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ABSTRACT 

Andersson, S. 2015. Den inåtväxande staden -en studie om förtätningsprocesser i Uppsala stad. 

Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet.   

 

Med den urbana utvecklingen har staden, och framförallt stadskärnan, kommit att bli en attraktiv plats för 

människor att bosätta sig på. Förtätning av staden har som en följd av detta därför blivit ett känt fenomen, då det 

möjliggör för en utökad bosättning i centrum. En förtätning av staden anses idag av många vara en förutsättning 

för en mer hållbar stad och är således det stadsideal som förespråkas av planerare. Syftet med studien är att beskriva 

och redogöra för den förtätning som råder i dagens stadsplanering. Målet är att förtydliga begreppet förtätning och 

ge en redogörelse för hur denna byggnadsprocess yttrar sig i praktiken och hur den kopplas till diskussionen om 

en hållbar utvecklad stad. För att göra detta möjligt har relevant litteratur och dokument används. Dessutom har 

observationer genomförts i Uppsala för att belysa hur de olika förtätningsprocesserna ser ut. Resultatet av studien 

har kommit att visa att en förtätad stad är det planeringsideal som främst förespråkas i dagens samhällsstruktur, 

följaktligen då det sägs främja en hållbar utveckling. Slutsatsen som kan dras utifrån den litteraturstudie samt 

fallstudie som genomförts är att en förtätning av staden, i det här fallet Uppsala, är av stor vikt. En fråga som 

framkommer med analysen, och som fått en betydande roll för studien, är om det verkligen är fullt så hållbart att 

förtäta staden så som dagens planerare och samhällsdebattörer vill få det att framstå. Det är en sak att planera för 

fler bostäder för att hejda bostadsbristen, men samtidigt får en förtätning av staden inte leda till att människor inte 

trivs. Detta gör diskussionen om förtätning om än mer komplex. Enligt de som förespråkar en tätare stad är det 

egentligen ingen fråga om dagens städer ska förtätas, utan snarare hur de ska förtätas. 
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1. Inledning 

Uppsala är idag Sveriges fjärde största stad med en befolkningstillväxt som ökat stadigt de 

senaste åren. I takt med den rådande befolkningstillväxten i kommunen, har också ett ökat 

tryck på bostadsmarknaden ställts (Uppsala kommun, 2010). Den urbana 

samhällsutvecklingen, med ökad införsel av människor till städerna, har även medfört att 

människors levnadsstandard kommit att förändras och att de primära behoven såtillvida har 

blivit en viktig aspekt att ta hänsyn till i den bebyggelsestruktur som erhålls i dagens större 

städer.  Det är med andra ord angeläget att inte enbart bygga fler bostäder för att tillgodose 

dess efterfrågan, utan att också i planläggningen av de nya bostadsområdena planera och 

utveckla dessa så att de tillför en god välfärd, där närhet till service och till naturen finns 

tillgängligt (Uppsala kommun, 2010). Med den urbana utvecklingen har staden, och 

framförallt stadskärnan, kommit att bli en attraktiv plats för människor att bosätta sig på. 

Förtätning av staden har som en följd av detta därför blivit ett känt fenomen, då det möjliggör 

för utökad bosättning i centrum. En förtätning av staden anses idag vara en förutsättning för 

en mer hållbar stad och är därför det stadsideal som planerare förespråkar. En förtätning säger 

sig kunna införliva mer liv och rörelse i staden och därför göra den mer levande och öka 

förutsättningen för att kunna utvecklas (Jacobs, 2000).  Det som är intressant att titta på 

gällande det rådande stadsidealet med en förtätad bostadsstruktur är hur pass hållbart det 

faktiskt är att låta fler människor bosätta sig i städerna, vilka faktorer som i så fall styrker detta 

och om det finns någon motsättning som skulle kunna få stadsidealet att fallera. Faktum är att 

en förtätning av staden inte enbart bidrar till en ökad bebyggelse, det tar i viss mån även bort 

offentliga ytor, en del mer betydelsefulla än andra, så som grönområden och parker. I Uppsala 

säger sig kommunen ha en stark målbild av att skapa en stad med en tät bebyggelse, med liv 

och rörelse, samtidigt som fokus också ska ligga på att införliva grönstruktur som ska prägla 

staden (Uppsala kommun, 2010). Hur Uppsala som stad förhåller sig till människors olika 

primära behov i planeringsprocessen är en intressant diskussion som är värd att lyfta fram och 

resonera kring i förtätningsprocessen. Kan man förtäta en stad och samtidigt bevara en 

attraktiv miljö för dem som lever i den?  

 

 

1.1 Syfte 

Mitt huvudsakliga syfte är beskriva och redogöra för den förtätning som råder i dagens 

stadsplanering. Målet är att förtydliga begreppet förtätning och ge en redogörelse för hur 

denna byggnadsprocess yttrar sig i praktiken och hur den kopplas till diskussionen om en 

hållbar utvecklad stad. Exempel på förtätningar som både genomförts, är under konstruktion 

samt planeras att genomföras i Uppsala, kommer att belysas. Med undersökningen ska 

fördelar och möjliga konsekvenser analyseras gällande den förtätning som sker i Uppsalas 

stadskärna utifrån ett hållbarhetsperspektiv.   
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1.2 Frågeställning 

De frågor som ska besvaras är följande; 
 

 Vad menas med begreppet förtätning? 

 

 Vilka förändringar i stadsutformningen uppkommer i samband med byggandet av en tätare 

stad? Hur ser förtätningsprocessen i Uppsala ut? 

 

 Är en förtätad stad ett hållbart stadsideal? 

 

 

 

2. Metod och material 
 

Inom samhällsvetenskapliga studier kan olika metoder användas vid genomförandet av en 

undersökning. Metoderna kan variera beroende på studiens utgångspunkt och på vad det är 

som ska undersökas. Dels kan en metod vara av det kvalitativa slaget, vilket innebär att man 

som forskare analyserar och tolkar olika bilder och texter som berör det aktuella ämnet. Å 

andra sidan kan de vara av det kvantitativa slaget, vilket är mer vanligt förekommande när 

studien bygger på siffermaterial från olika statistiska data. Det kanske mest vanliga 

metodvalet är i många fall att blanda dessa två tillvägagångssätt, då det generellt sett kan ge 

en mer grundlig och vidare granskning av undersökningen(SBU, 2015-05-24). 

       Uppsatsen bygger på en positivistisk empirisk studie (SBU, 2015-05-24), där merparten 

av kunskapen har inhämtas genom fakta från relevant litteratur samt från mina egna 

tolkningar från de observationer som genomförts. Med andra ord har material införskaffats 

både induktivt och deduktivt. Som ett led av den empiriska undersökningen har sökandet 

efter en förklaring gällande förtätning kunnat göras, både begreppsenligt och på dess 

samband med den hållbara utveckling som eftersträvas.  

 

 
2.1 Litteratur 

Uppsatsen har till stor del bestått av en litteraturstudie, där litteratur så som artiklar, rapporter 

och avhandlingar flitigt har varit till hjälp för analysen, samtidigt som även relevant 

ämneslitteratur använts. Relevansen och kopplingen mellan förtätning och hållbar utveckling 

har varit den huvudsakliga grunden för valet utav litteratur och därmed även använts som 

sökord vid letandet av faktamässiga texter. Detta för att på ett så grundligt sätt kunna få en 

förståelse för fenomenet förtätning och för att i sin tur kunna beskriva sambandet mellan 

förtätningsprocessen och den hållbara utvecklingen i staden.  
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Gunnel Forsbergs bok, Planeringens utmaningar och tillämpningar, (2009) har används som 

underlag för att kunna skapa en förståelse för dem olika aspekter som krävs för en god 

planering av staden, samt vilka utmaningar som uppkommer i samband med stadens 

utvecklande. Boken är tänkt som en grundlig handlingsplan för planerare, där tonvikten ligger 

på att öka förståelsen för att en god kommunikation olika parter emellan är viktig vid olika 

planeringsstadier. 

       Jane Jacobs bok, Den amerikanska storstadens liv och förfall, (2000) har också varit 

användbar i den här studien då den beskriver intresset för staden och hur en hållbar stadsmiljö 

enligt henne blir till. 

       För att få en mer fördjupad och kritisk syn på förtätningsbegreppet och hur det förhåller 

sig till den hållbara utvecklingen i urbana miljöer, har användandet av Neuman, The Compact 

City Fallacy. Journal of Planning Education and Research, (2005) varit viktig. Neuman 

lyfter fram tänkvärda aspekter som öppnar upp för en vidare diskussion kring täthet, 

hållbarhet och livskvalité.  

 

 
2.2 Observation 

Under studiens gång har fem observationer genomförts. Samtliga har skett under dagtid och 

på förhand utvalda platser i de centrala delarna av Uppsala. Under observationerna har en 

mobilkamera används för att kunna fånga olika förtätningsprocesser i realiteten. 

Observationerna genomfördes på ett subjektivt tillvägagångssätt, vilket innebar att jag själv 

tolkade den förtätningsstruktur som bevittnades och därmed gjorde egna bedömningar på de 

olika förtätningsprocesserna, samt hur dessa förhåller sig till den redan bebyggda 

stadsmiljön. Viktigt att påpeka är det faktum att vissa förtätningsförslag fortfarande är under 

upphandling, vilket betyder att platserna inte utgörs av någon bebyggd mark. I dessa fall har 

det istället varit intressant att analysera varför den tänkta förtätningen inte gått igenom. Det 

som har analyserats under observationerna är dels platsens utformning, men också hur 

omgivning ser ut och om det försiggår någon aktivitet i området.  

       Den första observationen ägde rum i stadsdelen Kungsängen i centrala Uppsala. Området 

har tidigare varit ett renodlat industriområde som varit avskiljt och undanskymt från Uppsalas 

stadskärna, men som nu fått ett upplyft i och med utflyttningen av industrierna och tillförseln 

av bostäder. 

Den andra observationen gjordes i Seminarieparken som ligger i närheten av ån i 

nordvästra delen av Uppsala. Området utgörs av en park där diskussionen länge handlat om 

att uppföra bostäder på, men som fått hård kritik då människor som bor runtomkring vill 

behålla grönområdet så som den är.  

Den tredje observationen gjordes i stadsdelen Kvarngärdet i norra delen av Uppsalas 

stadskärna. Här sker en mängd olika förtätningar, men den jag har valt att fokusera på är 

påbyggnaden av den gamla affärslokalen Migo.  

Den fjärde observationen genomfördes vid gränsen mellan Salabacke och Årsta. Detta 

har sedan länge varit en väldigt bred och outnyttjad mark som mest fungerat som en tråkig 

gränsdragning mellan två stadsdelar. Området är ännu inte bebyggt, men kommer att 
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genomföras inom kort. Målet är att förtäta dessa två stadsdelar och på så vis få stadskärnan 

att breda ut sig och bli mer enhetlig.  

Den femte och sista observationen gjordes på Kungsgatan i centrala Uppsala. Längs gatan 

finns en liten park vid namn Mikaelsparken. Parken utgörs av ett mindre grönområde där en 

lite kyrka står placerad. Kommunen har sedan ett flertal år tillbaka velat bygga på platsen för 

att tillfredsställa människor önskan om att få bo centralt i staden. 

 

 

2.3 Statistik  

Som ett kompletterande metodval i studien har statistik från SCB hämtats och analyserats. 

Den huvudsakliga statistik som varit intressant i undersökningen har berört de senaste årens 

inflyttningsströmmar till centrala Uppsala, samt bebyggelseutvecklingen i staden. Med 

statistiken har ett tydligare samband och förklaranden kunnat säkerställa varför det sker en 

förtätning av staden i Uppsala. Siffrorna som hämtats från SCB (SCB, 2015-04-14) har gjorts 

om till ett tydligt diagram för att på ett visuellt sett kunna belysa den utveckling som sker i 

staden.  

 

 

2.4 Översiktsplan för Uppsala kommun 

Uppsala kommuns översiktsplan har varit ett viktigt material i studien, då den har kunnat 

redogöra för de förändringar och byggnadsprocesser som pågår i staden. Översiktsplanen är 

ett av kommunens viktigaste hjälpmedel som rapporterar kommunens planer på hur den 

byggda miljön ska utvecklas, samt hur allmänna intressen bör uppmärksammas vid beslut 

gällande planering och byggande (Uppsala kommun, 2010).”Översiktsplanen är också ett 

lokalt utvecklingsprogram för att främja tillväxt, möta klimathot och stärka social 

sammanhållning.”(Uppsala kommun, 2010) Med översiktsplanen har de platser för 

observationerna kunnat utpekas. Översiktsplanen har med andra ord fungerat som en grundlig 

analysmall för observationerna. 

 

 

2.5 Avgränsning 

Studien har valts att avgränsas till den förtätning som berör Uppsala stad, detta för att kunna 

förtydliga förtätningsprocessen med konkreta exempel. De exempel som valts ut är dock 

endast ett axplock av dem förtätningar som gjorts och/eller kommer att göras i Uppsala. 

Fokus har istället legat på att lyfta fram ett fåtal exempel på förtätningar, men som skiljer sig 

gällande utförande och form. Att studera förtätningen i enbart Uppsala behöver inte vara till 

någon större begränsning då förtätningsmönster är vanligt förekommande i de flesta 

storstäder och då de dessutom ser någorlunda lika ut i byggprocessen.  Självklart hade man 

med både mer tid och utrymme kunnat göra en eventuell jämförelse med andra städer, både 

i Sverige och runt om i världen, för att på så vis förtydliga det rådande stadsidealet samt 

kunnat belysa eventuella skillnader och likheter städer emellan. 

       I ett tidigt stadium av studien fanns en önskan om att göra någon slags fältrapport av det 

mer kvalitativa slaget, där frågor gällande människors syn på förtätning i Uppsala skulle 
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ställas.  Detta har dock inte kunnat genomföras på grund av tidsbrist. Som metodval hade en 

kvalitativ fältrapport kunnat fungera som ett bra, kompletterande insamlingsmaterial för 

studien. Det hade skapat en djupare förståelse för hur människor som lever i Uppsala själva 

upplever den förtätningsprocess som råder samt eventuellt kunnat ge svar på vilka faktorer 

som påverkar deras val att vilja bo i staden och vad de anser är hållbart i deras boendemiljö.  

 

 
 

 

3. Förtätningsprocesser i teorin 
 

I följande kapitel ska en redogörelse för förtätning göras samt belysa hur dess processer 

yttrar sig i samhällsplaneringen. Med hjälp av en modell som presenteras, förtätningsros, 

kan en stads förtätningspotential utläsas. 

 

 

3.1 Vad menas med förtätning? 

Förtätning är ett framväxande begrepp som kan ha olika betydelser beroende på 

sammanhang, men som inom samhällsplaneringen omnämns som en användbar metod för en 

hållbar och positiv stadsutveckling (Boverket, 2004). Förtätning av städer har kommit att bli 

en central fråga i takt med en ökad befolkning, som i och med den rådande 

samhällsutvecklingen söker sig till redan urbaniserade områden. Förtätning är inte en 

byggnadsprocess som går efter en given mall, snarare kan förtätningar av staden ske på en 

mängd skilda sätt. Dock är den gemensamma nämnaren med förtätning ett försök till att 

utnyttja stadskärnans tomrum och införliva mer bebyggelse som i sin tur också medför mer 

liv och rörelse i centrum. 

       Naturskyddsföreningen (2011) beskriver förtätning som en del av en hållbar 

stadsplanering eftersom tillförseln av bebyggelse sker nära service, arbetsplatser och på 

platser som gynnar gång- och cykeltrafik. Naturskyddsföreningen (2011) menar på att en 

förtätning av staden kan främja en tillgänglighet hos allmänheten.  

       Då flera anser att förtätning möjliggör en förmåga att kunna förbättra stadens miljö har 

förtätning kommit att få en allt mer betydande roll i planerandet av dagens städer, inte minst 

syns detta i Uppsala kommuns översiktsplan där merparten av de byggnads- och 

utvecklingsplaner som planeras att genomföras i staden har något med förtätning att göra.    

       Dock väcker förtätningsfrågan en debatt huruvida detta stadsbyggnadsideal egentligen 

påverkar staden, och om det är fullt så positivt så som det ofta framställs. I Rättigheter som 

påverkande faktor vid förtätning: exempel från förtätningsprojekt i Stockholms ytterstad, 

hävdar Johan Norsell (1995) att förtätning är en mycket komplex fråga då det är flera 

betydelsefulla faktorer som behöver beaktas i processen för att den ska kunna anses vara 

hållbar. Att föra in fler människor till staden kräver en mer omsorgsfull planering, där frågor 

berörande service och trivsel bör få mer uppmärksamhet. Den sociala aspekten är minst lika 

viktig som den ekonomiska ur ett hållbarhetsperspektiv.  
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I, The Compact City Fallacy. Journal of Planning Education and Research, skriver Neuman 

att förtätning är motsatsen till det tidigare stadsidealet urban sprawl, vilket innebar att man 

byggde staden utåt med såkallade förorter (Neuman, 2005). Då en utbredning av städer inte 

var lönsamt varken ekonomisk eller ekologiskt, menar Neuman att förtätning har kommit att 

bli planerarnas sätt att införliva en mer hållbar stadsutveckling. Dock ställer sig Neuman 

kritiskt mot planerarnas synsätt och medger att en tätbebyggd stad med en högre densitet 

samt tillgänglighet, visserligen medför både ökade sociala och ekonomiska interaktioner men 

att detta inte nödvändigtvis behöver vara förutsättningen för att stadsidealet med en tätare 

bebyggelse ska vara hållbar ur ett hållbarhetsperspektiv (Neuman, 2005). Enligt Neuman 

(2005) är en förtätad stad rik på bostadshus, har en hög grad av tillgänglighet, låg 

öppenplanlösning och goda sociala and ekonomiska interaktioner. 

 

 

3.2 Förtätningsros 

När man talar om förtätning omnämns en mängd olika faktorer, både sådana som möjliggör 

för en förtätning i ett område men också faktorer som uppkommer vid en förtätning. 

Modellen som visas på nästa sida är en såkallad förtätningsros som demonstrerar 

förtätningspotentialen i staden. Modellen är hämtad från Stockholms läns landstings rapport 

(2009) om ett tätare Stockholm. Syftet med modellen är att skapa en överblick över vilka 

faktorer som ligger till grund för en potentiell förtätning.  Förtätningsrosen är indelad i fyra 

teman; förtätningsbehov, förtätningstryck, förtätningsutrymme och förtätningsfrihet. Varje 

tema har i sin tur fyra underkategorier, såkallade analysvärden. Det är analysvärdena som 

man utgår ifrån i planeringen gällande förtätning av ett område eller en enskild plats.  Ju 

bättre analysvärdena stämmer in på det aktuella området eller platsen, ju större är potentialen 

för att en förtätning ska vara möjlig. Förtätningsbehovet styrs av rådande samhällsideal och 

förväntningar på en hållbar stadsutveckling. Det kan till exempel innebära att man vill minska 

på kontrasterna mellan osammanhängande bebyggelse.  Förtätningstryck styrs av 

marknadens efterfrågan på fler bostäder i centrum, vilket regleras av marknadens ökade tryck 

på närhet till service och handel. Förtätningsutrymme utgör den byggmark som finns 

tillgänglig för en förtätning. Det fjärde temat, förtätningsfrihet, styrs av den politiska sektorn 

som lagstiftar byggpotentialen i samhället (Stockholms läns landsting, 2009). Tabellerna som 

finns på nästkommande sidor är också hämtade från Stockholms läns  landsting (2009) och 

redogör för en mer grundlig analys utifrån förtätningsrosen. De fyra teman som 

förtätningsrosen utgörs av, förtätningsbehov, förtätningstryck, förtätningsutrymme och 

förtätningsfrihet har alla sina kännetecken för vad som styr dess inverkan på förtätning i 

staden. I tabellerna anges tänkbara förklaringar till om en förtätning är möjlig eller inte utefter 

det givna temat.    
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Figur 1. Förtätningsros, modell över förtätningspotential. Källa: Stockholms läns landsting (2009)  
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Tabell 1. Analyser utifrån förtätningsbehov, förtätningstryck, förtätningsutrymme samt 

förtätningsfrihet. Källa: Stockholms läns landsting (2009)  
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3.3 Förtätning till grund för en hållbar utveckling 

Med stadsplanering behandlas frågan om huruvida markområdena i det fysiska rummet bör 

nyttjas (Bydén et al., 2004:129). I och med pågående exploateringsintressen har diskussioner 

gällande nyttjandet av marken i centrum kommit att bli om än mer central. Riktlinjer har 

därför satts upp för att kunna säkerställa att planeringsprocessen och utvecklandet av staden 

görs på rätt grunder. Hållbar utveckling är en stark riktlinje inom den samhälliga 

utvecklingen, inte minst gällande den stadsmässiga planeringen (Forsberg, 2005). Men vad 

står hållbar utveckling för? Och på vilket sätt hör det ihop med en förtätning av staden? 

       Begreppet hållbar utveckling kan idag ses som ett allmänt etablerat begrepp som 

figurerar i diverse sammanhang. Begreppet fick sitt första riktiga genombrott 1992, då mål 

för samhällsutvecklingen i världen arbetades fram med Agenda 21 vid Riokonferensen 

(Boverket, 2004). Målen som arbetades fram medförde att Sverige, liksom många andra 

länder, säkerställde strategier för att uppnå en hållbar utveckling. Boverket fick i uppdrag av 

regeringen att ta fram idéer och förslag som kunde användas både på en lokal och regional 

nivå för att främja en hållbarhet i stadsplaneringsutvecklingen i landet (Boverket, 2004).   

       Hållbar utveckling kan beskrivas utifrån fyra dimensioner som alla är beroende av 

varandra. De fyra dimensioner utgörs av: sociala, kulturella, ekonomiska och ekologiska 

faktorer (Boverket, 2004). För att en hållbar utveckling ska vara möjlig måste dessa 

dimensioner samspela, om brister förekommer i en av dem är grunden för en hållbar 

utveckling inte potentiell (Boverket, 2004). Boverket lyfter fram förtätning som en del av ett 

led till ett mer hållbart samhälle. De menar att man genom att utveckla och bebygga staden 

inåt kan ta tillvara på tillgångar som redan finns koncentrat på ett och samma ställe och på så 

vis inte vara lika beroende av bilen, vilket leder till minskade utsläpp av koldioxid. 

 

 

”Hållbarhet är en förutsättning för att det ska finnas resurser också till kommande generationer.  År 

2025 kan livsmiljön i och runt städerna vara hållbar, med hjälp av medveten stadsplanering. Då 

måste biltrafiken i innerstäderna minska och lämna plats åt promenadvägar, cykelstråk och 

mötesplatser. Dessutom behöver många områden i städerna rustas upp eller förtätas, så att alla 

människor i och runt staden kan hitta ett boende och en bostadsort som passar deras behov.” 

(Boverket, 2004) 

 

 

Samtidigt som Boverket förespråkar en förtätning av staden är de också noga med att 

poängtera att kvalitativa grönområden, så som parker inte får utnyttjas till en följd av 

bebyggelsestrukturen (Boverket, 2004). Tätorterna ska vara ”täta, funktionsblandade och 

gröna”(Boverket, 2004). Istället för att utnyttja grönområden till nya byggprojekt försöker 

man i den mån det går att hitta andra lösningar och ytor att kunna exploatera in ny bebyggelse 

på i centrum. Gamla industriområden och kala parkeringsplatser är några exempel på mark, 

vilka kan utnyttjas utan att behöva riskera att värdefulla grönområden tas i anspråk.   

       I den Amerikanska storstadens liv och förfall, beskriver även Jane Jacobs (2000) en tät 

och mångfunktionell stad som grund för en hållbar stadsutveckling. Hon menar att en stad 

med en tät bebyggelse också ger en väl fungerande stad (Jacobs, 2000:156). Det är viktigt att 
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se till de mänskliga behov som präglar samhället och planera och bygga staden efter dessa. 

För att skapa en blomstrande och hållbar utvecklande stad anser Jacobs (2000) att dessa fyra 

villkor bör uppfyllas: 

 

1. Staden måste fylla mer än en primär funktion. Dessa funktioner måste få människor att vistas 

i staden, på olika platser och vid olika tider. Liv och rörelse med andra ord! 

 

2. Stadens kvarter måste flyta samman genom att minska på för stora mellanrum och barriärer 

en bebyggelse/stadsdel från en annan. 

 

3. Staden måste bestå av en blandning av hus, både gällande ålder och skick. För stora kontraster 

mellan en redan befintlig byggnad och med en nybyggnation i och med en förtätning 

uppskattas inte. 

 

4. Hög koncentration av människor i en stad, bidrar till en ökad konsumtion och till mer 

arbetstillfällen, vilket leder till att människor väljer att stanna kvar i staden.   

 

I planeringen av en stad bör en analys göras för att ta redan på om och i så fall vilken av dessa 

villkor som saknas (Jacobs, 2000). Jacobs slår fast vid att; 

 

 

”En stadsplanering för en levande stad måste stimulera och locka fram största möjliga mångfald och 

kvantitet av människor och verksamheter i alla delar av storstaden; detta är grunden för stadens 

ekonomiska stabilitet, sociala vitalitet och attraktionsförmåga. För att åstadkomma detta måste 

stadsplanerarna räkna ut exakt vad vissa ställen saknar för att mångfald ska kunna uppstå, och sedan 

försöka avhjälpa de bristerna i den mån det går.” (Jacobs, 2000) 

 

 

Neuman ställer sig kritisk till hållbarhetstänket gällande en förtätad stad. Han menar att den 

kompakta staden varken är en nödvändig eller tillräcklig förutsättning för att en stad ska vara 

hållbar, och att försöket till att göra städerna mer hållbara bara genom urbana strategier är 

kontraproduktivt. Han hävdar även att vad som upplevs som hållbart är en moralisk fråga 

som skiljer sig från person till person. Att bo i en tät stad kan för vissa bidra till en positiv 

utveckling samtidigt som den för andra kan orsaka stress och en försämrad livskvalité. Han 

menar även att många planerare som tillämpar förtätningar av staden mestadels koncentrerar 

sig på at skapa en högre densitet. Att densiteten har kommit att få en allt för stor roll i 

planerandet och att andra faktorer till en följd av detta kommer i skymundan. Han anser att 

det finns en paradox i att å ena sidan vilja skapa en högre densitet av staden och samtidigt 

skapa en god levnadsmiljö (Neuman, 2005).  
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3.4 Plan- och bygglagen  

Hittills har en redogörelse för huruvida den hållbara utvecklingen präglar vårt sätt att planera 

och bygga dagens städer gjorts, att en mångfald både gällande befolkningen och av 

stadsmässiga bebyggelser är avgörande för en stads fortlevande. När en kommun planerar 

staden utgår de från dem bestämmelser som finns lagstadgade. Plan- och bygglagen, PBL 

(1987:10), är den lag som ligger till grund för hur en kommun får disponera 

markanvändandet.   

 

”Planläggning enligt denna lag ska med hänsyn till natur- och kulturvärden, miljö- och 

klimataspekter samt mellankommunala och regionala förhållanden främja (1.) en ändamålsenlig 

struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden och 

kommunikationsleder, (2.) en från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och användbar 

för alla samhällsgrupper, (3.) en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror 

samt goda miljöförhållanden i övrigt, (4.) en god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens, och 

(5.) bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.”     – 2 kap 3 § Plan- och bygglagen 

 

 

3.5 Förtätningsprocesser 

Kommunens förmåga att förtäta staden styrs i grund och botten av plan- och bygglagen och 

planläggs i sin tur med hjälpa av diverse förtätningsprocesser. Förtätningsprocesserna kan se 

olika ut beroende på var i staden en förtätning ska utföras. Faktorer så som markanvändning, 

areal och kostnadseffektivitet är exempel på sådant som styr huruvida en förtätning av staden 

kan komma att utformas (Uppsala kommun, 2010).  

       Industriområden är vanliga platser att skära ner på när frågan om en förtätning i staden 

kommer på tal. Dessa typer av områden är många gånger tämligen dåligt nyttjade då 

samhället globaliserats och automatiserats allt mer och nu präglas av mer effektiviserade 

tillverkningssätt. Dessutom upptar de gamla industrierna mycket yta och medför igen vidare 

skönhet i det fysiska rummet. Många industriområden har idag rivits helt till marken för att 

ge plats åt nya bostäder åt stadens befolkning, en del väljer att göra om de redan befintliga 

industrilokalerna till bostäder. Genom att införliva ny bebyggelse i form av bostäder i 

industriområdena skapas en mer blandad stadsbebyggelse samtidigt som fler bostäder skapas 

och stadens inre centrala delar flyter samman med de tidigare gråa och trista industrierna. I 

en artikel från JM-entreprenads hemsida diskuterar Anders Frankson (2006) om en hållbar 

resursanvändning. Enligt Frankson (2006) är det ingen billig historia att ta bort industrierna. 

När en ny byggnad ska uppföras på det aktuella området måste en marksanering genomföras. 

Detta är en kostnadsfråga och det krävs även mycket resurser att förflytta industrier till andra 

platser (Frankson, 2006).  

       Parkeringar är något som ofta efterfrågas i städer, men som flitigt får ryka i vid en 

förtätningsprocess, då kommuner har en stark målbild att skapa en bilfri stad. Dessutom tar 

parkeringsplatser upp ganska stora ytor i staden, ytor som blir livliga under en del på dygnet, 

men som står ödsliga vid en annan tid. Parkeringsbehovet har istället fått lösas på andra sätt, 

mest förekommande är att man istället väljer att bygga parkeringsplatser i underjordiska 

garage (Olmårs, 2007).   
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I städerna finns många gånger obebyggda och outnyttjade platser och tomter. Att bygga på 

dessa arealer möjliggör för en någorlunda smidig förtätning där det i huvudsak handlar om 

att få en fin övergång byggnader eller stadsdelar emellan. Olmårs anser att det i denna 

förtätningsprocess är viktigt att försöka åstadkomma ett komplement till omkringliggande 

bebyggelse, både utformningsmässigt och funktionsmässigt (Olmårs, 2007).  

       Att bygga på höjden är en förtätningsprocess som möjliggör för fler bostäder utan att 

behöva uppta någon markyta. Detta görs genom att bygga på en eller flera våningar på en 

redan befintlig byggnad. Att bygga på befintliga byggnader är inte alltid så enkelt då man 

måste ta hänsyn till den redan befintliga byggnadens konstruktion samt till marken som 

byggnaden står på. Dessutom måste hänsyn tas till huruvida tillbyggnaden förhåller sig till 

den redan befintliga ombyggnadens karaktär samt till stadsbilden i helhet. Vid den här typen 

av förtätning bör även ett beaktande tas till det faktum att höga byggnader skapar större 

skuggor och att detta i sin tur kräver ett bredare gaturum (Malmö, 2010). 

       Att bygga på mark som utgörs av allmänna parker är inte särskilt populärt bland 

befolkningen i en stad, och är kanske den förtätningsprocess som kommuner försöker 

undvika mest. Dock är det inte alltid så att en stads parker används till vad de faktiskt är 

brukliga för. Istället står många parker mer eller mindre ödsligt avgränsade från den övriga 

stadsmässiga bebyggelsen. I den Amerikanska storstadens liv och förfall beskriver Jacobs 

(2000) varför parker kan komma att stå tomma. Hon menar på att det kan bero på dess 

placering, att den inte känns välkommande och att den känns mörk och därmed också 

skrämmande (Jacobs, 2000). Jacobs hävdar även att städernas parker inte alls alltid är 

rättfärdiga sig själva, även om de ligger i en levande miljö. Hon bedömer att en del parker 

inte är tillräckligt rustade gällande placering, storlek och form (Jacobs, 2000:131). Det är i 

det här skedet som frågan om att bebygga parker med bostäder bör tas i anspråk.  

 

 

 

 

4. Förtätning i Uppsala 
 

I kommande kapitel ska resultatet av den förtätning som äger rum i Uppsala redovisas. Med 

utgångspunkt från de redan ovan nämnda förtätningsprocesserna ska dessa teoretiska 

byggnadsförändringar belysas med hjälp av verkliga projekt från Uppsala stad. Utifrån 

förtätningsrosen kan projektens potential utläsas.  

 

 

4.1 Uppsalas stadsstruktur 

Urbaniseringen, människans flytt från landsbygden till staden, har varit den störta faktorn till 

framväxten av det stadsideal vi ser idag. Flykten från landsbygden till städerna pågick under 

hela 1900-talet och är sedd som en följd av industrialiseringen. I och med urbaniseringen 

kom planeringen av staden att bli om än mer viktig och utmanande (Forsberg, 2005:90). Än 

idag är trycket på att flytta till städerna stort, vilket medföljer ett ökat tryck på 

bostadsmarknaden. I Uppsala har befolkningen ökat kraftigt de senaste åren och 
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bostadsbyggandet i centrum likaså.  Förtätningar av staden har därför kommit att spela en 

stor och betydande roll i kommunens planering och utvecklande i Uppsala.  

       Att bygga staden inåt, genom förtätningar, har bidragit till att Uppsala ”vuxit” till sig till 

en storstad. Det bor nu fler människor här än vad det tidigare någonsin har gjort, vilket gör 

staden enligt kommunen själva både mer levande och fungerande. Nya arbetstillfällen har 

skapats och gränser olika stadsdelar emellan har till en viss mån suddats ut. Men samtidigt 

har också byggandet av ett tätare Uppsala bidragit till att trycket på bostadsmarknaden har 

ökat markant och att de primära funktionerna som är så viktiga för en stads fortlevande 

försämrats. 

  

 

4.2 Kommunens ansvar 

Då Uppsala är en stad som vuxit starkt de senaste åren, har också fler krav på god 

framförhållning och planberedskap hos kommunen ökat (Uppsala kommun, 2010:3). För att 

kunna säkerställa så att dessa krav tas i anspråk arbetar kommunen fram en översiktsplan. 

Denna är ett av kommunens viktigaste redskap och redovisar hur man vill att staden ska 

utvecklas, samt hur man ska främja tillväxt, möta klimathot och stärka social sammanhållning 

(Uppsala kommun, 2010:3). Uppsala kommun skriver i Översiktsplanen att; 

 

 

”Stadsområdets väv av bebyggelse, grönstruktur, transportsystem och tekniska försörjningssystem 

görs tätare för att klara klimat- och miljökrav samt krav på stadslivskvaliteter. Staden växer 

huvudsakligen inåt, med inriktning på värdetäthet genom mångfald, på kvalitet i utformningen, på 

samverkan mellan skilda system samt sammanlänkning och hög tillgänglighet mellan stadens skilda 

delar.” (Uppsala kommun, 2010:25) 

 

 

Varje kommun i landet ska enligt plan- och bygglagen, PBL (1987:10), göra en översiktsplan 

som omfattar kommunens geografiska område. Översiktsplanen för Uppsala kommun 

fastställdes 2010 och är den översiktsplan som gäller än idag. Uppsala kommun har i 

översiktsplanen arbetat fram en framtidsplan för Uppsala, Vision Uppsala 2030 (Uppsala 

kommun, 2010:11). Framtidsplanen bygger på att man i kommunen vill skapa en trivsam och 

välfungerande miljöanpassad stad genom en hållbar utveckling. Man förespår att det i 

Uppsala stad kommer att ske en befolkningsökning på närmare 40 000 personer fram till 

2030 (Uppsala kommun, 2010:20). 

 

 

”För att möta den prognostiserade befolkningsökningen behövs ett tillskott på ca 20 000 bostäder 

fram till år 2030. Detta motsvarar en årlig nyproduktion på ca 1 000 lägenheter. Enligt översiktsplan 

2010 bör planberedskap finnas för att kunna producera ca 1 500 lägenheter per år.” (Uppsala 

kommun, Planprogram, 2010) 
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Med en ökad befolkning i staden, se figur 2, ökar bevisligen också trycker på fler bostäder. 

Att förtäta staden möjliggör för just fler bostäder och är också ett effektivt sätt att få fler 

människor att bosätta sig i centrum. Nedan visas ett diagram hämtat från SCB på hur 

folkmängden i Uppsala har ökat under de senaste 50 åren.  
  

 

Figur 2. Diagrammet visar den folkmängdsökning som skett i Uppsala kommun samt Uppsala län de 

senaste 20 åren. Källa: Statistiska centralbyrån 

                              

 

4.3 Fallstudie - Uppsala 

För att kunna förtydliga den förtätningsstruktur som präglar planeringsidealet i dagens städer 

har en fallstudie genomförts i Uppsala. På så sätt har en granskning av fenomenet kunnat 

presenteras för att vidare kunna diskuteras. Med fallstudien har de olika 

förtätningsprocesserna som framförts tidigare i studien kunnat preciseras. Tanken är att 

konkret kunna belysa hur en förtätning går till, från planeringsstadiet till färdigt resultat. En 

del av exemplen i fallstudien är fortfarande under planeringsstadiet, medan andra är under 

uppförande och till viss del redan genomförda.   
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4.3.1 Kungsängen 

Den första observationen gick till Kungsängen som är en stadsdel som ligger relativt centralt 

i Uppsala med närhet till Fyrisån. Området har tidigare bestått av en stor, ganska lågt utnyttjad 

industrimark, men som på senare år allt mer har kommit att förvandlas till ett bostadsområde. 

Det är framförallt det centrala läget som legat till grund för utvecklingen av stadsdelen, vars 

omvandling beräknas ta upp emot 30 år (Uppsala kommun, 2009:3).  Ambitionen med 

byggprojektet är att utforma en blandad stadsmiljö, med både bostäder och arbetsplatser, som 

ska utgöra en sammankoppling och förtätning av Uppsalas stadskärna.  
 

Figur 3. Översiktlig karta över Uppsalas gatunät samt markområden. Inringat område- Kungsängen. 

Källa: Uppsala kommun, Översiktsplanarbete, 2009 
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Rutnätsmodellen med räta vinklar och raka gator ska blandas upp med krokiga gator för att 

skapa en hållbar stadsstruktur i området (Uppsala kommun, 2009:5). Kungsängen har som ni 

kan se i figur 3 redan sedan sin ursprungliga tid som industrimark ett gatu- och ledningsnät 

som lätt kan byggas ut till ett rutnät, se figur 4, med liknande kvarterstorlekar som redan är 

applicerbara i Uppsalas stadskärna (Uppsala kommun, 2009:5). Med utvecklandet av 

stadsdelen Kungsängen vill kommunen införa mer grönska med hjälp av plantering av träd, 

buskar och andra växter. Detta för att skapa en trevligare miljö på den tidigare mycket kala 

platsen.   

 

 

 

 

 

 
 Figur 4. Rutnätsmodell över Kungsängen.                       Figur 5. Bild från stadsdelen Kungsängen, 

 Källa: Uppsala kommun, 2009                                         visar industrilokaler på den vänstra sidan     

                                            och nybyggda lägenheter på den högra.   

                                           Källa: Sara Andersson (privat) 2015 

                      

 

Kungsängen omfattar ca 90 ha och förväntas genomgå en långsam förvandling (Uppsala 

kommun, 2009:8). Området har varit ett industrilandskap sedan början på 1900-talet, men 

har i takt med urbaniseringen fått flytta sig till andra platser utanför de centrala delarna av 

Uppsala, då trycket på nya bostäder i centrum kommit att öka. En del av den ursprungliga 

bebyggelsen kommer att få stå kvar, så som ett fåtal industribyggnader i tegel och puts och 

arbetsbostäder från 1900-talets början (Uppsala kommun, 2009:13). Detta för att skapa en 

harmoni i stadsdelen och för att underlätta i förtätningsprocessen. Sammanlagt beräknas 4000 
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lägenheter byggas i området, vars struktur kommer att utgöras av mindre bostadsgårdar för 

att kunna erbjuda helt bilfria platser (Uppsala kommun, 2009:33). Byggnadsprojektet tar med 

andra ord hänsyn till den hållbara utveckling som efterfrågas vid förtätningar i dagens större 

städer, inte minst utifrån det som Boverket (2010) skriver i sin rapport.  

       Vid observationen kunde tydliga dra drag från stadsdelens tidigare industriella verkan 

utläsas. Bland annat finns en del industribyggnader insprängda i området som avslöjar vad 

som tidigare föregått, vilket tydligt kan ses i figur 5. Bostadshusen är samtliga höga och står 

tätt intill varandra i ett rutnät så som det var planerat. Den grönska som man i 

planeringsstadiet ville införliva i stadsdelen är inte särskilt synbar, i alla fall inte ute längs 

med gatorna. Husen är byggda så att de bildar små innergårdar, det är också här som den lilla 

grönskan som är synbar i området finns. Kopplar man förtätningsprocessen i Kungsängen 

med den förtätningsros som tidigare presenterats kan man konstatera att det framförallt är 

förtätningsbehovet som legat till grund för områdets utveckling.  

 

 

4.3.2 Östra Sala backe 

Den andra observationen genomfördes i Östra Sala backe som är ett område som sedan 1970-

talet utgjorts av en bred kraftledningsgata, men som nu är borttagen för att göra det möjligt 

för byggande av nya bostäder. Området har en stor potentiell förmåga att kunna utvecklas 

och förbättra kopplingarna mellan Sala backe och Årsta. Förtätningen mellan de två 

stadsdelarna kommer att ske etappvis, under en längre tidsperiod (Uppsala kommun, 

planprogram, 2010:4). 

       Med den nya byggnadsstrukturen kommer det både bli enklare och tryggare att färdas 

mellan stadsdelarna. Dessutom gör förtätningen att Uppsalas stadskärna breder ut sig och 

suddar ut gränser mellan centrum och förorter. Byggandet av Östra Sala backe kommer att 

hjälpa till att ge de östra delarna av Uppsalas stad en innerstadskänsla och urban karaktär 

(Uppsala kommun, planprogram, 2010:5). Sammanlagt kommer ca 2000 bostäder att byggas 

i området. Strukturen på de nya bostäderna ska vara robust, miljömedveten och underlätta för 

etablering av nya verksamheter (Uppsala kommun, planprogram, 2010:5). 

Förtätningsprocessen i området ska vara hållbar, såväl som ekologiskt, socialt och 

ekonomiskt. Ambitionen med byggprojektet av Östra Sala backe är att utveckla ett liknande 

stadsliv som redan finns i Uppsala centrum. På så vis förlängs innerstadens kvaliteter till 

ytterstaden. ”Östra Sala backe ska bli Uppsalas mest klimatanpassade och vara ett 

pilotprojekt inombyggande och klimatanpassning.” (Uppsala kommun, planprogram, 

2010:15) 
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Figur 6. Visar ytan man vill bygga bostäder på. Källa: Uppsala kommun, planprogram, 2010 

  
Figur 7. En framtidsbild över den förtätning som ska      Figur 8. Bild på den ännu obebyggda marken. 

göras mellan stadsdelarna Sala Backe och Årsta.         Källa: Sara Andersson (privat) 2015 

Källa: Uppsala kommun, planarbete, 2010                       
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I nuläget är det svårt att avgöra genom endast en observation om denna förtätningsplan är 

lyckad eller inte, men med tanke på hur området som ska bebyggas sett ut tidigare, så är det 

här kanske en av de bättre förtätningsplanerna som kommunen förespråkar. Området är i 

nuläget väldigt outnyttjat (se höger bild) och skapar en tråkig gränsdragning mellan de två 

stadsdelarna Sala Backe och Årsta. Eftersom en förtätning inte enbart har som syfte att 

frambringa fler bostäder i central miljö, utan också främja social samhörighet och verka för 

en mer hållbar ekologisk utveckling så är det tänkta området ett bra och tydligt exempel på 

hur staden kan utvecklas åt det positiva hållet.  

 

 

4.3.3 Kvarngärdet 

Kvarngärdet är en central stadsdel i Uppsala som kom till under 1960-talet. I området, som 

mestadels utgörs av bostadshus, finns bland annat ett torg som nu genomgår en komplett 

upprustning. På torget står det gamla affärshuset Migo som rustas upp och förtätas genom 

påbyggnation av bostäder på det redan befintliga huset. Påbyggnationen kommer att upprättas 

genom två höga punkthus. Genom att bygga på fler våningar på en redan befintlig byggnad 

tas inga nya markytor i anspråk. Denna förtätningsprocess påverkar alltså inte stadens 

markanvändning, men däremot har den en inverkan på den visuella stadsbilden. På 

nästkommande sida finns en bild som visar på hur den färdiga planen för byggprojektet 

kommer att se ut, samt en bild som är tagen nu under byggnadsprocessen. Kvarngärdet har 

sedan länge varit ett relativt nedgånget bostadsområde som i och med förtätningen nu får ett 

visuellt upplyftande. Detta kommer att möjliggöra för mer liv och rörelse i området, samtidigt 

som bostadsantalet i Uppsala ökar. 

 

 

 
 

Figur 9. Framtidsbild över den färdiga påbyggnaden på affärslokalen Migo.  

Källa: objektvision.se/Beskriv/140013660 
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Figur 10. Bild på påbyggnadsprocessen i nuläget. Källa: Sara Andersson (privat) 2015 

 

4.3.4 Seminarieparken 

Seminarieparken i Uppsala har sedan ett antal år tillbaka varit en omstridd byggplansdebatt. 

Kommunen vill se en utveckling av bostäder i parken, men motståndet från allmänheten har 

varit för stark och byggplanen har därför kommit att upphävas av mark- och miljödomstolen 

(UNT, 2013-09-29).  

       Kommunen hade som förslag att bebygga parken och placera bostäder utefter gatorna så 

att fortfarande en lite del av parken skulle kunna bevaras. Kritiker menade dock på att den 

nya tillförseln av byggnader i parken skulle orsaka skada på den unika kulturmiljön som idag 

finns. Beslutet överklagades till länsstyrelsen, som inte heller lyckades ena sig om ett 

gemensamt fastställande. Länsstyrelsen menade på att de planerade bostäderna skulle orsaka 

skador i den miljö som den utgörs av (UNT, 2013-09-09).  

       Byggnadsprocessen i seminarieparken är ett tydligt exempel på en förtätning som 

kommunen vill genomföra, men som får kritik då det hotar stadens önskan om bevarande av 

park- och grönområden. Nedan visas en bild på hur parken ser ut idag när den är obebyggd, 

samt en bild på kommunens byggnadsplan. 
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                         Figur 11. Vy över Seminarieparken. Källa: Sara Andersson (privat) 2015 

 

 

 

4.3.5 Mikaelsparken 

Mikaelsparken ligger i korsningen Skolgatan- Kungsgatan i centrala Uppsala och är precis 

som med seminarieparken ett kontroversiellt och kritiserat förtätningsfall. Mikaelsparken 

utgörs av några få grönytor samt rymmer Mikaelskyrkan från 1892 (UNT, 2008-08-25). I 

parken har kommunen en plan på att bygga 100 lägenheter, vilket skulle betyda att en stor 

del av grönytorna i området försvinner. Detta försvårar kommunens vilja att förtäta staden. 

Att lägga fram förslag om att bebygga på grönområden har under de senare åren blivit allt 

svårare att driva igenom. I en artikel publicerad i UNT år 2008, skriver man; 

 

 

”Detaljplanen styr vad marken ska användas till. Under åren 1996-2007 förekom det i tolv fall att 

kommunen byggde eller begärde att få bygga på ytor med beteckningen parkmark. Det kan jämföras 

med att kommunen för närvarande har fyra sådana ärenden på gång. På ytterligare tre platser har 

kommunen tidigare år beslutat bebygga parkmark, ärenden som väntar på överprövning.” (UNT, 

2008-08-25) 
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Figur 12. Vy över Mikaelsparken. Källa: Sara Andersson (privat) 2015 
                  

 

4.4 Summering gällande förtätning i Uppsala 

Utifrån de ovan observerade förtätningsprocesserna i Uppsala kan det konstateras att samtliga 

planer vill främja en mer folktät stad. Uppsala kommun har som mål att växa, och för att det 

ska vara möjligt krävs en tillförsel av människor. Detta ökar i sin tur trycket på fler bostäder, 

ett bredare serviceutbud samt bättre kollektiva kommunikationer. Med förtätningsrosen som 

grund för de observationer som genomförts kan det fastställas att samtliga faktorer, 

förtätningsbehov, förtätningstryck, förtätningsutrymme och förtätningsfrihet, tas i anspråk.  

       I Kungsängen är målet att fylla den låga funktionsblandning som tidigare mestadels 

bestått av industrier. Behovet är således att skapa en mer blandad stad för att leva upp till 

trycket på fler bostäder nära stadskärnan. Det finns gott om förtätningsutrymme i området 

och friheten att bygga på platsen är möjlig på grund av nya företagsekonomiska förhållanden. 

Dock kan man vid observationen bevisligen se att utrymme för grönska i området inte varit 

det väsentliga i framtagningen av det nya området. Bebyggelsen är av allt att döma 

funktionsduglig med sina raka gatumönster som underlättar för kollektivtrafiken att ta sig 

fram, men gör samtidigt området stelt och tråkigt. För att förtätningen i området ska kunna 

anses som fullt lyckad hade trycket på fler och framförallt tydligare grönområden behövds.  

       Även Östra Sala Backe står inför detta dilemma. Där är det i nuläget ett enda stort 

grönområde som visserligen inte är så utnyttjad utan snarare mest skapar en barriär mellan 

de omkringliggande stadsdelarna. Men för att den kommande förtätningen i området ska vara 

hållbar i längden krävs att man i planprocessen tänker över situationen gällande bevaring av 

en del grönområden.  
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Det är utan tvekan viljan att ha kvar grönområden som tydligt varit den faktor som suttit 

käppar i hjulet för många tänkta förtätningsprocesser i Uppsala. Både Seminarieparken och 

Mikaelsparken är exempel på detta. Kritik har ställts mot borttagningen av dessa områden då 

man anser att grönstruktur behövs i staden för att den ska anses vara hållbar. Det som dock 

har kunnat uppmärksammas utifrån de observationer som gjorts i parkerna är att dessa inte 

alls är särskilt nyttjade. Inga människor befanns sig så tillsynes under observationernas tid 

och grönområdena var dessutom dåligt skötta och tillförde ingen vidare funktion till 

omgivningen mer än att det är ett grönt inslag bland övrig bebyggelse. Varför vissa 

förtätningsplaner tas emot bättre än andra ska i nästkommande kapitel diskuteras.  

 

 

 

 

5. Analys 
 

Under de senare decennierna har stadens planeringsideal allt mer kommit att präglas av 

samhörighet och täthet, där det huvudsakliga målet har varit att bygga staden inåt. Detta 

framgår i studien då flera olika instanser, däribland Uppsala kommun, Boverket och kända 

samhällsförfattare, i mångt och mycket förespråkar en förtätning av staden. Nedan ska en 

analys göras utifrån studiens frågeställning. Begrepp så som förtätning, hållbarhet och 

levnadskvalité får utgöra grunden för diskussionen. 

       Förtätningsbegreppet, när staden byggs inåt används begreppet förtätning. En förtätning 

är en flexibel byggnadsmetod och kan skilja sig i dess process och utförande, vilket tydliggörs 

med de observationsexempel som tas upp i studien. Att förtäta ökar inte bara tillgängligheten 

för människor att kunna bosätta sig i de centrala delarna av en stad, utan kan det dessutom 

förstärka stadens sammanhållning, sudda ut gränser och barriärer och införliva nytt liv på 

tidigare mindre outnyttjade platser (Jacobs, 2000). I boken Den amerikanska storstadens liv 

och förfall, säger sig Jacobs att den främsta anledningen till att staden blir mer livfull vid en 

förtätning har att göra med den ökade införseln av människor. I Uppsala kommuns 

översiktsplan (Uppsala kommun, 2010) har man tagit fasta på de fördelar som lyfts fram med 

en förtätad stad och planerar därför också staden utifrån detta tankesätt. De säger sig vilja 

växa och för att det ska kunna vara möjligt behövs en högre densitet av människor. Det är 

just densitetsfrågan som Neuman (2005) ställer sig kritisk emot och menar att dagens 

planerare mestadels enkom fokuserar på att få in fler människor till städerna och att de fysiskt 

vill göra den tätare. Till en följd av detta försvinner fokus på andra viktiga frågor som 

möjliggör för en levnadsduglig stad.  

       Hållbarhet, förtätning handlar också om ett försök att skapa en hållbar utveckling i 

staden. Det framgår inte minst i Uppsala kommunens översiktsplan (Uppsala kommun, 2010) 

där förtätningsprocesser användas just för att förbättra stadens miljö och för skapa det 

hållbara samhället. Mycket av deras resonemang grundar sig på det faktum att de genom att 

öppna upp för vidare möjligheter att kunna bosätta sig i staden också införlivar mer liv där, 

vilket i sin tur minskar behovet av bilanvändandet. Ett mindre bilanvändande minskar på sikt 
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koldioxidutsläppen som resulterar i goda effekter på miljön. De menar även att en förtätad 

stad medför en socialt blandad stad, vilket också är en förutsättning för en hållbar utveckling 

(Uppsala kommun, 2010). Intuitionen från kommunens sida är god, men frågan är om 

förtätningen fullt ut är så hållbar i realiteten. 

       En hållbar utveckling styrs av fyra dimensioner (sociala, ekologiska, ekonomiska och 

kulturella) som alla måste samspela för att utvecklingen ska kunna bekännas som hållbar 

(Boverket, 2004). Eftersom begreppet används flitigt vid talan om förtätning, och då 

förtätning uppenbart speglar dagens sätt att planera och strukturera staden, blir det om än mer 

viktigt att titta på om de fyra dimensionerna verkligen uppnås med den förtätning som är 

igenkännbar i Uppsala. 

       Ur ett ekonomiskt perspektiv är en förtätning av Uppsala stad en förutsättning för att 

kunna tillfredsställa den efterfrågan på bostäder som idag finns. Fler bostäder leder till en 

ökad införsel av människor i staden, vilket i sin tur skapar fler arbetstillfällen. Ekologiskt sett 

är en förtätning en viktig grundpelare för att kunna förbättra stadens miljö, inte minst gällande 

koldioxidutsläppen. Med en förtätning av staden kommer människors behov av bilkörande 

minska, då närheten till service och arbeten ökar.  

       Livskvalité, att en förtätning också främjar en social och kulturell hållbarhet är inte fullt 

så enkelt att mäta. Man skulle kunna dela upp förtätningen i två delar, en fysisk täthet och en 

såkallad upplevd täthet. Dessa begrepp är något som Vicky Cheng tar upp i Understanding 

Density and High density…(2010) där hon framför att den fysiska tätheten är den förtätning 

som kan mätas med siffror, medan den upplevda tätheten är något som skiljer sig från en 

individ till en annan, vilket gör den mer svårläst (Cheng, 2010).  

       När man diskuterar konsekvenserna gällande den förtätning vi ser idag är det framförallt 

byggandet på grönområden och parker som tas i anspråk. Mycket av detta grundar sig på att 

vi i och med den förtätningsprocess som pågår i staden eftersträvar och vill bevara dem få 

grönstrukturer som finns kvar. Dessa gröna markytor fungerar som oaser för de människor 

som lever i staden och bidrar till en förbättrad folkhälsa (Boverket, 2010 ). Att ta bort sådana 

platser kan sänka stadens upplevda livskvalité och därmed rubba den sociala faktorn i 

hållbarhetscykeln. I Boverkets rapport (2010) betonar man att bevarandet av grönstrukturer 

även leder till bättre lokalklimat och luftkvalitet. Det är dock inte alltid så enkelt att förtäta 

en stad och samtidigt se till så att de gröna ytornas funktioner inte förstörs. Det har på senare 

år kommit nya förslag på lösningar som ska bidra till att stadens gröna rum inte utesluts helt 

när trycket på exploatering av bostäder ökar. Bland annat har en innovativ lösning så som 

införandet av gröna tak på hus visat sig vara uppskattat (Boverket, 2010). Detta ger inte bara 

gröna ytor för dem boende i staden, utan skapar dessutom mer yta för byggande av fler 

bostäder. Det är dock viktigt att ha i åtanke att alla gröna ytor i staden inte alltid är fullt 

nyttjade till vad de faktiskt är brukliga och ämnade för och att det därför kan vara önskvärt 

att bebygga dessa platser (Jacobs, 2000). 

       Utgår man från den förtätningsros som presenterats i studien kan man konstatera att 

Uppsala kommun har ett förtätningsbehov, vilket också synliggörs i kommunens aktuella 

översiktsplan. Det som styrker dess behov är först och främst kommunens strävan efter att 

vilja uppnå en hållbar stadsutveckling. Därefter finns det även ett enormt förtätningstryck 

som påverkas av människans vilja att bosätta sig i staden. Den del av förtätningsrosen som 
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däremot är mest kritiserad är förtätningsutrymmet. Allt fler har kommit att motsätta sig 

byggandet i staden om det kan leda till att fler grönområden går förlorade. Inte minst yttrar 

sig detta i de båda observationsfallen, Seminarieparken och Mikaelsparken. Här är 

diskussionen livlig då människorna som bor i områdena vill bevara grönområden för att de 

främjar en bättre stadsmiljö. 

       För att sammanfatta den rådande förtätningsstrukturen som erhålls vid planerandet av 

dagens städer så framförs både för- och nackdelar med förtätning. Den nackdel som kanske 

varit mest tydligt framträdande i studien är att en förtätning i många fall kan betyda att 

grönområden går förlorade. Det finns också andra faktorer som begränsar 

förtätningsprocessen, dels de höga kostnaderna som kommer i och med en exploatering, men 

även det faktum att en process innefattar många intressenter, som alla har sin åsikt om hur 

förtätningsutformningen bör se ut. Faktorer som berör miljöfrågor är även de exempel på 

förhållanden som kan begränsa möjligheten för en förtätning av staden, inte minst gäller det 

den eventuella uppkomsten av buller och luftföroreningar från trafik.  

       Olmårs (2007) menar att det vid en förtätning är viktigt att granska förtätningens 

lämplighet utifrån platsens förutsättningar. Varje förtätning måste planeras från fall till fall 

för att kunna se vilken förtätningsprocess som är bäst lämpad för den aktuella platsen. Varje 

plats i staden har sin unika karaktär och därför bör planerare beakta dessa så att platsen 

utvecklas till något tilltalande, men som samtidigt är hållbart (Olmårs, 2007).  

       Genom att vara uppmärksam på de olika faktorerna som främjar en hållbart utvecklande 

stad kan det rådande stadsidealet, med en tätare bebyggelse, vara både lönsamt och hållbart i 

framtiden.   

 

 

5.1 Slutdiskussion 

Slutsatsen som kan dras utifrån den litteraturstudie samt fallstudie som genomförts är att 

förtätning av staden, i det här fallet Uppsala, är av stor vikt. Frågan som uppkommer, med 

utgångspunkt i analysen, är om det verkligen är fullt så hållbart att förtäta staden så som 

dagens planerare och samhällsdebattörer ofta vill få det att framstå. Det är en sak att planera 

för fler bostäder för att hejda bostadsbristen, men samtidigt får en förtätning av staden inte 

leda till att människor inte trivs. Detta gör diskussionen om förtätning om än mer komplex. 

Neuman, liksom Jacobs och Olmårs, hävdar alla att en förtätad stad ökar förutsättningarna 

för den att kunna utvecklas och blomstra. Samtidigt riktar de också kritik mot hur väl en 

förtätning i staden är lämplig eller inte.  Om planerare stirrar sig blinda på den fysiska tätheten 

och på dem siffror som visar på att det behövs byggas fler bostäder i centrum, kommer tillslut 

mycket mark som annars skönjer staden gå förlorad. Det leder till att den upplevda tätheten 

i staden inte får den positiva respons som behövs för att människor ska trivas. Utifrån de 

förtätningsplaner som granskats har det snabbt visat sig att nedskärning på större 

grönområden inte tagits emot positivt. Det som kan tyckas märkligt i dessa fall är kommunens 

ställningstagande. De som i översiktsplanen förespråkar en och grön stad, men som samtidigt 

lägger fram förslag efter förslag på byggnationer på just grönområden. Att detta skulle vara 

hållbart i längden är tveksamt. Varför människor som är bosatta i Uppsala motsäger sig 

nybyggnation i parkerna, trots att de under observationernas gång var nästintill outnyttjade, 
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tror jag mest handlar om ett förtydligande om att en förtätning av staden inte kan ske till 

vilket pris som helst. I och med att kommunen lägger ut förslag på byggnation på 

grönområden får de dels invånarna emot sig, och dessutom går en massa pengar åt till 

överklaganden osv. Pengar som istället hade kunnat läggas på att rusta upp dessa områden så 

att de blir trevligare att visats i dem. På så vis får du en funktionsduglig primär funktion, som 

Jacobs menar är förutsättningen för att en stad ska kunna vara hållbar, inte bara idag utan 

också i framtiden. 

       Med studien har det kunnat konstateras att en stadsförtätning kan leda till en hållbart 

utvecklad stad. Det är egentligen ingen fråga om dagens städer ska förtätas, utan snarare hur 

de ska förtätas. Detta är en komplex fråga som planerare måste ta hänsyn till. Det är med 

andra ord av viktig betydelse att man som planerare inte enbart ser till de ekonomiska och 

ekologiska faktorerna i frågan om en förtätning av staden, utan att man också ser till dess 

invånare.  Det är de som ska leva och verka i staden och är därmed det som möjliggör för en 

hållbar stadsutveckling. Det går med andra ord inte att stressa fram en hållbar utveckling i 

staden, framförallt inte enbart genom att bygga tätt. 

       Utifrån de observationer som genomförts har förtätningsprocesserna kunnat synliggöras, 

dock inte kunnat diskuteras och analyserats till den grad som det från början var tänkt. 

Eftersom de flesta verkar förespråka det rådande stadsidealet, som innefattar en tätare stad, 

har en kritisk vinkel varit svår att rikta mot förtätning. Detta kan bero på att både Boverket 

och Uppsala kommun vill framstå som kunniga inom planerandet och därmed bara yttra sig 

positivt för att belysa att det arbeta dem utför gällande stadsplanering är det ”rätta”. Det är 

därför viktigt att vara källkritisk och ha detta synsätt i åtanke. 

       Utifrån de valda metoderna för studien har uppsatsens syfte kunnat redogöras samt 

frågeställning besvarats. Eftersom hållbar utveckling visat sig haft en framträdande roll skulle 

detta kunna vara en inkörningsport till en vidare studie om förtätningsidealet. Det skulle då 

vara intressant att diskutera och analysera planerarnas syn på landsbygden och huruvida de 

anser att det är hållbart att få folk att bosätta sig i städerna och låta landsbygden dö ut. 

       Avslutningsvis kan man med denna studie fastställa att en fysiskt tätbebyggd stad kan 

åstadkommas förhållandevis snabbt, men frågan är om den upplevda tätheten alltid blir så 

hållbar. 
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