mellan åldern 20-27 år och 
Ungdomsstyrelsen utgår från ålder 20-25 år. I Boverkets utredning om för-
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enklade byggregler för studentbostäder och ungdomsbostäder vill de definiera en 
ungdomsbostad i PBL som en ” bostad avsedd för personer som inte är äldre än 
30 år” (Boverket, 2013). I denna rapport definieras ungdomsbostäder lika som 
Boverkets förslag. 

 

Figur 2.2 Fördelning av antalet unga vuxna i Uppsala mellan 20-29år. 
(www.scb.se, 2014) 

2.4 Studentbostäder i Uppsala 
Definitionen av en studentbostad kan tolkas på olika sätt. De organisationer 
som hyr ut studentbostäder har oftast egna krav på personen som ska hyra 
bostaden. Det kan t.ex. vara att hyresgästen ska ha tagit ett visst antal hög-
skolepoäng eller tillhöra en viss nation. Men enligt branschorganisationen 
Studentbostadsföretagen beskrivs det som: 

En studentbostad är en bostadslägenhet för person inskriven vid 
studiemedelsberättigande eftergymnasial utbildning. Studentbostaden skall 
upplåtas med hyresrätt och på villkor om begränsad besittningsrätt, vilken är 
kopplad till hyresgästens fortsatta studier. 

(Studentbostadsföretagen, 2014) 
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I Boverkets ej ännu fastställda förslag ges en lagförändring om att införa 
definitionen om att en studentbostad är en ”bostad avsedd för studerande 
vid universitet, högskola eller annan eftergymnasial utbildning” 
(Boverket, 2013). 

En av de större bostadsförmedlarna för studenter i Uppsala är Studentstaden 
som ägs av kommunala företaget Uppsalahem. Bostäderna är fördelade över 
flera områden i Uppsala, bl.a. Gamla Studentstaden, Rackarberget och 
Kapellgärdet. Totalt äger Studentstaden ungefär 3600 studentbostäder enligt 
Westberg (2014). Andra stora studentområden finns i bl.a. Flogsta och 
Kvarngärdet. 
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3 METODIK 
Detta kapitel går igenom den metod som valts för att undersöka och genomföra 
projektet. Texten är uppdelad i fyra delar, en allmän del om valda metoder och vad som 
ska ingå följt av två avsnitt om de två valda metoderna. Kapitlet avslutas med ett 
avsnitt om arbetets avgränsningar. 

3.1 Val av metodik 
För att genomföra projektet med avseende på rapportens mål och syfte har 
rapportens resultat delats in i sex underrubriker. Dessa rubriker valdes efter att 
en intervjustudie och litteraturstudie gjorts. De områden som var de mest 
intressanta och främst diskuterade i intervjuerna ledde fram till de nedan-
stående rubrikerna. 

• Uppsalas mål. 

• Integrering med staden. 

• Tidsbegränsat bygglov. 

• Buller. 

• Bostadsutvecklingens påverkan. 

• Hyresbostäder och bostadsrätter.  
 
Litteraturstudien redovisar övergripande information kring bostadsfrågan både 
i Uppsala och i övriga Sverige. Vidare har 11 stycken kvalitativa intervjuer 
genomförts med ledande organisationer och personer främst från Uppsala men 
även organisationer som ej har anknytning till Uppsala. Dessa organisationer 
och personerna är bl.a. Uppsalahem, Uppsala kommun, Uppsala universitet 
och Uppsala studentkår. Resultatet från dessa studier redovisas i en 
sammanställning av bostadsproblematiken av mindre bostäder och student-
bostäder i Uppsala kommun. I analysen diskuteras de viktigaste aspekterna till 
varför problematiken uppstår men även vilka möjligheter som finns. 
Intervjuerna har transkriberats med syfte att underlätta för skrivandet av 
resultatet och i bilagorna bifogas intervjufrågorna för respektive intervju. 
Källkritik är en viktig aspekt av denna rapport och det har varit viktigt att 
särskilja den enskilda individens åsikter mot organisationens värderingar.  
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3.2 Litteraturstudie 
Litteraturstudien har legat till grund för bakgrundsbeskrivningen. Den 
inkluderar bl.a. inläsning av BBRs remiss ”Förslag på regeländringar för fler 
bostäder åt unga och studerande”, delar av BBR 19 och BBR 20 samt ett flertal 
rapporter, propositioner och artiklar skrivna om ämnet. Boverkets remiss tar 
upp flera olika förslag men för att begränsa rapporten har endast ändringar 
avseende buller, tillgänglighet och tillfälliga bygglov undersökts. Litteratur-
studien har även lagt grunden för senare intervjustudie genom de fråge-
ställningar som användes under dessa möten.  

3.3 Intervjuer 
Eftersom arbetet till en större del baseras på åsikter, tankar och idéer har det 
varit viktigt att få kontakt med personer vars röster har stor påverkan på 
Uppsala och dess bostadsutveckling. Därför valdes personer och organisationer 
som ofta uttalat sig i ämnet i artiklar, debatter samt pressmeddelanden och 
även efter tips från ämnesgranskare samt handledare. Inför intervjuerna har 
personerna, i god tid inför mötet, fått tillhanda frågeställningarna för att ges en 
möjlighet att förbereda sig på ämnet. De har även fått frågan om intervjun får 
spelas in för att underlätta senare bearbetning av intervjun. Därefter genom-
fördes mötena i form av halvstrukturerade intervjuer. I en halvstrukturerad 
intervju tas olika frågor upp som ska täcka in rapportens ämnesområde. 
Intervjufrågor växer fram genom en abduktiv metod med några kärnfrågor som 
grund, men har även specifikt vinklade frågor för respektive målgrupp. Figur 
3.1 visar vilka som deltagit i studien och som bidragit med viktiga åsikter och 
idéer till rapporten. 

 

     

Figur 3.1 Deltagande personer i rapporten.(Ritad av K.Hillman, 2014) 
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Sammanlagt intervjuades 16 personer vid 11 olika tillfällen, varav två stycken 
genom telefonintervjuer och en via mailkontakt. Samtliga intervjuer är genom-
förda från mars till april 2014 och därför anges inte år vid referenser till 
intervjuerna i de följande delarna av rapporten. 

Följande personer har intervjuats:  

 Lennart Ilke, Byggchef, Uppsala universitets byggavdelning. 

 Fredrik Ahlstedt, Kommunalråd/kommunstyrelsens ordförande 
Moderaterna, Uppsala kommun. 

 Stella Papasotiriou, Bostadsansvarig, Uppsala studentkår.  

 Sara Westberg, VD, Studentstaden. 

 Lars-Gunnar Sjöö, Byggchef, Uppsalahem. 

 Åsa Reinsson, Projektchef, Uppsalahem.  

 Emma Lindbjer, Ordförande, Uppsala teknolog- och naturvetarkår. 

 Ingrid Hernsell, Arkitekt, Boverket.  

 Pontus Åqvist, Arkitekt, OpenStudio AB.  

 Gorgen Abrami, VD, Rosendal fastigheter.  

 Krister Karlsson, Planchef, Rikshem, Uppsala.  

 Robert Damberg, Politisk sekreterare/ledamot plan- och 
byggnadsnämnden, Miljöpartiet, Uppsala.  

 Sara Van Lunteren, tillfällig Servicechef, Lunds universitet.  

 Joacim Bergqvist, Projekteringsledare, JM AB Region Öst.  

 Thomas Morenius, Projekteringsledare, JM AB Region Öst.  

 Jens Nilsson, Förtroendevald, Hyresgästföreningen Uppsala/Knivsta.  
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3.4  Avgränsningar 
Denna rapport är en del av examinationen för högskoleingenjörer i byggteknik 
vid Uppsala universitet. Den består av 15hp och ska utgöra en lärande del i 
utbildningen. Därmed görs en del avgränsningar så att rapporten håller sig 
inom ramarna för den tid som är utsatt för examinationen. För att få en 
meningsfull rapport, som kan upplysa andra människor om problematiken och 
svårigheterna, har även en del andra avgränsningar gjorts. En av de första 
avgränsningarna som gjordes var att fokusera på unga vuxnas och studenternas 
bostadsproblematik. För att sedan ytterligare avgränsa arbetet och få in ett visst 
nyhetsvärde har problematiken inriktats på Uppsala kommun. Den sista stora 
avgränsningen i arbetet är fokusering kring det tidiga skedet av bostads-
planeringen. Tidigare utredningar har fokuserat mycket på utformningen av 
bostäderna och därmed finns redan mycket information och rapporter kring 
detta. 
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4 RESULTAT  
För att kunna analysera och dra slutsatser från resultatet har detta kapitel delats in i 
sex underrubriker. Dessa underrubriker valdes efter att intervjustudien var genomförd 
och representerar de teman som dominerat.   

4.1 Uppsalas mål 
I en artikel i UNT i september 2012 står det att läsa om Uppsala läns vision att 
bygga 25 000 nya bostäder under de kommande fem åren. Detta beslut togs av 
Länsstyrelsen tillsammans med Uppsalas åtta kommuner, se UNT (2012). Målet 
anses som svårt och näst intill ouppnåbart av de flesta intervjuade. Fredrik 
Ahlstedt, kommunalråd vid Uppsala kommun, tror dock att kommunen 
kommer nå sitt interna mål som ligger på ca 15 000 - 18 000 bostäder under 
dessa 5 år. Inom 20 år hoppas han att det har byggts omkring 50 000 bostäder, 
med blandade storlekar och olika typer av kategoriboende. Efterfrågan och 
kapital finns men han påpekar att bostadsproducenterna måste ”pushas” för att 
få de att förstå att efterfrågan på bostäder är hög. Det kommer att krävas flera 
projekt samt fler aktörer på marknaden, säger Ahlstedt. Många av de 
intervjuade är dock tveksamma till om visionen om 25 000 nya bostäder är 
uppnåbart. Åsa Reinsson, projektchef på Uppsalahem, menar att med dagens 
byggtakt kommer det att bli svårt och Lars-Gunnar Sjöö, byggchef på 
Uppsalahem, hävdar i detta sammanhang att fokus måste ligga mer på att få 
fler verksamma byggentreprenörer i Uppsala. Han säger att det är bra om fler 
byggherrar vill bygga men att det förmodligen kommer brista på entreprenör-
sidan. Hälften av de intervjuade delar denna uppfattning med Sjöö och ser det 
som ett extremt tufft mål men har en positiv inställning till visionen. Gorgen 
Abrami, VD på Rosendal fastigheter säger att de stora bolagen knappt behöver 
anstränga sig idag, det behövs fler byggherrar som vill skapa en varierad och 
attraktiv stad.  

4.1.1 Uppsala om 10 år 
En av intervjufrågorna som ställdes var ”Hur tror du Uppsala ser ut om tio 
år?”. Många av de intervjuade ser skeptiskt på framtiden och att bostadsbristen 
i sin helhet troligtvis kommer att kvarstå. Då det gäller situationen för Uppsalas 
studenter och unga vuxna finns det blandade åsikter. Ahlstedt ser inte att 
studentboende kommer vara en problematik i framtiden, svårigheten ligger 
mer i att studenten efter sina studier ska ha möjlighet att få en vanlig bostad.  
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Krister Karlsson, planchef på Rikshem, ser ljust på framtiden och hoppas att det 
kommer etableras fler aktörer på marknaden som vill bygga hyresrätter, vilket 
kan förenkla möjligheten för unga vuxna att få sin första egna bostad. Han tror 
även att framtidens lägenhetsutformning vad gäller boendeyta kommer att 
förändras och troligtvis kommer storleken på lägenheter minskas. Emma 
Lindbjer, ordförande vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår, tror att 
studenterna fortsatt kommer ha det svårt och att de kommer få vänja sig med 
att bo trängre. Stella Papasotiriou, Uppsala studentkår antar att det kommer 
fortsätta att byggas studentbostäder men vill gärna se fler aktörer som bygger 
hyresrätter. Hon säger att fördelningen mellan hyresbostäder och bostadsrätter 
måste jämnas ut och ”så länge som vi inte har en marknad i balans så kommer 
det heller inte vara bra för studenterna heller.”  

4.1.2 Kommunens planarbete  
I dagsläget kan detaljplanen för ett område ta lång tid att färdigställa, det är 
många steg som ska gås igenom och det kan ta olika lång tid beroende på vilket 
område som granskas. Även regeringen har uppmärksammat denna 
problematik och har i februari 2014 skrivit en remiss till Lagrådet, om förslag att 
ändra plan- och bygglagen (2010:900) för att uppnå ett effektivare planarbete 
samt att korta ner tidsåtgången för detaljplaneprocessen. De nya ändringarna 
förväntas träda i kraft 1 januari 2015, och då kommer enkelt planförfarande bli 
mer vanligt. Figur 4.1 visar enkelt planförfarande och figur 4.2 visar normalt 
planförfarande i detaljplaneprocessen. BN står för förkortningen: Beslut i 
Byggnadsnämnden. 

 

 

Figur 4.1 Enkelt planförfarande. (Lund kommun, 2014)  
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Figur 4.2 Normalt planförfarande.(Lund kommun, 2014)  

Enligt Ahlstedt kan processen gå fortare om detaljplanen ligger utanför statens 
riksintresseområde som vanligtvis tar ca 12 till 18 månader. Tidsåtgången är 
mer oförutsägbar då detaljplanen berörs av exempelvis kulturvård, kulturmiljö 
eller en vattentäkt. Det är framförallt Länsstyrelsens prövningar som kan dra ut 
på tiden och de kan ta allt ifrån 3 till 24 månader. Ahlstedt berättar även att det 
för närvarande finns mark att tillgå och att kommunen har kommit långt med 
arbetet av framtagningen av detaljplaner men att de behöver öka takten 
ytterligare. Detta uttalande styrks av Swecos rapport ”Hänger det ihop?” från 
2013, där framgår det att Uppsala hade 7000 byggklara bostäder i fastslagna 
detaljplaner. I dagsläget tar kommunen fram ca 1500 byggrätter i detaljplaner 
per år och kommunen vill förbättra detaljplaneprocessen säger Ahlstedt. De ska 
anställa mer personal som kan utföra arbetet och vill även låta byggherrarna 
själva få göra detaljplaner. Det är främst de områden som ligger utanför 
riksintresset där byggherrar kan få ta del av arbetet för att utföra egna 
detaljplaner. Kommunen vill då styra den övergripande strukturen för att 
sedan låta byggherren utföra detaljerna av planen. Uppsalahem motsätter sig 
dock den visionen, och menar på att p o l i t i k e r n a gärna vill fördela arbetet 
till byggherrar medan tjänstemännen på kommunen ovilligt delar med sig av 
sina egna arbetsuppgifter. Sjöö, byggchef på Uppsalahem, tycker att det 
teoretiskt borde gå att utföra detaljplanen på ca 6 till 8 månader. Han anser att 
arbetet borde förenklas då vissa detaljer är oväsentliga i detaljplaneskedet och 
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att kommunen styr detaljer allt för mycket, som exempelvis fönstersättning och 
balkongräcken. Reinsson, Uppsalahem, påpekar att den tid kommunen lägger 
ner på detaljer är kostsam och att detta istället bör tas upp vid ansökan om 
bygglov.  

Enligt Abrami, Rosendal Fastigheter, måste arbetet med bygglov prioriteras 
annorlunda och han påstår att i dagsläget kan en större aktör hamna i samma 
kö som en privatperson. Han menar på att det skulle vara bättre att kategorisera 
ansökningarna så att en privatperson som exempelvis vill bygga staket inte står 
i samma kö som en bostadsaktör, som vill bygga 300 bostäder. En av hans idéer 
är att låta enklare ärenden bearbetas av exempelvis nyanställda eller möjligtvis 
praktikanter medan mer erfaren personal tar hand om större frågor. Om det 
skulle finnas olika kösystem när det ansöks om bygglov skulle även 
handläggarna bli bättre och mer kunniga inom sitt ansvarsområde enligt 
honom. Ett antal av de övriga intervjuade anser att det oftast tar onödigt lång 
tid från den dagen då byggnadsnämnden har godkänt att en plan ska tas fram 
till dess att en handläggare tillsätts. De påpekar dock att processen går framåt 
relativt snabbt då en handläggare väl har tillförordnats.  

I rapporten från Sweco ”Hänger det ihop?” utreds frågan om varför det inte 
byggs mer trots att det finns färdiga byggrätter i fastslagna detaljplaner. 
Rapporten redovisar en studie gjord utifrån åsikter och fakta från 25 av Sveriges 
kommuner och där Uppsala är en av de medverkande. Studien visar bl.a. 
differensen mellan mängden klara byggrätter i fastställda detaljplaner och 
antalet byggstarter under år 2013. Under 2013 hade Uppsala 7000 möjliga 
byggrätter fastställda i detaljplaner och antalet byggstarter var 910 st. mellan år 
2008-2012. I figur 4.3 redovisas kommunernas färdigställda detaljplaner och 
antal genomsnittliga byggstarter. Sweco drog olika slutsatser utifrån resultatet 
och det framkom olika synpunkter till varför det inte byggs flera bostäder i 
Sverige trots att detaljplaneringen tillåter det. Författarna konstaterar att ett av 
grundproblemen bl.a. beror på den fria marknaden som gör att byggherrarna 
kan avvakta med att starta projekt för att invänta rätt tidpunkt för att uppnå 
störst vinst. Dessutom framkom det att många byggrätter som planeras 
innefattas i nya större utvecklingsområden och att bostadsproduktionen 
kommer att ske etappvis, därmed är det orimligt att alla bostäder kan 
produceras samtidigt. Ett exempel på det argumentet är Rosendalområdet och 
Ulleråkerområdet, där flera tusen nya bostäder är planerade att byggas men 
som omöjligt kan byggas under samma tidsperiod.   
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Figur 4.3 Lagakraftvunna detaljplaner och genomsnittliga byggstarter. 
  (Sweco, 2013) 

4.2 Integrering med staden 
I intervjustudien visade det sig att merparten av de intervjuade vill att 
studenterna ska integreras med resten av staden och ser motvilligt på tanken att 
bygga fler större studentområden. Flertalet av de intervjuade vill även se en 
förtätning av staden. Redan väl etablerade studentområden som Flogsta och 
Kantorn planeras förtätas och Ahlstedt, kommunalråd vid Uppsala kommun, 
menar att detta är en viktig strategi för stadens utveckling. Att bygga student-
områden utslängda på en åker är inte ett alternativ enligt honom. Karlsson, 
planchef på Rikshem, arbetar för att klassa förtätningen vid Kantorn som 
vanliga bostäder och inte kategoribostäder såsom studentbostäder, detta för att 
ge de unga vuxna en möjlighet att få en bostad där de inte är beroende av att 
vara en student. En sådan lösning skulle ge Uppsala en möjlighet att behålla 
studenten efter examen och bli en framtida inkomstkälla i form av t.ex. skatter 
enligt honom. Karlsson har samma uppfattning som Ahlstedt angående att 
bygga ett större antal studentbostäder isolerade på en åkermark utanför stad. 
Han säger att det inte blir en trevlig bostadsmiljö och bostäder måste byggas i 
närhet till någonting annat. Men ju längre ifrån den centrala stadskärnan 
marken är desto billigare blir den, vilket reflekteras på hyrorna.  
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Papasotiriou, Uppsala studentkår, anser i sin tur att det inte är samhälls-
byggnadsmässigt korrekt att bygga områden med enbart mindre lägenheter och 
nämner att det inte är ett hållbart alternativ för att undvika ett segregerat 
samhälle. Hon tar upp bl.a. problemen som kan uppstå vid speciella högtider 
som t.ex. valborg och tror att dessa problem kan minskas om studentbostäder 
integreras med resten av staden. Lindbjer, Uppsala teknolog- och naturvetar-
kår, pratar om ett liknande perspektiv och menar på att det inte bör bli en ”vi 
och de”-känsla mellan studenterna och övriga målgrupper i samhället.  Hon 
påminner också om att studenterna inte är en homogen grupp, det finns många 
studenter som har barn och är äldre. Den målgruppen vill också ha en billig 
bostad under studietiden då ekonomin oftast är begränsad.  

Robert Damberg från Miljöpartiet vill gärna se ett ökat arbete med Uppsalas 
kransorter. En idé vore att bygga fler bostäder längs järnvägen i t.ex. Vattholma 
eller Storvreta, detta för att bo billigare, komma närmare naturen eller få en 
lugnare miljö för de som har barn. Sara Westerberg, VD på Studentstaden, tror 
att studenter vill bo i närhet till service, nationerna och universitetet. Ett 
exempel på detta är Uppsalahems bostadsprojekt i Kåbo, där det byggs 90 
stycken studentbostäder med närhet till det som studenten är i behov av.  

De projekt som för tillfället planeras för unga vuxna och studenter är förutom 
Uppsalahems projekt även Rosendal fastigheter som bygger 115 stycken mindre 
bostäder i Rosendalområdet, med en blandning av både hyreslägenheter och 
bostadsrätter. Uppsalahem har tidigare fokuserat på äldreboende men har 
sedan en tid tillbaka avvecklat denna inriktning och istället valt att fokusera 
mer på de unga vuxnas boendesituation. Sjöö välkomnar gärna fler företag som 
vill satsa på ungdomar och påpekar att det är nästan bara JM AB som hittills 
har satsat på denna målgrupp. JMs vision är att skapa exklusiva bostäder och 
att gruppen unga vuxna inte är deras fokus för tillfället, säger Thomas 
Morenius, projekteringsledare på JM. Men under 2012/2013 genomförde ett 
bostadsprojekt i Börjetull med mindre bostäder i samband ett annat bostads-
projekt med större bostäder. Lösningen blev att bygga ett punkthus med endast 
mindre bostadsrätter, främst ettor, för att sedan bygga ett intilliggande 
bostadsprojekt med större bostadsrätter. JMs bostäder utformades efter deras 
undersökningar om vad unga vuxna efterfrågar i en bostadsutformning (JM, 
2011). Figur 4.4 är en virtuell bild på en studiolägenhet från JM.  

 16 



 

 

 

Figur 4.4  Studiolägenhet från JM. (www.jm.se, 2014)  

 Det framkommer dock under intervjun att det inte kommer att satsas mer på 
denna typ av projekt inom den närmsta tiden. Om ett projekt liknande det i 
Börjetull upprepas, anser JM att det skulle vara bättre att de mindre bostäderna 
byggs i samma bostadsprojekt men kan innefattas i ett eget trapphus, medger 
Joacim Bergqvist projekteringsledare på JM. Det skulle t.ex. ge en jämnare 
byggtakt under produktionen samt att det underlättar för de 
bostadsrättsföreningar JM skapar. Kvadratmeterpriset är dock dyrt i projekt 
med många mindre bostäder eftersom det blir fler hygienrum och kök per plan. 
Rikshem å sin sida vill gärna se en integration med bostadsrätter och 
hyresrätter och de tänker inte enbart på studentbostäder eller mindre bostäder 
utan också att äldreboende ska vara en del av integrationen. 

4.3 Tidsbegränsat bygglov 
En lösning på den rådande bostadsbristen är att upprätta bostäder på 
tidsbegränsat bygglov. Nästintill alla intervjuade ställer sig negativt till en 
sådan lösning, de ser det inte som en långsiktig lösning, vilket skiljer sig från 
Boverkets undersökningar där det framkommer att merparten av deras 
tillfrågade ställer sig positiva till tidsbegränsade bygglov. Enligt plan- och 
bygglagen (2010:900 9 kap 33 §) gäller följande angående tidsbegränsat bygglov: 

33 § För en åtgärd som uppfyller något eller några men inte alla förutsättningar 
enligt 30–32 §§ får ett tidsbegränsat bygglov ges, om sökanden begär det och åtgärden 
avses att pågå under en begränsad tid. Ett sådant lov ska ges, om åtgärden har stöd i 
en detaljplanebestämmelse om tillfällig användning av byggnad eller mark. Ett 
tidsbegränsat bygglov får ges för högst fem år. Tiden kan på sökandens begäran 
förlängas med högst fem år i taget. Den sammanlagda tiden får överstiga tio år endast 
om lovet ska användas för ett ändamål som avses i 9 §. 
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Lagen säger alltså att tidsbegränsat bygglov kan ges för 5 år och med en 
förlängning på 5 år vilket ger en total tid på 10 år. Men i propositionen ”Fler 
bostäder åt unga och studenter”, finns förslag om att ändra tiden till antingen 
10 respektive 15 år, vilket skulle ge en möjlighet till längre ekonomisk 
avkastning.  

I Lund har Lunds universitet försökt att lösa den rådande bostadsbristen genom 
att ge ut tidsbegränsade bygglov utställt av kommunen där Lunds universitet 
arrenderar mark från Akademiska hus och bygger tillfälliga boenden för 
studenterna. Sara Van Lunteren, servicechef vid Lunds universitet, säger att 
deras bostadsprojekt med tidsbegränsat bygglov har varit en dyr lösning, 
eftersom avkastningen för projektet var tvunget att göras på en mycket kortare 
tid än vanliga bostadsprojekt vilket ledde till att hyrorna blev väldigt höga. 
Lunds universitet valde att sätta ett takpris på vad de ansåg att studenterna 
kunde betala i hyra och sedan har universitet i sin tur betalat mellanskillnaden, 
på ca 400 kr per månad och lägenhet. Bostäderna är belägna centralt i 
campusområdet och det är gångavstånd till skola och affärer enligt Van 
Lunteren, och området har en väl fungerande infrastruktur i området. Hon 
berättar att projektet inte enbart haft negativa effekter och påtalar de 
marknadsföringseffekter projektet har bidragit med. Enligt Van Lunteren var 
det endast Lunds universitet som under den tiden producerade 
studentbostäder. De har dock valt att inte bygga fler bostäder på tidsbegränsat 
bygglov utan planerar istället ett studentbostadsprojekt med vanligt bygglov 
för ett mer långsiktigt perspektiv. Figur 4.5 är en bild på de tillfälliga 
studentbostäderna i Lund. 

 

Figur 4.5 En illustrationsbild på studentbostäder i Lund. 
(www.primeliving.se, 2014) 
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Runt om i Uppsala finns idag liknande lösningar för att lösa bristen på lokaler 
för förskoleverksamhet, se UNT (2013). Då det däremot handlar om tillfälliga 
modulbyggen för att få bukt med bostadsbristen har kommunen sagt nej. 
Hittills har det inte heller varit så akut så att det har behövts, berättar Ahlstedt. 
Kommunen anser därför att tidsbegränsade bygglov inte är en bra lösning på 
problemet, samtidigt som det är många företag som vill ha mark för att få göra 
sådana lösningar. En anledning till kommunens ovilja att ge tillfälliga bygglov 
är att det kommer ta många år innan bostadsbristen är bortbyggd och just 
därför kan tillfälliga bygglov inte ses som en bra lösning enligt Ahlstedt. En 
annan anledning, hävdar han, är att det kan bli bråk mellan de boende och 
kommunen när bostäderna inte längre får användas. Miljöpartiet menar att det 
inte kan ses som en långsiktig lösning men att det ändå skulle kunna få byggas 
på tidsbegränsat bygglov till viss mån. Flertalet av de intervjuade håller med 
om detta argument och anser att detta är en allt för tillfällig lösning och att 
problematiken måste lösas på ett längre perspektiv. Lennart Ilke, byggnadschef 
vid Uppsala universitet, påpekar även den ekonomiska svårigheten med denna 
åtgärd då 5 år är för kort tid för att det ska vara ekonomiskt försvarbart. Om 
tiden för tidsbegränsat bygglov kan utökas till 10 eller 15 år skulle de ekonom-
iska aspekterna se annorlunda ut. Pontus Åqvist, arkitekt på OpenStudio, 
tycker dock att alla sätt som möjliggör boende för studenter är bra.  

4.4 Bostadsutvecklingens påverkan  
En av frågorna i intervjustudien var ”Hur tror du att bostadsbristen påverkar 
Uppsalas invånare samt blivande uppsalabor?” och där har resultatet varierat. 
Alla de intervjuade håller med om att bostadssituationen är värst för de unga 
vuxna som står utanför studenternas skyddsnät med kårer, nationer och 
studentbostäder. Ahlstedt menar att bostadsbristen för studenter inte är det 
största problemet och att det är brist på alla typer av bostäder. Han säger att 
alla studenter som kommer hit har någonstans att bo, studenten får efter tre 
månader ett andrahandskontrakt och ett förstahandskontrakt efter sex månader 
och påpekar att detta är avsevärt mycket bättre än ute på den ordinarie bostads-
marknaden. På fyra år ska det nu byggas 2000 nya studentbostäder i Uppsala 
och med det tror han att problematiken är helt borta.  

Uppsalahem berättar att kåren har gjort en undersökning om bostadsbristens 
påverkan på studenten.  Undersökningen visar att hälften av studenterna blev 
påverkade av bostadsbristen och resten kände inte av någon påverkan alls. Sjöö 
berättar att under åren 2008/2009 växte staden som mest och då färdigställdes 
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flest lägenheter, och han menar att det finns ett samband mellan tillväxt och 
bostadsproduktionen. Ju fler färdigställda lägenheter desto fler inflyttningar, 
säger han. Lindbjer, Uppsala teknolog- och naturvetarkår, relaterar till sig själv 
och sin bostadssituation och säger att det måste finns en trygghet när 
studieorten väljs. När det finns en viss osäkerhet i bostadsproblematiken är det 
mycket möjligt att studenten väljer en annan studieort eller att inte tacka ja till 
studierna i Uppsala. Hon förklarar att det är större risk att studenter som bor 
länge bort från Uppsala tackar nej till en utbildning jämfört med de som har 
möjlighet att pendla innan de har fått en bostad. Uppsala studentkår har försökt 
att mäta antalet studenter som tackar nej till studier pga. bostadsbristen men 
utan resultat. Det finns alltså ingen konkret siffra men Papasotiriou tror att den 
ligger på max 10 procent utav de sökande och att det är svårt att veta om det 
verkligen är pga. bostadsbristen de tackar nej. Hon berättar även om de 
svårigheter som kan uppstå när unga vuxna och studenterna letar efter en bo-
stad och ger exempel på bedrägeri, otrygghet, bostadslöshet på längre sikt och 
att en del tvingas byta bostad tre till fyra gånger per år. Hon förtydligar även att 
studenterna ändå har det snäppet bättre än de unga vuxna som försöker 
komma in på bostadsmarknaden och för att välkomna dem måste staden bli 
bättre och satsa mera på bostäder för denna målgrupp. Ytterligare en aspekt 
förs fram av Abrami vid Rosendal fastigheter, han anser att Uppsala är en 
kunskapsregion som ska slåss med alla andra regioner. Uppsala måste kunna 
konkurrera om studenterna och deras kompetens, för att de är morgondagens 
framtid. Kommunen ska även slåss för att få de unga att stanna kvar i staden 
eftersom de så småningom kanske får en anställning, bildar familj och därmed 
bidrar till samhället. Han vill erbjuda dem en bra bostad och tycker att Uppsala 
ska se detta som en möjlighet istället för ett problem. Detta är något som staden 
ska utnyttja till sin fördel, ingen ska behöva må dåligt över sin boendesituation. 

4.4.1 Gemensamt kösystem för studenter 
Vid intervjun med Uppsala studentkår framkom en idé att förenkla bostads-
sökandet för studenter och samla alla studentbostäder i ett gemensamt 
kösystem där studenten enklare kan söka bostad. Papasotiriou påpekar att 
Stockholm har en bostadsförmedling där det är en och samma kö för flertal 
fastighetsbolag. I Uppsala dyker bostadsproblematiken ofta upp vid 
terminsstarterna då många nya studenter kommer till staden, säger den 
intervjuade. Som situationen ser ut idag har hemsidan ”Studentboet” 
övergripande och välfungerande sammanfattning om lediga bostäder för 
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studenter i Uppsala. Hemsidan, se figur 4.6, ger information om olika köer som 
studenterna kan ställa sig i, men det är uppemot 30 olika köer och de flesta 
studenter ställer sig bara i ett fåtal.  

 

Figur 4.6 Bild över Studentboets hemsida. (www.studentboet.se, 2014)  

Flertalet av de intervjuade menar att problematiken inte ligger i att vi har för få 
studentbostäder, utan att svårigheten är att veta vart studenten ska vända sig 
för att söka bostad. Det finns många olika bostadsköer t.ex. nationerna, 
Studentstaden och de privata hyresvärdarna. Westberg menar att det är svårt 
att samordna dessa olika system då olika regler gäller för de olika köerna och 
att Studentstaden även måste jobba vidare med att se till att det finns fler lediga 
bostäder vid terminsstarterna. En annan idé är att studenten redan vid ansökan 
till universitet kan anmäla intresse om bostad och få information kring de olika 
bostadsköerna i Uppsala. Men Westberg säger dock att det ändå är för kort tid 
för Studentstaden då uppsägningstiderna för deras bostäder ligger för nära 
inpå terminsstarten.  

4.4.2 Tillgänglighet och vindar 
Under 2008 gav regeringen en proposition till riksdagen om att Sverige skulle 
tillträda FN-konventionen om de funktionsnedsattas rättigheter i samhället. 
Riksdagen sa ja till propositionen ”Mänskliga rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning” i november år 2008 och Sverige blev därmed juridiskt 
bundet till konventionens innehåll. Detta har Boverket beaktat i sin utredning 
om förenkling av regler för produktion av mindre bostäder och studentbostäder 
och anser därmed att avskaffningen av tillgänglighetsanpassning ej är ett 
alternativ vid nybyggnation. De har tittat på Norges regelverk, där de från april 
2012 accepterar att 20 procent av nybyggnationen av studentbostäder är till-
gänglighetsanpassade och att resterande endast är besökstillgängliga.  
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I utredningen, ”Förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga och 
studenter”, gjordes en undersökning om huruvida Sverige kunde införa ett 
liknande regelverk, men efter beräkningar och överläggande med berörda 
aktörer beslöt de att det inte finns en tillräcklig ekonomisk vinning samt att 
boytan påverkades marginellt. De vill att bostäder i Sverige ska vara tillgängligt 
för alla.  

I frågan kring tillgänglighet har resultatet varierat en del bland de intervjuade. 
Ungefär hälften av de intervjuade vill inte se en ändring av regler kring 
tillgänglighet, de menar att ändringen skulle ge så pass liten skillnad på 
rumsytan att det inte är försvarbart att välja bort detta. Dock finns ett förslag i 
regeringens proposition (2013/14:59) att slopa tillgänglighetskravet vid ändring 
av befintliga byggnader med avseende på vindar. Bl.a. tas kravet på hiss bort 
vid inredning av vind med anledning till en lägre produktionskostnad. Enligt 
förslaget behöver alltså ingen hiss installeras i byggnaden om det i dagsläget 
inte finns någon. Denna ändring gäller endast för möjliggörande av student-
bostäder och ungdomsbostäder om högst 35 kvm. 

Abrami säger att vid en vidareförsäljning av en lägenhet ska det vara möjligt 
även för en funktionsnedsatt person att köpa bostaden och ser det annars som 
diskriminering.  Uppsalahem och Rikshem säger däremot att det är fel att vi ska 
betala för tillgänglighetsanpassning av alla nya bostäder när det är så liten del 
som behöver ha detta. De tycker att det vore bättre om en viss procent av 
bostäder är tillgängliga och att det finns en möjlighet att få tillgänglighets-
anpassat vid behov. En fråga som kommer upp är om en sådan här lagändring 
skulle vara aktuell om det inte vore bostadsbrist? Papasotiriou påpekar att 
tillgängligheten är viktig och att om en boende får en funktionsnedsättning ska 
personen fortfarande ha möjlighet att kunna bo kvar i sin bostad. 

4.5 Buller 
Det finns både föreskrifter och allmänna råd om vilka bullernivåer som 
accepteras vid nyproduktion av bostäder. Enligt Ingrid Hernsell på Boverket 
gäller regler från Boverkets allmänna råd 2008:1 om buller i planeringen för 
utomhusmiljön. Där är huvudregeln att vid planering av nya bostäder i 
områden utsatta för väg- och spårtrafik bör planen säkerställa att det är högst 
55 dBA ekvivalentnivå utomhus vid fasad och att en maximalnivå på 70 dBA 
vid uteplats i anslutning till bostad kan uppfyllas. I vissa fall kan det vara 
motiverat att göra avsteg från huvudregeln och tillåta en högre ljudnivå. Det 
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kan exempelvis vara i centrala delar av städer och större tätorter med 
bebyggelse av stadskaraktär och ordnad kvartersstruktur. För inomhusmiljön 
gäller ljudkravet högst 52 dBA och för utrymmen för sömn, vila och daglig 
samvaro får kravet inte överstiga 30 dBA, och detta är något som Boverket ej 
vill ändra på (Hernsell, 2014).  

Det finns många forskarstudier angående människans påverkan av buller. 
Negativa hälsoeffekter kan ge stora samhällskostnader och i rapporten 
”Åtgärdsprogram mot omgivningsbuller” från år 2013, framtagen av Uppsala 
kommun beskrivs Uppsalas mål och visioner avseende omgivningsbuller. En 
långsiktig vision är att ”inga människor som bor eller vistas längre tid i Uppsala 
kommun ska exponeras för nivåer av omgivningsbuller som riskerar att leda till 
negativa hälsoeffekter eller väsentligt begränsar möjligheten till utomhus-
vistelser i offentliga miljöer som natur- och parkområden.” Vidare i rapporten 
beskrivs flera generella mål och åtgärdsplaner för Uppsala. De vill bl.a. minska 
bullret från källan som att t.ex. utföra trafikomläggning, kräva tystare fordon, 
sänka trafikhastigheten samt att förbjuda tung trafik under vissa tider på 
dygnet. Då det gäller åtgärder för bostäder vill de införa specifika bidrag till 
fastighetsägare som bullersanerar sina fastigheter.  

En bullerkartläggning som genomfördes år 2012 redovisas i rapporten, där 
visar de att ca 50 000 av Uppsalas invånare bor i hus vars fasad utsätts för en 
bullernivå över 55dBA. De beskriver att höga maximalnivåer vid fasad 
indikerar att inomhusmiljön påverkas negativt. I nedanstående figur 4.7 visas 
antal boende som utsätts för ekvivalenta bullernivåer från väg- och tågtrafik. 
Den rödmarkerade visar gränsen om vilken nivå som är acceptabel enligt BBR. 
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Figur 4.7 Antal boende som utsätts för ekvivalenta bullernivåer.  
(Uppsala kommun, 2013) 

Av kartläggningen framkom det att 85 procent av bostäderna i Uppsalas 
tätbebyggelse exponeras för en ekvivalent ljudnivå under 55dBA men att i de 
övriga 15 procent bor en fjärdedel av stadens befolkning. Problematiken med 
bullret finns främst där det är mest tätbefolkat. Hur många av dessa 50 000 
invånare som är studenter och unga vuxna framkommer inte i rapporten.  

Boverket har föreslagit att höja gränsen för utomhusbuller vid fasad till 60dBA 
för lägenheter upp till 35 kvm. Ändringen ska dock inte påverka inomhusmil-
jön, där ska kravet kvarstå. Förslaget ska möjliggöra produktion av fler 
enkelsidiga bostäder på platser där det tidigare inte var möjligt pga. buller-
nivåerna. Nattrafiken, kl. 22-06, ska dock vara begränsad enligt förslaget 
(Boverket, 2013).  

Sjöö, Uppsalahem, anser att nuvarande regler om utomhusbuller är förlegade 
och menar att nya fönster är så välisolerade att denna regel inte behövs och att 
ingen i dagens samhälle har ett öppet fönster under natten för vädring. En 
annan åsikt i denna diskussion är varför studentbostäder och mindre bostäder 
ska ha en lägre standard i frågan om bullernivåerna endast för att få igång en 
bostadsproduktion? Uppsala studentkår anser att studenterna är i lika stort 
behov av lugn och ro för att kunna prestera väl i skolan och få en ordentlig 
natts sömn. Boverkets anledning till att lätta på reglerna för ungdoms och 
studentbostäder är att de bostäderna ses som ett genomgångsboende dvs. att 
den boende inte beräknas att bo där under längre tid. Uppsala studentkårs 
representant tycker dock att det är synd att kraven ska behövas sänkas för att 
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produktionen ska öka och att det är konstigt hur bostadsmarknaden styrs. Hon 
säger att marknaden borde anpassa sig efter kunden och inte tvärtom.  

En rapport av ByggaBoDialogen från 2009 angående stadsförtätning, tar upp 
olika alternativa lösningar på hur bullernivåerna kan sänkas vid förtätning av 
staden. Ett förslag är att använda sig av t.ex. bullerabsorbenter och buller-
skyddande grönska. Som tidigare nämnt vill miljöpartiet utveckla cykelmöjlig-
heterna i Uppsala. De vill få fler invånare att ta cykeln istället för bilen, de vill 
visa invånarna hur lätt och smidigt det är att cykla i Uppsala och menar att det 
med stor sannolikhet kan sänka bullernivåerna.  

4.6 Hyresbostäder och bostadsrätter  
Hyresgästföreningen gjorde under 2013 en undersökning som heter ”Hur bor 
unga vuxna? Hur vill de bo?” och den redovisar bostadssituationen för unga 
vuxna i Sverige och undersökning visar att ca 288 900 unga vuxna idag står 
utan egen bostad mot sin vilja. Det finns dock ingen statistik över hur många av 
dessa unga vuxna som bor i Uppsala kommun. Figur 4.8 visar en procentuell 
fördelning i Sverige på hur många av de unga vuxna som har en egen bostad. 

 

Figur 4.8 Antalet unga vuxna som har egen bostad. (Hyresgästföreningen, 2013) 

Flertalet av de intervjuade säger att det saknas hyresrätter för unga vuxna och 
en del påpekar den ekonomiska skillnaden mellan bostadsrätter och 
hyresrätter. Det framgår att det är många, både unga vuxna och äldre, som 
efterfrågar mindre bostäder och att sådana bostäder måste finnas i framtida 
projekt som byggs. Andra åsikter som förts fram är att reglerna kring hyres-
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rätter måste göras om, alla människor kanske inte kan eller vill köpa en bostad 
och då kan hyresrätter kan ge en flexibilitet. Det påpekas även att i dagsläget så 
är månadshyran lägre för en bostadsrätt jämfört med en hyresbostad och att 
många ser det som en investering att köpa en lägenhet. Det styrks av Hyres-
gästföreningens fakta om att en hyresrätt är ca 2000 kronor dyrare i månaden 
jämfört med en bostadsrätt. I en nyare rapport från ovannämnda bolag ”Ett 
land fullt av bostadsköer - en rapport om kötider på den svenska bostads-
marknaden” (Hyresgästföreningen, 2014) bekräftas de intervjuades synpunkter 
om att Uppsala har oacceptabla långa kötider för hyresrätter. Undersökningen 
påvisar att det i Uppsala tar 49 månader att få ett förstahandskontrakt för en 
etta respektive tvåa. Figur 4.9 visar kötider hos de allmännyttiga bolagen i 
Sverige.  

 
Figur 4.9 Kötider hos de allmännyttiga bolagen. (Hyresgästföreningen, 2014) 

Att behöva vänta i fyra år på en bostad anser Hyresgästföreningen är allt för 
lång tid och i synnerhet för en 20åring som vill flytta hemifrån. Enligt rapporten 
medger 246 kommuner att de har brist på hyresrätter, och 158 av de kommuner 
har brist på bostäder för unga, vilket antyder att Uppsala knappast är ensam 
om problematiken. Hyresgästföreningen i Uppsala pratar om vikten av flexibili-
tet och anser att det ska vara lätt att hyra en bostad och att kunna etablera sig 
som ny invånare i Uppsala. Jens Nilsson, förtroendevald Hyresgästföreningen, 
säger att det finns tre faktorer som är orättvisa för hyresrätten, dessa är 
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fastighetsskatten som är dyrare för kommersiella fastigheter, ingen möjlighet 
till ROT-avdrag och ränteavdraget som finns för bostadsrätter.  
 
Enligt undersökningen om unga vuxnas boendesituation i Sverige har 44 
procent av de unga vuxna mindre än 5500 kronor att leva på efter att alla fasta 
utgifter är betalda. De hänvisar till Konsumentverkets beräkningar att 
studenten och den unga vuxna behöver ca 6105 kronor för att klara de basala 
utgifterna, som t.ex. hygienartiklar och mat. En liknande undersökning gjord på 
enbart uppsalastudenter av Uppsala studentkår visade vad studenterna själva 
ansåg var en rimlig hyra, se Söderström (2012). Enligt resultatet ligger den på 
3137 kronor för en studentlägenhet med 12 månadshyra och 3622 kronor för en 
nyproducerad bostad. Figur 4.10 är hämtad från Hyresgästföreningens 
undersökning och visar statistik över hur mycket unga vuxna har att kvar att 
röra sig med när boendet är betalt. Enligt Nilsson är Hyresgästföreningens mål 
att hyran inte ska vara högre än 25 procent av inkomsten. Han säger även att 
hyrorna för en etta är relativt höga om de jämförs med hyran för en tvåa där 
hyresavgiften ofta delas mellan två personer. 
 

 

Figur 4.10  (Hyresgästföreningen, 2013) 

En nyproducerad etta hos Uppsalahem ligger idag på nästan 6000 kronor i 
månaden. Det finns hyresbostäder med lägre hyra än de nyproducerade inom 
Uppsalahem men dessa är byggda under 90-talet då byggnationerna subven-
tionerades genom statliga medel. Därför går dessa hyror inte att jämföra med 
dagens nyproduktion som är byggda utan subventioner, säger Sjöö. Enligt 
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Damberg har Miljöpartiet lagt in ett förslag på riksnivå att införa ett 
investeringsstöd för att öka byggnation av studentbostäder. 

Det är flera av de intervjuade som håller med Nilsson om den orättvisa för-
delningen som finns mellan bostadsrättsägare och hyresgäster, där bland annat 
bostadsrättsägarna får göra avdrag på ränteavgifterna och använda sig av ROT-
avdrag. Hyresgästföreningen har tidigare haft en kampanj att slopa 
fastighetsskatten för hyresbostäder. Den stora frågan enligt Nilsson är hur vi 
ska bygga fler hyresrätter där det blir ekonomiskt lönsamt att bygga men 
samtidigt bibehålla en rimlig hyreskostnad. 

JM kommer från och med år 2016 påbörja byggnation av 500 stycken 
hyresrättslägenheter i Uppsala på mark som Uppsala kommun förvärvat och de 
satsar på att bygga 100 stycken hyresrätter per år (Pressmeddelande JM AB, 
2014). Det nämns inte hur fördelningen mellan de olika bostadstyperna 
kommer se ut eller hur förvaltningen av dessa bostäder kommer ske.  

I Rosendal projekteras och byggs det 115 mindre bostadsrätter och samtliga 
sålde slut under visningen. Abrami hade inte trott att de skulle få samma 
resultat på den andra etappen men även där blev det samma effekt, 200 mindre 
bostadsrätter såldes slut inom loppet av några dagar. Samtidigt säger 
Papasotiriou, Uppsala studentkår, att bostadsrätterna har blivit enormt dyra 
och att Uppsala är i stort behov av flera hyresrätter. Många vet att det aldrig 
blir en förlustaffär att köpa en bostadsrätt i Uppsala men det finns många unga 
vuxna som hamnar i kläm då inte de har kapital att köpa en bostadsrätt, säger 
hon.  
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5 ANALYS OCH DISKUSSION 
I detta kapitel analyseras och diskuteras resultatet från litteratur- och intervjustudien. 
Kapitlet är uppdelat i ett antal rubriker där vi fördjupar oss i problematiken och 
analyserar resultatet utifrån olika perspektiv.   

5.1 Uppsala om 10 år 
Uppsala är en stad som växer kontinuerligt och bostadsproduktionen är i full 
gång visar studien. Att många ställer sig kritiska till Uppsala läns vision om  
25 000 nya bostäder inom 5 år är förståeligt då dagens bostadsproduktion inte 
alls håller den takt som krävs för att nå visionen. Det kommer krävas fler 
aktörer på Uppsalas marknad för att nå upp till 25 000 nya bostäder inom den 
närmaste perioden. Men som många också nämnt så är det en positiv fram-
förhållning från Uppsala kommuns sida och det påvisar att de värnar om 
Uppsalas framtid och strävar efter att lösa den rådande bostadsproblematiken. 

Om 10 år hoppas vi att mer fokus har hamnat på de unga vuxna, speciellt 
hyresbostäder för denna målgrupp. Vi anser att det inte är hållbart för staden 
att samla många studentbostäder och mindre bostäder i samma kvarter, men av 
resultatet visat kommer det troligtvis att byggas kategoribostäder i större 
enskilda projekt. Känslan vi får är att det råder sådan stor bostadsbrist och att 
samhällsplaneringen och integrationen mellan olika typer av bostäder har 
glöms bort. Men om Boverkets regler för studentbostäder och ungdoms-
bostäder går igenom i juli 2014 kan fler få upp ögonen för denna målgrupp och 
intresset kommer troligtvis öka. En förhoppning är att detta kommer att 
avspeglas på Uppsalas bostadsmarknad om 10 år.  

5.2 Detaljplaneprocessen – överklagande och långa processer 
Uppsala är på god väg i arbetet med detaljplaneprocessen och som Swecos 
undersökning visar ligger Uppsala kommun i framkant och har arbetat fram 
flera detaljplaner. Åsikter om att processen tar lång tid kan i de flesta fall ges av 
förståeliga skäl då exempelvis många överklaganden görs och Länsstyrelsen 
måste få tid att utföra sina utredningar. Detta är något som är svårt att komma 
ifrån då alla ska få ha rätt till att överklaga om man är sakägare. Frågan är dock 
om reglerna kring överklagandet kan ses över? Vi tycker inte att möjligheten till 
överklagande ska försvåras men att det möjligen kan bli striktare regler 
angående vem och hur överklagandet kan gå till. En annan åsikt är att det är 
många oväsentliga detaljer som berörs i detaljplanen, och av förklarliga skäl ses 
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det som ett dubbelarbete när det sedan ska ansökas om bygglov och dessa 
detaljer ska planeras ytterligare en gång. Detaljstyrningen måste existera men 
den ska inte försvåra eller förlänga arbetet med framtagandet av detaljplanen 
samt att detaljnivån borde sänkas för en snabbare process. Förhoppningsvis ska 
regeringens remiss tas vidare och slås fast för ett förenklande av detalj-
planeprocessen. En förkortning av denna process skulle möjliggöra en mycket 
smidigare hantering av den inledande delen i byggprocessen. 

I detaljplanerna står det inte specifikt hur många mindre bostäder som ska eller 
får byggas men däremot kan det stå antalet hyresrätter jämt emot bostadsrätter. 
Ett alternativ är att även ange antalet mindre bostäder samt studentbostäder 
som ska byggas, detta för att styra marknaden och främja bostadsutvecklingen 
av mindre bostäder i Uppsala kommun.  

Men något som kan finnas i åtanke är att byggherrar gärna bygger i A-lägen 
eftersom det är mer attraktiv mark och de kan få ut mer pengar vid en 
bostadsförsäljning. De detaljplaner som är färdigställda kan möjligtvis vara på 
utförda på B-lägen där bostadsproducenten inte har lika stort intresse av 
marken.   

Abramis idé angående olika köer för ansökan om bygglov är en smart idé och 
kan ses som ett möjligt förslag till förbättring. Genom att dela upp de olika 
ansökanden i kategorier skapas det en struktur och den anställde har ett 
begränsat arbetsområde där personen får spetskunskap inom sitt område. Om 
detta kan bidra till att ansökningarna går snabbare ska vara osagt, men gene-
rellt skulle det kunna vara till en fördel för kommunens anställda.  

5.3 En integration med staden för ökad samhörighet 
Precis som flera av de intervjuade berättar så är integrationen mellan olika 
typer av bostäder viktig, för att skapa en dynamik och en känsla av samhörig-
het med resten av Uppsala. Men studien visar också att av de projekt som för 
tillfället är igång för unga vuxna och studenter så är det nästan enbart samman-
hängande kvarter med likartade bostadstyper som byggs, vilket kan skapa en 
viss segregation med resten av Uppsala då detta område kan ses som ett  
s t u d e n t o m r å d e där endast studenterna vill bo. En tydlig anledning till 
varför det just nu byggs flera bostadsprojekt med enbart mindre lägenheter och 
studentbostäder, tror vi är för att efterfrågan är så pass stor och att de då vill 
pressa ut så många bostäder som möjligt.  

 30 



 

 

Livet som student kanske ses som enkelt och kul om de bor bland andra 
studenter, men risken för att fastna i fel levnadsmönster och få ”dåliga vanor” 
är säkerligen stor. Precis som Papasotiriou säger kan det skapa många problem 
vid t.ex. speciella högtider som valborg då studenter som grupp oftast får kritik 
för sitt sätt att agera. Därför tror vi att det är bra om mer fokus läggs på att 
skapa student och ungdomsbostäder integrerat i vanliga bostadsprojekt för att 
få ett mer trivsamt och hållbart samhälle.  

Det vore intressant att se en utveckling av JMs koncept med att göra delar av 
projekten till studentlägenheter eller mindre bostäder. Fler väljer att bo mindre 
och att ständigt skapa projekt som fokuserar på kärnfamiljen känns aningen 
föråldrat. Självklart ska det finnas större bostäder för olika målgrupper men vi 
skulle vilja se ett ökat fokus på mindre bostäder. Detta bör ske inte bara för att 
dessa saknas utan även i ett samhällsperspektiv då samhället strävar efter en 
ökad mångfald. Enligt de intervjuade finns också ett stort intresse för 
integration av olika typer av boenden.   

5.3.1 Förtätning av Uppsala stad 
En annan aspekt på bostadsutvecklingen är förtätning av befintliga student-
områden såsom Kantorn eller Flogsta. Men är förtätning i redan väletablerade 
studentområden verkligen så bra för mångfalden? Som tidigare nämnt så kan 
det uppstå problematik kring dessa områden vid högtider såsom valborg. 
Troligtvis kan det ge upphov till en större segregation mellan studenterna och 
resten av samhället än tidigare vilket många av de intervjuade säger att de vill 
undvika. Kanske vore en lösning att låta bostäderna som byggs vid 
förtätningen vara tillgängliga för alla att söka och inte kategorisera dem som en 
studentbostad. Detta skulle öka möjligheten för de unga vuxna som inte 
studerar samt äldre och de ensamstående att få en egen bostad. Det är en 
intressant idé men andra förutsättningar bör också ses över såsom regler kring 
fast inkomst, som oftast krävs för att få skriva ett hyreskontrakt. Vi tror att 
många unga personer som nyligen tagit examen inte får en fast anställning 
direkt utan man börjar med timanställning, vilket inte räknas som en fast 
inkomst. Självklart ska inte övriga personer som önskar en mindre bostäder 
glömmas bort och enligt Uppsalahem växer den målgruppen ständigt och 
efterfrågan höjs. Det finns alltså en marknad för de mindre bostäderna, den 
tydliga kopplingen kan dras ifrån Rosendal fastigheters bostadsprojekt som 
direkt sålde slut samtliga bostadsrätter på kort tid.  
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Miljöpartiets önskan om att stärka kransorterna är självklart bra, men troligtvis 
vill de flesta studenter och unga vuxna bo i eller nära stadskärnan. Däremot ska 
samhället inte se studenterna som en homogen grupp, spridningen på ålder och 
familjeliv kan variera och därmed kan ingen veta exakt hur alla studenter vill 
bo. En utveckling av kransorter och kollektivtrafiken kan bli gynnsam och bör 
göras för att underlätta och möjliggöra ett mer flexibelt alternativ till val av 
bostad. För de personer som vill komma ifrån den bullriga stadsmiljön kan 
detta vara ett alternativ. Men ur studenter och unga vuxnas perspektiv bör det 
dock inte byggas specifika studentbostäder i stora mängder i kransorterna men 
byggandet av mindre bostäder tror vi skulle fungera bättre än kategoribostäder 
i sådana orter.  

Förslaget om att hiss ej ska vara ett krav vid inredning av vindar är bra, det 
skapar ytterligare möjligheter till förtätning av staden. Trots att tillgänglighets-
kravet är något som Sverige värnar om anser vi att det är bra att kravet tas bort. 
Att använda redan befintligt bestånd för att producera fler mindre bostäder är 
ett bra alternativ för utökad förtätning av staden. Dessa bostäder är troligen 
mer lämpad för en ung vuxen eller ung student, jämför med en äldre person 
som möjligtvis har svårigheter att ta sig upp för trappor och är i större behov 
utav hiss. Och en ny installation av hiss kan troligen komma att ge påverkan på 
huset både byggtekniskt och utseendemässigt speciellt vid äldre byggnader 
från 1900-talet.  

5.4 Tidsbegränsade bygglov – en kortsiktig lösning 
Med tidsbegränsade bygglov kan problematiken lösas tillfälligt men precis som 
nästan alla de intervjuade nämnt så är detta en kortsiktig lösning. Uppsala 
universitet har funnits i Uppsala sedan år 1477 och kommer troligtvis inte 
försvinna det närmaste taget. Om förslaget på ändring av tiden för 
tidsbegränsat bygglov går igenom så blir det en längre ekonomisk avkastning, 
vilket i dagsläget är en av nackdelarna med tidsbegränsade bygglov. Men en 
förlängning på 5 eller 10 år är ändå liten i jämförelse med vanligt bygglov där 
byggnaden står kvar längre och får en betydligt längre avkastning, både 
ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Frågan är varför Boverket och regeringen 
vill ändra på denna tid för att främja bostadsproduktionen av mindre bostäder 
och studentbostäder då det enligt de intervjuade i denna rapport ser det som en 
dålig lösning på problemet? Att bygga med tidbegränsat bygglov kan kanske 
vara mer lämpad för förskoleverksamheter än bostäder för studenter och unga 
vuxna. Om det kan vara mer ekonomiskt lönsamt för förskoleverksamhet ska 
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vara osagt men med facit i hand från studentbostäderna i Lund så vet vi att det 
är svårt att få en ekonomisk lönsamhet för de tillfälliga bostäderna. Många av 
de intervjuade ställer sig negativt till detta alternativ i Uppsala och tror att det 
kan uppstå problem när bostäderna ska tas bort och de boende tvingas flytta ut.   

Många ser kanske framför sig att bostäderna likna förskoleverksamheterna med 
barackutseende, vilket kan anses mindre vackert. Men utvecklingen går framåt 
och ser vi på studentbostäderna i Lund så ser de ut som ett vanligt bostads-
projekts som är tänkt för längre bruk. Figur 5.2 visar ett av de bostadshus som 
har byggts på tidsbegränsat bygglov i Lund. 

 

Figur 5.2 Studentbostäder i Lund (www.lu.se, 2014) 

 

5.5 Tillgänglighetsanpassning behövs 
I intervjuerna togs tillgänglighetsanpassningen upp med ett varierande resultat 
uppdelat i två läger, där ena sidan föreslår att endast en del av bostäderna ska 
vara tillgängliga och den andra sidan tycker att det är en självklarhet att alla 
bostäder i samhället ska vara tillgängliga. Vi håller med om det senare 
argumentet och precis som Boverkets undersökning visar så ger försummelsen 
av tillgängligheten så liten effekt på boytan i en bostad att det inte blir försvar-
bart att ta bort regeln. Det bör inte anses som ett hinder att 
tillgänglighetsanpassa mindre bostäder. En fråga som kom upp i intervjuerna 
och som vi ställer oss själva är, om samma lösning och idé hade tagits fram om 

 33 



Examensarbete: BOSTADSUTVECKLINGEN I UPPSALA KOMMUN 

 

det inte vore bostadskris? Som Papasotiriou säger så är detta fel infallsvinkel på 
en lösning för ökad bostadsproduktion. Det blir en särskild målgrupp, som 
redan är utsatt som får ta konsekvenserna av samhällets bostadsproblem.   

5.6 Sänkta bullernivåer 
En av de ändringar som Boverket vill göra är att sänka kraven för buller-
nivåerna. I dagsläget kan detta bullerkrav vara ett hinder vid planering av 
mindre bostäder i större bostadsprojekt, då de mindre bostäderna för t ex. unga 
vuxna blir begränsade till en viss yta av projektet. Denna regeländring kan öka 
möjligheterna att fritt planera in fler mindre bostäder där det tidigare har varit 
omöjligt pga. bullerkraven. Enligt oss är detta ett bra alternativ då det kan 
främja produktionen av enkelsidiga bostäder i utsatta lägen pga. exempelvis 
trafikbuller. Buller är svårt att komma ifrån i en stadsmiljö och vi tror att 
toleransnivåerna bör sättas högre om förtätning ska vara möjligt. Men det vore 
även intressant att titta på fler sätt att sänka ljudnivåerna i staden och ett 
exempel är bullerabsorbenter eller förbud för bilkörning i vissa delar av staden. 
Papasotirious åsikter om sänkta krav för studentbostäder och mindre bostäder 
är dock värda att lägga på minnet, det får inte bli sämre bostäder för denna 
målgrupp. Dagens byggteknik förbättras ständigt och resultatet visar att 
Uppsala kommun jobbar med bullerproblematiken, och har flertal planer på att 
förbättra standarden för Uppsalas invånare. 

5.7 Hyresbostäder och bostadsrätter 
Det framkommer tydligt att bostadsproblematiken i Uppsala är störst för de 
unga vuxna. Fler hyresbostäder behövs för att lösa den rådande bostadsbristen. 
Framförallt tror vi att det behövs byggas mer mindre hyresrätter då efterfrågan 
för dessa ökar. Det är inte bara unga vuxna som vill bo mindre, i dagens 
samhälle finns det även många ensamstående som också vill bo i en mindre 
bostad. Byggandet av fler kategoribostäder för unga vuxna behövs, men 
problematiken är då hyresgästen sedan överstiger den kategoriserade åldern. Vi 
föreslår att kravet för att bo i en ungdomsbostad är att hyresgästen ska ha rätt 
ålder för att skriva kontraktet, men att personen sedan kan bo kvar så länge den 
önskar. Det finns ett ökat intresse från flera håll att öka produktionen av mindre 
hyresbostäder. Men en av anledningarna till den låga produktionen av 
hyresbostäder är svårigheten att få en ekonomisk vinning på projektet utan att 
få för höga hyresavgifter som följd. Det är i slutändan kunden som måste betala 
summan för produktionen och det görs via hyran. Det handlar precis som tid-
igare nämnts mycket om politik, värderingar och åsikter. Hyresgästföreningens 
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åsikter om hur de vill lösa situationen påminner mycket om Miljöpartiets åsik-
ter om att ge investeringsstöd till de som vill bygga studentbostäder jämfört 
med Ahlstedts vision att studentbostadssituationen är helt löst om några år. I 
höst är det val och det kommer bli intressanta debatter om politikernas åsikter 
angående bostadsfrågan för de unga vuxna och studerande. Informationen vi 
fått genom intervjuerna kan möjligtvis vara präglad av att det är valår och 
politikerna söker fler väljare.  

På grund av detta väljer allt fler personer att investera i en bostadsrätt med 
lägre månadskostnad istället för att betala för en dyrare hyresrätt. Risken med 
detta är att det kan ge upphov till klasskillnader i samhället mellan de som har 
råd att köpa en bostadsrätt och de som inte har råd. Flertal unga får hjälp av 
sina familjer för att ha råd att köpa en första bostad med stora finansiella 
skulder som följd, men vi anser att det inte ska behövas utan det måste 
produceras fler hyresrätter istället. Detta för att undvika att unga människor 
startar sitt vuxna liv med stora belåningar och skulder. Det är som tidigare 
nämnt inte alla personer som har ekonomi att investera i en dyr bostadsrätt i 
Uppsala vilket kan påverka valet av både bostads- och studieort. Det är i sin tur 
en förlust för både kommunen och universitetet i form av inkomster och sociala 
utgifter. Självklart måste det finnas möjlighet att investera i en bostadsrätt men 
fördelningen måste bli jämnare mellan antalet hyresrätter och bostadsrätter för 
en ökad flexibilitet i samhället. Som nyinflyttad kan det vara svårt att veta vil-
ket område som passar ens privatliv och pendlingsmöjligheter till arbete och 
skola. Det ger en ökad flexibilitet att hyra en bostad tills de har etablerat sig 
med t.ex. jobb, skola och sociala förhållanden. Vi får inte heller glömma de 
nyexaminerade studenterna som behöver en bostad då de inte längre är 
studenter. Har Uppsala inte en bostad till dem så är risken att de försvinner 
från staden, och en duktig utbildad person och värdefull inkomstkälla går 
förlorad. Uppsala måste värna mer om den unga vuxna för att påvisa att det är 
en stad att trivas i även efter studierna. Det är även viktigt att ge de unga vuxna 
en chans att flytta från familjehemmet för att kunna växa upp, känna sig vuxen 
och få bidra till samhället.  

Ytterligare en anledning till de höga hyrorna hos t.ex. Uppsalahem kan vara 
konkurrensutsättningen, de ska enligt lag konkurrera med andra vinstdrivande 
företag och måste få en ekonomisk vinning för varje år. En annan strategi från 
Uppsalahems sida för att öka intresset att bygga hyresbostäder i Uppsala kan 
vara att sätta högre hyror som visar andra aktörer att det går att hyra ut 
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bostäder till högre priser i Uppsala. Kopplingen mellan antalet bostadssökande 
i deras bostadskö samt hyreskostnaderna kan också dras, det finns en stor 
bostadsmarknad för hyresbostäder i Uppsala och hyresrättsägarna använder 
det till sin fördel. Enligt Karlsson är det fler företag som satsar på hyresbostäder 
som är på väg in till Uppsala, och att få in fler aktörer som vill hyra ut bostäder 
är gynnsamt för hyresavgiften och ökar konkurrensen på marknaden. Men 
precis som Hyresgästföreningen säger så måste frågan också lösas på en högre 
politisk nivå. Det blir en orättvis fördelning mellan de som väljer att bygga 
hyresrätter jämfört med de som bygger bostadsrätter pga. av högre fastighets-
skatter för hyresbostäder och ingen möjlighet till ränteavdrag för de boende. En 
lösning vore att bygga hyresrätter på billigare mark som ligger en bit från 
centrum men då krävs det att infrastrukturen hänger med i utvecklingen så det 
inte blir en delning mellan staden och det nya området. Men det är just där 
problematiken ligger med denna lösning, att se till att nybyggnationen inte ger 
en segregation mellan olika stadsdelar.  
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6 SLUTSATS 
Slutsatsen är uppdelad i tre delar, en allmän del följt av rekommendationer och 
slutligen några förslag på fortsatta studier inom ämnet.  

6.1 Slutsatser av arbetet 
Studien visar att det i dagsläget råder brist på hyresbostäder för unga vuxna i 
Uppsala kommun, vilket de intervjuade är väl medvetna om. Det byggs för 
tillfället flera större bostadsprojekt i sammanhängande kvarter för att möta 
bostadsbristen, med en blandning av både bostadsrätter och hyresrätter. För 
framtida bostadsplanering önskas en större integration för ett hållbart samhälle. 
Ett långsiktigt alternativ vore att bygga fler mindre bostäder genom en 
integration med andra bostadsprojekt. Detta kan ge en större variation och 
blandning av olika bostäder i samhället och risken för segregation mellan olika 
områden och målgrupper kan reduceras.  

För att möta efterfrågan på bostäder är samtliga intervjuade villiga att tänka 
långsiktigt och att bygga på tidsbegränsat bygglov anses inte som en lösning, 
även om regeringen i framtiden ändrar bygglovstiden till 10 eller 15 år för tids-
begränsade bygglov. Därför kommer detta troligtvis inte vara ett alternativ för 
Uppsala inom den närmaste framtiden. 

Att ändra på byggregler för buller tror vi kan vara en bra lösning då det kan 
gynna en ökad produktion av mindre enkelsidiga bostäder. Även ändring kring 
regler för ombyggnation av vindar till mindre bostäder och studentbostäder 
anses bra då det kan ge upphov till en ökad förtätning av Uppsala.  

 

6.2 Rekommendationer 
I en reflektion till rapportens syfte och mål har följande förslag tagits fram för 
att främja bostadsutvecklingen för studenter och unga vuxna i Uppsala 
kommun. 

• Öka fokus på produktion av mindre hyresbostäder för unga, genom att 
få fler bostadsaktörer i Uppsala.  

• Möjliggöra att bygga fler enkelsidiga bostäder bör ses över då 
regleringen kring buller kan komma att sänkas från juni 2014.  

• Öka integrationen av mindre bostäder i större bostadsprojekt.   

 37 



Examensarbete: BOSTADSUTVECKLINGEN I UPPSALA KOMMUN 

 

• Inför ett gemensamt kösystem för studentbostäder.  
 
Att ändra på regler kring tillgänglighet har däremot visat sig ge liten effekt på 
boytan och det bör dessutom inte vara en skillnad mellan olika typer av 
bostäder pga. en funktionsnedsättning.  

6.3 Förslag för fortsatta studier 
Bostadsfrågan i Uppsala är ett ämne som berör många och det finns flera delar 
från denna rapport som är möjligt att studera vidare. Nedan listas några 
områden som skulle vara intressant att utforska och fördjupa sig i ytterligare.  

• Gör en undersökning från de unga vuxna och studenters perspektiv. Vad 
anser de om bostadsproblematiken i Uppsala? Vad är deras åsikt om de 
kommande regelverk som kan resultera i lägre standard för bostäder för 
deras målgrupp?  

• Vidareutveckla förslaget om huruvida en gemensam bostadskö för 
studenter är möjlig.  

• Studera hur Uppsalas bostadsutveckling i avseende på mindre bostäder 
och studentbostäder bör fortskrida för att på bästa sätt främja en hållbar 
utveckling av staden. Hur ska nya bostadsprojekt skapas för en bra 
integration mellan stadens invånare?  
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Bilaga 1  

 
Bilaga 1.1 

Fredrik Ahlstedt, Uppsala kommun 

• Hur skulle du vilja att Uppsala ser ut om 20 år med avseende på 
bostadsbristen? Och mindre bostäder/studentbostäder? 

• Idag tar detaljplanen lång tid att utforma hos kommunen. Hur ser ni på 
detta och vad skulle krävas för en snabbare process? 

• Uppsala läns vision är 25000 nya bostäder inom länet på 5 år.                                           
Hur många ska vara hyresrätter? Är det ett rimligt mål? Vad kommer att 
krävas? 

• Att bygga högre i Uppsala börjar bli allt mer vanligt i Uppsala. Har 
kommunen börjat lätta på de strikta regler som har funnits?  

• I Lund har universitetet blockförhyrt temporära (har tillfälligt bygglov) 
studentbostäder, på Akademiska hus mark.  Detta görs inte i Uppsala då 
det sägs vara en för stor kostnad för UU. Tror du att det som görs i Lund är 
en bra idé, och att vi i Uppsala borde testa denna idé? 

• Vad är kommunens syn på hur nya områden byggs, vill man integrera 
studentbostäder i större bostadsprojekt, eller vill man skapa nya 
studentoråden så som Flogsta, Rackarberget och Studentstaden? 

• Tror du att lagar och byggregler kan förenklas ytterligare för byggandet av 
mindre bostäder samt för studentbostäder? (T.ex. Att kunna förbise en del 
tillgänglighetskrav mm.?)  

• Hur kan Uppsala värna om sitt varumärke?  
(Många studenter tvingas tacka nej till studier i Uppsala bl a pga. av 
bostadsbristen.) 
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Bilaga 1.2  
 

Ingrid Hernsell, Boverket 

• Hur styrs boverket från riksdagen och regeringen, vilka steg måste gås 
igenom innan BBR kan ändras? 

• Vid tillfälligt bygglov kan kommunen godkänna att 
tillgänglighetsanpassningen förbises. Varför tycker boverket att det är okej? 

• Tiden för tillfälligt bygglov sänktes år 2008 från max 20år till max 10 år. Tio 
år anses vara en relativt lång tid, särskilt eftersom grannars och andras 
intressen kanske får stå tillbaka under tiden. Men man ser även att tiden för 
tidsbegränsade bygglov är alltför kort för att investeringen ska bli lönsam. 
Vad väger tyngst, med tanke på den bostadsbristen som råder?         

• Förslag från Statens offentliga utredningar har skickats till 
finansdepartementet ang. förslag om ett avskaffande av fastighetsavgiften. 
Detta skulle öka incitamenten att bygga hyresrätter. Förslaget beräknas 
medföra minskade skatteintäkter med 1,75 miljarder kronor om året.  

o Tror ni att detta kommer att godkännas? Om så är fallet tror ni att det 
kommer att ske en tydlig förändring? 

• Vad tror ni är viktigt ur studenters perspektiv avseende på val av boende?  
(Ex boyta, förvaring, gemensamma utrymmen och närhet till centrum) 

• Många studentstäder har större områden där nästan enbart studenter bor. 
Hur tycker ni att byggandet av nya studentbostäder ska fördelas i staden? 
(Integreras med övriga bostäder eller skapa nya studentområden) 

• Tror ni att det finns risk för att bl.a. studentkårer kommer att vara 
motståndiga till era ändringsförslag i BBR då man ger studenterna en lägre 
standard? 
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Bilaga 1.3 
Lennart Ilke, Uppsala universitet 

• Hur skulle du vilja att Uppsala ser ut om 20 år med avseende på 
bostadsutvecklingen? 

• Hur anser ni att lagarna och bestämmelser ska styra byggandet av mindre 
bostäder? 

• Hur tror du att bostadsbristen påverkar Uppsalas invånare samt blivande - 
Uppsalabor(studenter)? 

• Idag tar detaljplanen lång tid att utforma hos kommunen. Hur ser ni på 
detta? 

• Hur kan Uppsala värna om sitt varumärke?  
(Många studenter tvingas tacka nej till studier i Uppsala bl a pga. av 
bostadsbristen.) 

• Hur ser du på behovet av fler hyresrätter i Uppsala? 

• Uppsala läns vision är 25000 nya bostäder inom länet på 5 år, vad är din 
åsikt om den visionen? ser du någon problematik med det? 

• Vart vill ni se fler bostäder? ska man integrera dem i större bostadsprojekt? 
bygga större områden med enbart mindre bostäder? Eller är visionen att 
bygga i mindre orter bredvid Uppsala såsom Morgongåva/Heby? 

• Kan ni se någon problematik med att bygga många mindre lägenheter i 
samma område? 

• Vad anser du vara de viktigaste aspekterna att ta med i planering av fler 
mindre bostäder? Avstånd till skola, innerstan, cykel- och bussavstånd till 
mataffärer? 

 

 

 B1.3 



 

Bilaga 1.4 
Stella Papasotiriou, Uppsala studentkår 

Emma Lindbjer, Uppsala teknolog och naturvetarkår 

•  Hur tror du att bostadsbristen påverkar Uppsalas invånare samt 
blivande - uppsalabor(studenter)? 

•  Hur kan Uppsala värna om sitt varumärke?  
(Många studenter tvingas tacka nej till studier i Uppsala bl.a. pga. av 
bostadsbristen.) 

•  Inför terminsstarter brukar det oftast vara många studenter som står 
utan bostad. Hur skulle man kunna förebygga det ”kaoset” som 
uppstår? 

•  Hur ser du på behovet av fler hyresrätter i Uppsala? 

•  Tror du att lagar och byggregler kan förenklas ytterligare för byggandet 
av mindre bostäder samt för studentbostäder? (T.ex. Att kunna förbise en 
del tillgänglighetskrav mm.?)  

•  Vad tror ni är viktigt ur studenters perspektiv avseende boende? (boyta, 
förvaring, gemensamma utrymmen och närhet till centrum) 

•  Vad anser ni är en rimlig hyra för en studentbostad samt för en mindre 
lägenhet? 

•  Vart vill ni se fler studentbostäder? Vill man integrera dem i större 
bostadsprojekt, eller vill man skapa nya studentoråden så som Flogsta, 
Rackarberget och Studentstaden? 

•  Hur tror du Uppsala kommer att se ut om 10 år med avseende på 
bostadsutvecklingen av studentbostäder? 
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Bilaga 1.5 
Robert Damberg, Miljöpartiet 

• Uppsala läns vision är 25000 nya bostäder inom länet på 5 år.  Vad är era 
synpunkter på det målet?                                         

• Idag tar detaljplanen lång tid att utforma hos kommunen. Hur ser ni på 
detta?  

• Tror du att lagar och byggregler kan förenklas ytterligare för byggandet 
av mindre bostäder samt för studentbostäder? (T.ex. Att kunna förbise 
en del tillgänglighetskrav mm.?)  

• Vad tycker ni om att bygga högre i Uppsala? 

• I Lund har universitetet blockförhyrt temporära (har tillfälligt bygglov) 
studentbostäder, på Akademiska hus mark. Tror du att det som görs i 
Lund är en bra idé, och att vi i Uppsala borde testa denna idé? 

• Hur skulle ni vilja att mindre bostäder eller studentbostäder byggs, 
genom integration eller nya områden?  

• Hur kan Uppsala värna om sitt varumärke?  
(Många studenter tvingas tacka nej till studier i Uppsala bl a pga. av 
bostadsbristen.) 

• Hur skulle du vilja att Uppsala ser ut om 10 år med avseende på 
bostadsbristen och mindre bostäder?  
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Bilaga 1.6 
 

Joacim Bergqvist och Thomas Morenius, JM AB Region Öst 

• Hur anser ni att lagarna och bestämmelser ska styra byggandet av mindre 
bostäder? 

• Uppsala läns vision är 25000 nya bostäder inom länet på 5 år. Är detta 
uppnåbart?  

• Idag tar detaljplanen lång tid att utforma hos kommunen. Hur ser ni på 
detta? 

• Hur kan Uppsala värna om sitt varumärke?  
(Många studenter tvingas tacka nej till studier i Uppsala bl a pga. av 
bostadsbristen.) 

• Uppsala kommun har tillsammans med JM AB gjort upp en plan att bygga 
500 hyresbostäder på 5 år. Hur många av dessa tror ni kommer att vara 
mindre bostäder alternativt studentbostäder? 

• Hur tror du att bostadsbristen påverkar Uppsalas invånare samt blivande - 
uppsalabor(studenter)? 

• Hur vill ni att fler studentbostäder byggs, genom integration med andra 
bostadsprojekt eller i större bostadsområden enbart för studenter?  

• Vad tror ni är viktigt ur studenters perspektiv avseende boende?  
(Ex boyta, förvaring, gemensamma utrymmen och närhet till centrum) 

• Vad anser ni vara en rimlig hyresavgift för en studentbostad/mindre 
bostad? 

• Hur skulle ni vilja att Uppsala ser ut om 10 år med avseende på 
bostadsutvecklingen av mindre bostäder? 
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Bilaga 1.7 
Pontus Åqvist, OpenStudio 

• Vad var er tanke när ni gjorde Virserum? 
 
• Vilka är det viktigaste aspekterna enligt dig när man planerar för mindre 

bostäder alternativt studentbostäder? 
 
• Hur har du arbetat med regler och lagar kring bostadsplanering? 
 
• Boverket ska ändra sina regler kring byggandet av studentstäder. Vad är 

dina åsikter om det? 
 
• Vad tycker du om tillfälliga bygglov för att lösa bostadsfrågan i 

studentstäder?  
 
• Många studentstäder har större områden där nästan enbart studenter bor. 

Hur tycker du att utvecklingen ska ske i framtiden med tanke på ett 
hållbart samhälle?  
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Bilaga 1.8 
Gorgen Abrami, Rosendal Fastigheter 

Krister Karlsson, Rikshem 

• Hur anser ni att lagarna och bestämmelser ska styra byggandet av mindre 
bostäder? 

• Uppsala läns vision är 25000 nya bostäder inom länet på 5 år. Är detta 
uppnåbart?  

• Idag tar detaljplanen lång tid att utforma hos kommunen. Hur ser ni på 
detta? 

• Hur kan Uppsala värna om sitt varumärke?  
(Många studenter tvingas tacka nej till studier i Uppsala bl.a. pga. av 
bostadsbristen.) 

• Hur ser du på behovet av fler hyresrätter i Uppsala?  

• Hur tror du att bostadsbristen påverkar Uppsalas invånare samt blivande - 
uppsalabor(studenter)? 

• Hur vill ni att fler studentbostäder byggs, genom integration med andra 
bostadsprojekt eller i större bostadsområden enbart för studenter?  

• Vad tror ni är viktigt ur studenters perspektiv avseende boende?  
(Ex boyta, förvaring, gemensamma utrymmen och närhet till centrum) 

• Vad anser ni vara en rimlig hyresavgift för en studentbostad/mindre 
bostad? 

• Hur skulle ni vilja att Uppsala ser ut om 10 år med avseende på 
bostadsutvecklingen av mindre bostäder? 
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Bilaga 1.9 
 

Lars-Gunnar Sjöö och Åsa Reinsson, Uppsalahem 
Sara Westberg, Studentstaden 

• Boverket har som förslag att ändra reglerna för byggnation av mindre 
bostäder/studentbostäder. Vad anser ni om detta?  

 
• Hur tror ni att bostadsbristen påverkar Uppsalas invånare samt blivande 

Uppsalabor(studenter)?  
 

• Hur kan Uppsala värna om sitt varumärke? 
 
• Idag tar detaljplanen lång tid att utforma hos kommunen. Vad är er åsikt?  

 
• Hur ser ni på behovet av hyresrätter? 

 
• Uppsala läns vision är 25000 nya bostäder inom länet på 5 år, vad är er åsikt 

kring detta? 
 

• Vad anser ni om att bygga högre byggnader?  
 

• Hur vill ni att fler studentbostäder byggs, genom integration med andra 
bostadsprojekt eller i större bostadsområden enbart för studenter?  
 

• Vad tror ni är viktigt ur studenternas perspektiv avseende boende? 
(Ex. boyta, förvaring, gemensamma utrymmen och närhet till centrum) 
 

• Vad händer när studierna är klara och studenten inte har rätt till en 
studentbostad längre?  
 

• Hur tror ni att Uppsala ser ut om 10 år med avseende på mindre 
bostäder/studentbostäder? 
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Bilaga 1.10 
 

Jens Nilsson, Hyresgästföreningen 

• Hur ser ni på behovet av hyresbostäder i Uppsala? 
 
• Hur ser ni på unga vuxnas boendesituation idag? 
 
• Vad anser ni är en rimlig hyra för en mindre bostad i Uppsala? 
 
• Vad tycker ni om hyresskatten som den ser ut idag? 
 
• Hur ser fördelningen ut idag avseende bostadsrätter och hyresrätter i 

Uppsala?  
 

•  Vad är era åsikter om att bygga mindre bostäder eller studentbostäder på 
tillfälliga bygglov?  

 
•  Hur skulle ni vilja att mindre bostäder byggs? Genom integration eller i 

enskilda områden?  
 
• Vad har de gjort för undersökningar i Uppsala på behovet av mindre 

bostäder?  
 
• Hur tror ni Uppsala ser ut om 10 år? 
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Bilaga 1.11 
Sara van Lunteren - Lund universitet 

• Hur kommer det sig att ni har valt att använda er av tillfälligt bygglov? 
 

• Vilka har tagit initiativ till den här typen av lösning till 
bostadsproblematiken, skolan eller kommunen? 

 
• Vad tycker ni om remissen som Boverket har skickat in angående en 

förlängning av det tillfälliga bygglovet till 10+5 år? 
 

• Är bostäderna tillgänglighetsanpassade? 
 

• Denna lösning sägs vara dyrare jämför med vanligt bygglov. Hur har 
universitet finansierat projektet?  

 
• Räknar universitet att gå i vinst med projektet? 

 
• Vad ligger hyrorna på?  

 
• Hur tycker ni att resultatet har blivit? 
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