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Sammanfattning
Städer har under alla tider lockat människor. Där finns mötesplatser, koncentration,
närhet

och

mångfald.

En

stad

är

centrum för

handel,

service,

finanser,

kommunikationer, utbildning, arbete, kultur och nöjen. Där finns även buller, stress och
höga kostnader. En av stadens fördelar, närheten kan också bli en baksida då trängsel
och konkurrens kan uppstå. I staden finns få gröna ytor och begränsad solinstrålning.
Stadens invånare har också olika bakgrund och etniskt tillhörighet. Därför kan man
finna tecken på intressemotsättningar men också kreativitet och förändring. En stark
segregering det vill säga att det finns stora kulturella, ekonomiska och etniska skillnader
mellan stadsdelar kan försvåra en hållbar utveckling. För att kunna utveckla hållbara
städer på lång sikt krävs att man bygger trivsamma städer så att man undviker allvarliga
mänskliga konflikter. Uppsala är Sveriges fjärde största stad och tillresande till Uppsala
möts idag av påbörjade byggprojekt i alla väderstreck både inom och utanför staden.
Detta beror att Uppsala tillhör Sveriges största arbetsmarknadsregion som fortsätter att
växa. Uppsala liksom andra städer arbetar för förtätning, det vill säga vill i första hand
styra nybyggnation på överskottsmark eller industrimark innan staden tvingas
expandera och ta åkermark i anspråk. Till 2030 beräknas invånarantalet öka med
100 000 invånare från 2014 drygt 200 000 invånare. Uppsala kommuns Översiktplan
från 2010 anger riktlinjer för kommande nybyggnation.

I min studie har jag med hjälp av arkivstudier, kartmaterial och med en enkel enkät
undersökning, frågat studenter i Uppsala vilka önskemål de har gällande sitt boende.
Studenterna har i sina svar visat att de prioriterar centrala lägen och ljusa bostäder med
goda förvaringsmöjligheter. De efterfrågar också gemensamhetsutrymmen för social
samvaro och möjligheter till odling. Idag är det stor brist på studentlägenheter och små
hyreslägenheter. Det innebär långa kötider i avvaktan på en egen bostad. Jag har tagit
fram förslagshandlingar för ett flerbostadshus för studenter med hänsyn till Uppsala
kommuns Översiktsplan 2010 och kommunens ”Vision 2030”.
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Förord
Ett examensarbete på 15hp har fått avslutat Högskoleingenjörsutbildningen i byggteknik
på Uppsala Universitet. Examensarbetet har utförts på Universitetet men också på
företaget Temagruppen i Uppsala under perioden mars till juni 2015.

Jag vill tacka min ämnesgranskare Petra Pertoft, som är arkitekt och har bistått med stöd
och inspiration samt vägledning till mitt examensarbete. Jag vill också tacka
arkitekterna Sofia Andreasson och Agnieszka Svensson på Temagruppen i Uppsala,
som har visat engagemang och bistått med handledning under arbetets gång. Jag vill
även tacka Uppsala kommun som bistått med kartor och material samt också arkitekten
Zeev Bohbot för inspiration och vägledning. Ett riktat tack går också till alla som ställde
upp i intervjun och bidragit till detta examensarbete. Till sist vill jag även tacka
Caroline

Öhman,

examinator

på

Uppsala

Universitet.

Uppsala, Juni 2015

Gabriella Berglund
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Utveckling av fastighet i Uppsala innerstad

1 Inledning
1.1 Introduktion
Jag tillhör den ungdomsgrupp som föddes i början av 90- talet som söker sitt
första boende. Därför har jag följt Uppsalas bostadsutbud med intresse dels då
jag haft studerande syskon och vänner som deltagit i budgivningar för att köpa
eller för att hyra sitt första boende och dels för att jag själv letar. Budgivningar
på bostadsrätter har ofta lett till höga prisnivåer samtidigt som det är långa
kötider för att få en hyreslägenhet. Detta beror på att efterfrågan har varit och
är större än utbudet. Genom "Hemnet"1 har jag bland annat skaffat mig
kunskap om bostäders planlösningar och ofta har jag sett alternativa lösningar
för att utnyttja de befintliga ytorna bättre. Jag har inspirerats av bland annat
IKEA:s tre modellägenheter som har en yta mellan 25 till 55 kvm. Deras syfte
är att visa smarta planlösningar med många funktioner. Jag har också tagit del
av Skanskas projekt, "Uppsala Entré" där deras planlösningar har gett mig
inspiration och idéer till att ta fram egna planlösningar.
Jag ser en utmaning att i framtiden få vara med att planera och utforma
nybyggnation av små lägenheter som är yteffektiva.

Jag har i min utbildning till byggnadsingenjör med kurser i arkitektur,
byggnadshistoria och byggteknik skaffat mig grundläggande kunskaper och vill
med detta examensarbete göra förslagshandlingar till ett modernt nutida
studentboende i Uppsala.
1.2 Bakgrund
Uppsala kommun växer och många vill flytta till hit för att studera eller för att
arbeta. Arbetslösheten i Uppsala län tillhör landets lägsta och Uppsalas två
internationellt framgångsrika universitet är viktiga för regionen. Många
utbildningar är efterfrågade, medlen till forskning ökar och universiteten

1

Hemnet är en webb baserad sida för svensk bostadsmarknad, www.Hemnet.se
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expanderar och bygger nya lokaler. Med en växande arbetsmarknad och ökade
utbildningsplatser följer också ett ökat behov av bostäder.2

Antalet studenter och forskare som väljer Uppsala i första hand beror på att de
två universiteten, Sveriges Lantbruks Universitet och Uppsala Universitet
håller hög internationell nivå inom en rad forskningsområden. I Uppsala
kommun finns för närvarande
drygt 12 8003 studentbostäder och enligt Boverket går det 39 studentbostäder
per 100 studerande.4 Kötiden för att få ett studentboende är ca 35 månader det
vill säga knappt tre år5 men kan variera och statistiken är inte tillförlitlig
beroende på att det inte finns något gemensamt kösystem. I början av en termin
tvingas studenter ofta hitta temporära lösningar. Många måste köpa sin bostad
då möjligheten att hyra inte finns.
Under perioden 2013-2015 planeras 306 nya studentbostäder6 både inom
stadskärnan och utanför. I detta examensarbete har jag utifrån kommunens
översiktsplan tagit fram en möjlig fastighet som är belägen på attraktiv mark
och som idag används till bilparkeringsyta.
1.3 Syfte
Syftet med detta examensarbete är att hitta en lämplig fastighet för
studentbostäder med hänsyn till Uppsala kommuns styrdokument och upprätta
förslagshandlingar

till

yteffektiva

smålägenheter

som

kan

skapas

i

innerstadsmiljö och som tar hänsyn till hållbarhet.

2

https://www.uppsala.se/contentassets/886fdc4d05614bcba2fa6191580c725f/oversiktsplan_201
0_200dpi.pdf (Hämtat 2015-05-14)
3
http://www.lansstyrelsen.se/uppsala/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2014/Bostads
marknadsanalys%20Uppsala%20l%C3%A4n%202014.pdf (Hämtat 2015-05-14)
4
http://www.uu.se/digitalAssets/153/153999_debattbostader.pdf UNT 2013-03-16 (Hämtat
2015-05-14)
5
6

http://allastudier.se/media/7/89007305488170/studboguide2014.pdf (Hämtat 2015-05-14)
www.studentstaden.se (Hämtat 2015-05-14)
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1.4Frågeställningar
Den huvudfråga som ställs i detta examensarbete är hur skapas nybyggnation i
befintlig innerstadsmiljö med hänsyn till kommunens Översiktplan 2010 och
efter Uppsala studenters önskemål? För att lättare kunna besvara huvudfrågan
bryts den ned i tre delfrågor som kan besvaras. Därefter vägs svaren samman
till

ett

resultat

som

redovisas

i

slutet

av

studien.

1.4.1Delfrågor
1. Hur skapas studentbostäder i befintlig innerstadsmiljö med
utgångspunkt i kommunens Översiktplan 2010?
2. Var i staden vill Uppsala studenter bosätta sig?
3. Vilka krav ställer Uppsalastudenterna på sitt boende och är det rimligt?

1.5 Avgränsningar
I detta arbete kommer följande avgränsningar göras.Utgångspunkt tas utifrån
Boverkets definition av studentbostad.7 I detta arbete planeras endast för
lägenheter som har en yta mellan 30 kvm - 55 kvm och rymmer 1-2 studenter.
Vald fastighet antas vara möjlig att bebygga efter detaljplaneändring. Endast
förslagshandlingar för studentbostäder tas fram vilket innebär att många
korrigeringar kan komma att behövas och utvecklas. Ekonomiska beräkningar
för projektet kommer inte att tas fram och redovisas. Beräkningar på
konstruktioner kommer inte att utföras, endast typlösning för fasad och grund
kommer att redovisas. Geoteknisk undersökning av mark antas redan vara klar
vid byggstart. 
1.6 Metod
Metoderna som använts till detta examensarbete har bestått av arkivstudier,
enkätintervjuer och platsstudie på fastigheten. Kartunderlag är hämtade ifrån
Uppsala Kommuns stadskontor i Uppsala. Riktlinjer kring valda fastigheter är
7

Studentbostad = Lägenheter och korridorsrum som bebos av studenter vid universitetet eller
högskolan. http://www.boverket.se/contentassets/3ea175d741b84ac9a8983293d137f8f0/20141.pdf (Hämtat 2014-05-14)
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tagna med hänsyn till Uppsala Kommuns Översiktsplan 2010. Därefter har
förslagshandlingar upprättats till en studentbyggnad med hjälp av CADprogrammet Revit. Med utgångspunkt från mina idéer och enkäten om
studentbostäder har en platsanalys och utformning skett med hjälp av
arkitektföretaget Temagruppen i Uppsala, där Agnieszka Svensson är
handledare för examensarbetet.
1.6.1 Arkivstudier
En arkivstudie har gjorts genom att ta del av Uppsala kommuns aktuella planer
och dokument fram till 2050, Plan och bygglag 2010:900, Plan och
byggförordning, 2011:338 och Boverkets föreskrifter, konsoliderad version
BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. BFS 2015:3. Svenskt institut för standarder
SS 91 42 21:2006. Dessutom har jag tagit del av Länsstyrelsens analys av
regional bostadsmarknad för 2014 i Uppsala och en rapport från 2014 av
Uppsala studentkår med avseende på studentbostäder. Övriga källor redovisas
i referenslista.
1.6.2 Enkätintervjuer
Enkätintervjuer har genomförts med tio studenter som studerar eller har
studerat vid Uppsala Universitetet. De studenter som har blivit tillfrågade har
bott eller bor i studentkorridor eller i studentlägenhet. Enkätsvaren redovisas
sammanställd under kapitel 7.
1.6.3 Platsstudier
Besök har gjorts på stadsbyggnadskontoret i Uppsala för att ta fram
kartunderlag till tre möjliga fastigheter. Utifrån dessa genomfördes en
översiktlig analys av fastigheterna där en av de tre utsågs till bästa alternativ.
Därefter gjordes en ingående stads- och områdesanalys på vald fastighet.
1.6.4 Utformning av ett flerbostadshus för studenter
Förslagshandlingar har upprättats i dialog med Arkitekt och ingenjörskontoret
TEMA gruppen i Uppsala (Figur 1.1). Agnieszka Svensson som arbetar som
arkitekt vid TEMA gruppen har bistått med handledning. Många bra
synpunkter och idéer har hjälpt mig i mitt arbete. Företaget valdes därför att de

5
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har lång erfarenhet och varit med och tagit fram ritningar till både bostäder och
lokaler med fokus på gemenskap.

Figur 1.1: Vy ifrån Temagruppens kontor i Uppsala.
Foto: G. Berglund 2015.

1.7 Mål
Målet är att skapa ett attraktivt flerbostadshus för studenter där hållbarhet
integreras med 2000-talets arkitektur, med nutida material och med ett centralt
läge i innerstaden. Upprätta förslagshandlingar som skulle kunna ligga till
grund för framtida handlingar och som komma att användas vid bygglov och
skapandet av en ny detaljplan.

6
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1.8 Litteraturstudier
Till hjälp för detta examensarbete har jag använt mig av följande litteratur;
Arkitektens Handbok 2012, Byggenskap förlag, Anders Bodin m.fl.
Så byggdes staden, Svenskbyggtjänst, Cecilia Björk m.fl.
Så byggdes husen 1880-2000, Liber, Cecilia Björk m.fl.

7
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2 Teoretisk referensram
Examensarbetet har utförts och skrivits av en student vid Uppsala universitet
som studerar till Högskoleingenjör i Byggteknik. Ett visst antal
fördjupningskurser ligger till grund för detta examensarbete och dessa är;

Gabriella Berglund
Student vid Uppsala Universitet och studerar till Högskoleingenjör i Byggteknik.

Inom Programmet
- Datorstödd byggprojektering och samordning 10hp
- Bebyggelseplanering och utformning 10hp
- Rit och Cad I 5hp
- Rit och Cad II 5hp
- Byggteknik och Hållbart byggande 5 hp
Tilläggskurser, som lagts in i programmet
- Trädgårdskonsten och landskapsarkitekturens historia 7,5hp,
konstvetenskapliga institutionen
vid Uppsala Universitet
- Den samtida stadens liv och form 7,5hp, konstvetenskapliga institutionen vid
Uppsala Universitet
Examensarbetet riktar sig mot stads- och samhällsplanering. Genom att arbetet
inleder med en stads- och samhällsanalys och sedan avslutas med färdiga
förslagshandlingar i form av ritningar, gör att dessa kurser men även tidigare
lästa kurser, kompletterar varandra och skapar en bra grund för detta arbete.

8
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3 Förutsättningar
3.1 Uppsala
Uppsala är en modern stad med stark förankring i sin historia. Två universitet,
ärkestiftets säte, och centrala statsmaktsfunktioner har präglat stadens historia
och medverkat till stadens utveckling. Till stadens kännetecken hör silhuetten
av Domkyrkan och Slottet på Uppsalaåsen samt Carolina Rediviva. Den
historiska uppdelningen mellan den borgerliga staden på östra sidan om
Fyrisån och den kyrkliga/akademiska staden på västra sidan om ån. Uppsala
har bebyggelsemönster och uttryck beroende på olika tidsepoker och
geografiskt läge. Stora delar av bebyggelsen i stadskärnan följer 1643 års
rutnät. Uppsala har liksom många andra städer råkat ut för stora stadsbränder.
1702 lades stora delar av stadens byggnader i aska.8 Under 1800-talet byggdes
en rad viktiga byggnader som t.ex. Carolina Rediviva, Universitetshuset och
Centralstationen. Gunnar Leche var stadsarkitekt under 1920-54 och han har
satt en stark prägel på Uppsalas byggnader.9 1988 tog kommunfullmäktige ett
beslut

som

förklarade

hela

stadskärnan

som

särskilt

värdefull

bebyggelsemiljö.10
3.2 Studentbostäder
Uppsalas allra första studentbostäder byggdes för Katedralskolans elever år
1316 dvs. ca 160 år innan Uppsala Universitet grundades. Studentbostäderna
uppfördes av domprosten Anders And, som också var med och grundade
Upsala Nation år 1296. Anders And fick sina influenser av Paris, då han som
ung

student

hade

studerat

där.

Genom att vara domprost i Uppsala fick han ansvaret att ordna boende åt
Katedralskolans ”djäknar”, då de saknade ett ställe att bo under sin studietid.
Anders And donerade själv ett hus på holmen, där det nuvarande
Upplandsmuseet håller till. Det kom att fungera som ett ”kommunitet” och
studenthem till Katedralskolans studenter. Då influenser kom ifrån nationslivet
8

Från Dragarbrunn till Fyrislund, sida 9, Ord & Form AB, 1992, Curt Evald Örth
www.ne.se (Hämtad 2014-05-14)
10
https://www.uppsala.se/contentassets/246c85ccec73410f974916462b78ee8c/kulturmiljoprogr
am-kapitel-1-5.pdf (Hämtat 2015-05-14)
9
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i Paris, blev kommuniteten mer än ett studenthem, där studenter fick bo, äta
och studera under samma tak. Det kunde liknas som ett anglosaxiskt college.11
År 1477 bestämde ärkebiskopen Jacob Ulfsson i och med att Universitet
grundades samma år, att kommuniteten skulle övergå i Universitetets ägo och
att de skulle fungera som bostäder för deras studenter. Holmen eller halvön i
Fyrisån där kommuniteten var beläget kallades för ”Studentholmen”. Under
reformationen när protestantismen bröt med den katolska kyrkan, så började
verksamheten domna av och kommuniteten förföll.12 På 1600-talet revs Anders
Ands hus och kommuniteten flyttades till Academia Carolina som var namnet
på en huslänga belägen vid Uppsala Domkyrkas sydsida.
Universitetet

under

stormaktstiden

expanderade

allt

mer

och

fler

studentbostäder behövdes. Bara ett fåtal priviligerade kunde få en plats i
kommuniteten. Det blev under 1600-talet vanligt att hyra ut ett rum eller en
sovplats

till

de

studerade

av

stadens

borgare.

Det var endast de studenter som var ifrån de högre samhällsklasserna som
kunde hyra hela våningar eller ett hus, där de kunde få egen service i form av
kokerskor och ”passoppojkar”. De mindre priviligerade kunde få nöja sig med
en nattestuga dvs. en sängplats som delades av flera studenter. På 1620-talet
instiftade Gustav II Adolf boendestipendier för de framstående och mindre
bemedlade studenterna, där många kom ifrån ett bondesamhälle. Vindskuporna
på övervåningen av Gustavianum inreddes och blev studentrum för dessa
stipendiater.13

Först på 1800-talet kom det till en förändring. Där det tidigare bodde 3-4
personer i samma rum och ofta delade på samma säng, blev det en självklarhet
att även de mindre privilegierade studenterna skulle ges möjlighet att bo i ett

11

http://ergo.ronne.se/E1998N8.html (hämtat 2015-05-14)
Ibid (hämtat 2015-05-14)
13
Ibid (hämtat 2015-05-14)
12

11
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eget rum. Vid denna tid kom det att bli en huvudnäring för stadens borgare att
hyra ut små rum till universitetets studenter.
I studentrummen fanns det inte särskilt gott om möbler, förutom en säng kunde
det i vissa fall finnas en soffa och något bord. Maten för hela läsåret förvaras i
en kista i studentrummet, då hållbarheten inte var något problem, detta genom
att rummen höll en lagom kylskåpstemperatur. Det fanns knappt tillgång till
hygienutrymmen. Dass var placerade på innergården men ofta låsta av
hyresvärdarna. Studenterna använde istället nationernas dass. De första
studentkorridorerna kom att byggas på mitten av 1800-talet. Olympen och
Imperfektum som är beläget vid Västra Ågatan byggdes 1853 och uppfördes
som studentbostäder med ett korridor system. Norrbyska och Waldenströmska
är också studentbostäder som är byggda under denna tid.14
De moderna studentrummen byggdes på 1920-talet och början på 1930-talet.
Ett känt exempel finns på Övre Slottsgatan. Huset byggdes i Studentkårens regi
och kom att kallas för ”Gubbhyllan” då endast manliga studenter fick tillstånd
att bo där. År 1936 gick Södermanlands och Nerikes nation in i branschen och
byggde Arkadien. Nya studentbostäder byggdes också på Skolgatan intill
Linnéträdgården, de fick namnet ”Klosettpalatset”, genom att de var de första
studentbostäderna som fick vattenklosett i Uppsala. Det sägs att huset invigdes
genom att alla spolade i toaletterna samtidigt. Detta ska ha medfört en stor
belastning på Uppsalas vattensystem som då brakade samman.15

14
15

http://ergo.ronne.se/E1998N8.html (hämtat 2015-05-14)
Ibid (hämtat 2015-05-14)
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Figur 3.1: Visar Olympen, Arkadien och Klosettpalatset. Foto: Alfred Dahlgren 1901-1902, Paul Sandberg
1937 och 1933, Upplandsmusset

3.3 Uppsala kommun - Planer och styrdokument
Uppsala kommun är del av Mälardalsregionen och tillhör Sveriges största
arbetsmarknadsregion som rymmer en tredjedel av Sveriges befolkning. I
regionen runt Mälaren, Stockholm inräknat fanns 2010 ca 1,5 miljoner
arbetstillfällen16. Uppsala kommun har haft en hög befolkningstillväxt och är
för närvarande landets fjärde största kommun med cirka 200 000 invånare17.
Tillgängligheten till arbetsplatser i Uppsala kommun med omnejd har stor
betydelse för kommunens attraktivitet och en ökad inflyttning har lett till ökad
efterfrågan på bostäder som i sin tur lett höga bostadspriser och bostadsbrist.
Med en fortsatt årlig befolkningsökning på drygt 2 000 personer beräknas
befolkningsmängden växa med drygt 40 000 invånare fram till 203018. Med en
genomsnittlig hushållstorlek på 2,1 personer per bostad behövs därför ett
tillskott på ca 20 000 bostäder fram till 2030 för att möta den prognostiserade
befolkningsökningen. Det motsvarar en årlig nyproduktion på ca 1000
lägenheter.19

16

www.uppsala.se/contentassets/886fdc4d05614bcba2fa6191580c725f/oversiktsplan_2010_200d
pi.pdf (hämtat 2015-05-14)
17
https://www.uppsala.se/contentassets/f09f9e6b994f41408c66064a2da8470b/kommunfaktauppsala-kommun-2014.pdf (hämtat 2015-05-14)
18

www.uppsala.se/contentassets/886fdc4d05614bcba2fa6191580c725f/oversiktsplan_2010_200d
pi.pdf (hämtat 2015-05-14)
19
Ibid
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De senaste åren har 80 % av befolkningsökningen skett i Uppsala. Med
motsvarande utveckling innebär det att fram till 2030 behövs utrymme för ca
18 000 bostäder, dvs. en förtätning i själva Uppsala20. På längre sikt, till 2050,
behöver kommunen ha beredskap för mellan 75 000 till 135 000 fler invånare
jämfört med idag21. Den nu gällande översiktsplanen (ÖP 2010) bygger på ett
av kommunfullmäktige beslutat ekologiskt ramverk från 2008 där syftet är att
styra kommunen mot hållbar utveckling. Policyn har tre grunder, dels att värna
om de mänskliga rättigheterna, dels säkra miljö, folkhälsa, biologisk mångfald,
arbeta för att. motverka klimatförändringar och slutligen att säkerhetsställa
kunskapsutveckling och företagsamhet.22

Kommunfullmäktige har utgått från Översiktplanen från 2010 och antaget en
policy och skapat en vision kring samhällsutvecklingen fram till 2050.
Visionen är uppdelad i tre delar där Uppsala skall uppfattas som en attraktiv
stad som drar till sig människor, idéer och företag. Människors lika värde, kraft
och kreativitet ska respekteras. Staden skall fortsätta var en sammanhållen och
nybyggnation ska ske i stadens inre delar. Gröna kilar skall värnas och ge
möjligheter för social samvaro. Stadens kännetecknande silhuett skall bevaras
och byggnation inom historiskt känsligt område skall ske med omsorg.
Uppsalas utveckling ska inte belasta klimatet och efter planperiodens slut ska
Uppsala vara en världsledande stad inom lösningar på miljöområdet.
Översiktsplanen anger den långsiktiga inriktningen för den fysiska planeringen
i staden, landsbygderna och tätorter runt om i kommunen. Kommunfullmäktige
ska enligt plan och bygglagen ta ställning till översiktsplanens aktualitet minst
en gång per mandatperiod, vilket för Uppsalas del gjordes hösten 2014.
Aktualitetsförklaringen skall också fungera som underlag och ses som

20

Ibid
https://www.uppsala.se/contentassets/9e57fa8ce1874ccc8ddb4a5d31105abe/aktualitetsforklar
ing-op2010-beslutad-av-kf-2014-05-26.pdf (hämtat 2015-05-14)
22
http://www.uppsala.se/sv/Kommunpolitik/Styrdokument/Policy-for-hallbar-utveckling/
(hämtat 2015-05-14)
21
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inriktningsbeslut för nästa översiktsplan som beräknas vara färdig för
antagande 2016.23
3.4 Pågående program - Planer och riktlinjer
Som tidigare nämnts tog kommunfullmäktiges 1988 ett beslut som förklarade
hela stadskärnan som särskilt värdefull bebyggelsemiljö. Det innebär att
särskilda varsamhetskrav enligt Plan och bygglagen, 3 kap. 10 och 12 §§
gäller. Detta ställer höga krav på utformningen av nya byggnader och nya
anläggningar. Nybyggnation skall göras med respekt för den befintliga miljön
och med ambition att skapa miljöer med hög arkitektonisk kvalitet.
Inriktningen i Översiktsplan 2010 är att Uppsalas stadskärna ska förnyas och
utvidgas för att ge plats för mer kultur och nöjesliv samtidigt som bostäder
skall öka i de delar där sådana saknas för att stadskärnan ska bli levande och
kännas trygg. Stadskärnan ska även i fortsättningen vara kommunens mesta
aktivitetstäta område med s.k. A-lägen för handel, nöjen, kulturutbud,
kontorsverksamheter och boenden. Gröna kilar, gator och torg är nödvändiga
för stadens liv och skall bevaras. Förändringstrycket är stort på stadskärnan och
många olika hänsyn måste tas vid planering av nybyggnation. I Översiktsplan
2010 ges riktlinjer för hur stadskärnan får bebyggas. Inom den historiska
stadskärnan ska byggnadshöjder hållas nere till hänsyn till omgivningen. Nyoch tillbyggnation bör också föregås av solstudier så att gatu- och parkområden
inte berövas sin attraktivitet på grund av skuggeffekter. Lokaler för verksamhet
ska finnas på bottenvåningarna för att förstärka innerstadskaraktären.
Bostadsentréer bör enligt Översiktplan 2010 präglas av omsorg om detaljer
som ger platsen en identitet och de boende en känsla av tillhörighet och
integreras med det offentliga rummet.
3.5 Stadskärnan
Uppsala är ifrån början en gammal medeltidsstad som senare utformades till en
modern rutnätstad. Den inrättades av drottning Kristina 1643, i samband med

23

https://www.uppsala.se/contentassets/9e57fa8ce1874ccc8ddb4a5d31105abe/aktualitetsforklar
ing-op2010-beslutad-av-kf-2014-05-26.pdf (hämtat 2015-05-14)
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hennes kröning. Uppsala utformades med två huvudgator, Kungsgatan och
Drottninggatan (Figur 3.2). Den centrala mittpunkten för Uppsala blev Stora
torget. Det beskärs av de två huvudgatorna och är ett hörnslutet torg med
korsande gator som är en platsbildning som har bevarats ifrån stormaktstiden
de

vill

säga

1611-1718.24

Parallellt

med

Kungsgatan

sträcker

sig

Svartbäcksgatan, vilken många i Uppsala kallar ”gågatan”, där centrum för
handel och caféer finns (Figur 3.3). Även Svartbäcksgatan ligger parallellt med
Fyrisån, den delar staden i två delar och sägs vara Uppsalas pulsåder. På den
västra sidan av ån finns delar av den gamla medeltida staden och välbevarade
gammal bebyggelse som Uppsala Slott, Domkyrkan med sina två kyrktorn och
Universitetetshuset. De är viktiga kännetecken för Uppsala och ger staden sin
unika silhuett. Höjden på byggnaderna varierar från två till sex plan och
fasaderna består i huvudsak av sten. I stadskärnan bor det ca 15 000 invånare
(2013).25

Figur 3.2: Visar stadens axlar, ej i skalenlig, Källa: G. Berglund, 2015.

24

https://www.uppsala.se/contentassets/31fa6d53d5b14386a893f679e59515cb/uppsalasstadsmiljo-riktlinjer-20140303.pdf (Hämtat 2014-05-14)

25

https://www.uppsala.se/contentassets/f09f9e6b994f41408c66064a2da8470b/kommunfaktauppsala-kommun-2014.pdf (hämtat 2015-05-14)
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Figur 3.3: Visar användningsområden i Uppsala, ej skalenlig, Källa: G. Berglund, 2015.

3.5.1 Stadskärnans grönytor
Stadskärnan är till stora delar anlagt i kullersten, marksten och asfalt. Det finns
också ett flertal parker och rekreationsområden, t.ex. Stadsparken, Engelska
parken och omgivningarna runt Slottet. (Figur 3.4) I Uppsalas Översiktsplan
2010 värnar man om de gröna stråken och kilarna som är viktiga platser för
möten, upplevelser och vila. Att bevara gröna ytor ses också som viktigt ur ett
hållbarhetsperspektiv. Gröna ytor med vegetation ger biologisk mångfald, renar
luften, ger gott mikroklimat, magasinerar och renar dagvatten.26

26

www.uppsala.se/contentassets/886fdc4d05614bcba2fa6191580c725f/oversiktsplan_2010_200d
pi.pdf (hämtat 2015-05-14)
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Figur 3.4: Visar grönområden i Uppsala, ej skalenlig, Källa: G. Berglund 2015.

3.5.2 Stadskärnans trafikrörelser
Uppsalas stadskärna har ett begränsat trafikutrymme. Kollektivtrafik ges
företräde framför biltrafik. Låg hastighet anpassas till stadens liv. Biltrafik
hänvisas till särskilda gator som då blir mer belastade. Kungsgatan, Östra och
Västra Ågatan, Islandsbron och Dag Hammarsköld är några gator som har
högre trafikbelastning (Figur 3.5). Trafikflödet styrs ofta i en riktning så att
mötande trafik undviks. Vissa gator och filer får endast trafikeras av bussar och
taxi. Gator har indelats i enligt share-space modellen27, vilken innebär att
bilister, cyklister och gångare skall röra sig parallellt med varandra.

27

Share-spacemodellen = samspel i det offentliga rummet. Begreppet kommer från
Nederländerna som på 1960-talet syftar till att integrera människor och bilar på samma
utrymme.
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Figur 3.5: Visar trafikstråk i Uppsala, ej skalenlig, Källa: G. Berglund 2015.

3.5.3 Stadskärnan - gång och cykelnät
Uppsala är känd för att vara en stad med många cyklister. Enligt Uppsala
kommuns egen statistik görs 120 000 cykelresor per dag. Det är ca en tredjedel
av allt resande.28 Kommunen vill enligt Översiktsplan 2010 att stadskärnan ska
utformas med särskild hänsyn till cyklister och gående. Befintliga cykelstråk
ska kompletteras med nya cykelvägar och gaturummen prioriteras för
cykelparkeringar och gående där säkerheten ställs i fokus.29 Utformningen av
nya byggnationer får inte störa gaturummet och framkomligheten för trafik
(Figur 3.6).

28

www.uppsala.se/cykel

29

www.uppsala.se/contentassets/886fdc4d05614bcba2fa6191580c725f/oversiktsplan_2010_200d
pi.pdf (hämtat 2015-05-14)
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Figur 3.6: Visar cykelstråk i Uppsala, ej skalenlig, Källa: G. Berglund 2015.

3.5.4 Stadskärnan - parkering
I Uppsala, är det liksom många andra städer svårt att få en parkering i den
centrala delen utav staden (Figur 3.7). Antalet anlagda parkeringsplatser är
styrt till ytor som inte är bebyggda, längs gator och till parkeringshus. Torg
som tidigare använts för handel är också parkeringsplatser. Uppsala kommuns
översiktsplan 2010 styr mot minskad biltrafik i stadskärnan vilket egentligen
talar för att ta bort befintliga parkeringsytor och använda marken för
exploatering. Nya pendlarparkeringar ska istället byggas i utkanten av Uppsala,
så kallad infartsparkeringar med bussförbindelser till stadskärnan.30

30

www.uppsala.se/contentassets/886fdc4d05614bcba2fa6191580c725f/oversiktsplan_2010_200d
pi.pdf (hämtat 2015-05-14)
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Figur 3.7: Visar befintliga parkeringsplatser i Uppsala, ej skalenlig,
Källa: G. Berglund 2015.
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4 Platsstudie
Jag har i mitt examensarbete valt att ta fram tre möjliga fastigheter som är
obebyggda och kan var intressanta i studien. De tre fastigheterna återfinns i
Figur 9 och är centralt belägna i Uppsala innerstad, vilket är området inom den
rosa markerade linjen. De enskilda fastigheterna beskrivs och diskuteras
separat. Ett slutligt val av fastighet redovisas. Därefter följer en
situationsanalys och förslagshandlingar.

Figur 4.1: Visar tre stycken potentiella fastigheter i Uppsala, ej skalenlig,
Källa: G. Berglund 2015.

4.1 Fastighet 1 - Kvarngärdet 25:1
Fastigheten består till viss del av grönyta och till viss del av anlagd
parkeringsplats. Placeringen av en ny byggnad kommer inte att störa
formspråket då bostadsrätter redan finns intill den planerade byggnaden. Denna
fastighet har dock problem med återkommande buller ifrån den sydvästra och
norra sidan, då järnvägsspårstrafik och en hög belastad trafikerad bilgata finns i

22
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närheten av fastigheten. Denna fastighet är väldigt smal, vilket också försvårar
utformningen av att göra byggnaden speciell. Fastigheten har stor tillgång till
dagssol och kvällssol, vilket gör att man vill lägga utevistelse åt samma håll.
Detta skapar en konflikt med buller från vägen eller järnvägen. Denna fastighet
har ett strategiskt och bra läge. Den har också nära till shopping och
vardagsbehov.

Figur 4.2: Visar fastigheten Kvarngärdet 25:1, ej skalenlig.
Källa: Stadsbyggnadskontoret i Uppsala.

4.2 Fastighet 2 - Kungsängen 1:30
Fastigheten är belägen i hamnområdet längs Fyrisån och har en anlagd
parkeringsplats med asfalt och kullersten. Den är väldigt smal, vilket skapar en
utmaning. Fastigheten gränsar till grönområden som Stadsparken och anlagd
parkmark. Runt fastigheten finns bebyggelse av kontor och bostäder. På denna
fastighet går ett cykelstråk från innerstaden ut till Kungsängen, vilket värnas i
Uppsalas Översiktsplan 2010. Det gör att fastigheten blir begränsad.
Fastigheten har problem med buller ifrån sydöst. På vintern blir denna gata
extra belastad då många fordon väljer denna väg för att det råder
dubbdäcksförbud i andra delar av staden. Fastigheten har närhet till shopping
och vardagsbehov. Denna fastighet har sol under stora delar av dagen.
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Figur 4.3: Visar fastigheten Kungsängen 1:30, ej skalenlig.
Källa: Stadsbyggnadskontoret i Uppsala.

4.3Fastighet3ǦKungsängen1:7
Fastigheten består i nuläget av en stor anlagd parkeringsplats i asfalt. Den har
två sidor som är utsatt för buller, nordöst och sydväst. Det skapar svårigheter i
planeringen av nybyggnation. Sovrum måste placeras bullerfritt men med
möjlighet till ljusinsläpp. Eftersom fastigheten är relativt stor finns det goda
möjligheter att fritt kunna utforma en speciell byggnad. Denna fastighet har
gott om morgon och dagssol, men även lite kvällssol. På andra sidan gatan
planeras och byggs bostäder, vilket gör att en ytterligare byggnad kan smälta
in.
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Figur 4.4: Visar fastigheten Kungsängen 1:7, ej skalenlig.
Källa: Stadsbyggnadskontoret i Uppsala.

4.4 Mitt val av fastighet
2013 hade stadskärnan ca 15 000 invånare.31 Inriktningen är att såväl studenter,
barnfamiljer som kunskapsintensiva företag ska fortsätta söka sig till
stadskärnan. Det offentliga rummet ska användas av många olika aktörer och
det finns stor efterfrågan att upplåta mark till uteserveringar och evenemang.
Mitt val av fastighet blev alternativ två, Kungsängen 1:30. Motivet är dels att
fastigheten skulle bli en förlängning av stadskärnan och binda ihop nuvarande
och kommande byggnation längs ån söderut. Ett annat motiv är att fastigheten
inte är så utsatt för buller och belägen i ett område som används för rekreation
och för samvaro.

31

https://www.uppsala.se/contentassets/f09f9e6b994f41408c66064a2da8470b/kommunfaktauppsala-kommun-2014.pdf (hämtat 2015-05-14)
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5 Situationsanalys av fastighet
5.1 Kungsängen 1:30
Den valda fastigheten Kungsängen 1:30 avgränsas till Fyrisån på den västra
sidan och Östra Ågatan på den andra sidan. Fastigheten är belägen i ett område
som används som gästhamn och för dagskryssningar. Området runt fastigheten
domineras av kontorsbyggnader, grönytor och vatten. Fastigheten är
lokaliserad i utkanten av stadskärnan och inom området för värdefull
bebyggelsemiljö där särskilda hänsyn vid nybyggnation måste tas. Vid
utformningen av ett flerbostadshus måste därför omgivande byggnation delvis
styra samtidigt som byggnaden ska svara mot dagens krav och även bidra till
utvecklingen i Uppsala. Den ursprungliga detaljplanen behöver förändras så att
nybyggnation kan bli möjligt. Fastigheten 1:30 är nu en anlagd parkeringsyta
med blandat kullersten och asfalt, dock har fastigheten nära till grönytor med
rekreationsmöjligheter. På motsatt sida av Fyrisån är Stadsparken belägen, en
stor park med lekplatser, växter, motionsspår och gröna ytor.

Genom att korsa Fyrisån via den nya cykel- och gångbron, Hamnspången blir
det möjligt att snabbt kunna växla ifrån stadsmiljö till grönområde. Fastigheten
Kungsängen 1:30 är också beläget vid en trafikerad väg som bussar, lastbilar
och personbilar ofta tar, då det är den snabbaste vägen in till stadskärnan ifrån
sydöst. På fastigheten Kungsängen 1:30 finns det ett cykelstråk längs med
åkajen, vilket också kan ses i Figur 5.1. Det gör att hänsyn måste tas till
förbipasserande och den nya byggnationen får inte komma alltför nära och
störa det befintliga cykelstråket.

26

.DS6LWXDWLRQVDQDO\VDYIDVWLJKHW

Figur 4.5: Visar en vy över fastigheten Kungsängen 1:30. Foto: G.Berglund 2015.

Figur 5.2: Visar en vy mot Stadsparken och
Uppsala Slott ifrån fastigheten Kungsängen 1:30.
Foto: G. Berglund 2015.

Figur 5.1: Visar en vy över cykelstråket på fastigheten
Kungsängen 1:30. Foto: G. Berglund 2015.
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Figur 5.3: Visar en vy mot Domkyrkan I Uppsala
ifrån fastigheten Kungsängen 1:30. Foto:
G.Berglund 2015.
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6 Förslagshandling till studentboende
6.1 Beskrivning
Byggnaden har en vit träfasad i liggande träpanel (Figur 6.1). Entrésidan är
vänd ner mot ån och har stora fönster. Detta för ge stora ljusinsläpp och rymd i
lägenheterna. Byggnaden är inspirerad av den intilliggande byggnaden,
Tullhuset, den vita byggnaden i Figur 13. Byggnaden är ifrån 193632 och är en
vacker byggnad vid ån.

Figur 6.1: Visar en vy ifrån stadsparken på den planerade byggnaden (ej skalenlig).
Källa: G.Berglund.

6.2 Formspråk av byggnad
Byggnaden är ett lamellhus. Huset har fyra våningar med en takterrass på
fjärde våningen. Byggnadshöjden har anpassats för att inte skymma siktlinjen
mot Domkyrkan. Byggnaden är placerad längs Östra Ågatan och Fyrisån.
Husets är placerat på samma sätt som tidigare uppförda byggnader i området,
dvs. med långsidan mot Fyrisån. Gavlarna på denna byggnad ligger mot nord
och syd, terrasserna får därför sol från morgon till kväll. Eftersom att
byggnaden delvis har samma utformning som det närliggande Tullhuset så
smälter byggnaden in och sticker inte ut allt för mycket med sina terrasser med
växthus och inglasad balkong. I Uppsala finns inget likande flerbostadshus
vilken gör den unik.

32

https://digitaltmuseum.se/011013948730/?query=per%20benson&pos=4&count=5
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6.3 Fasad
Fasaden består av liggande träpanel, vilket är ett modernt, miljövänligt och
hållbart material. För att kunna smälta in med åstråkets färger går kulören i vitt
och gult. Fasaderna kan ses i ritning A40.1.05. I fasaden finns stora fönster
med en gul inramning. Fasaden mot Östra Ågatan har begränsats med fönster
då man vill undvika bullerljud ifrån den bullriga gatan. De stora fönstren går
ner mot golvet vilket ger ett ökat ljusinsläpp och en fin utsikt ifrån
lägenheterna. Fasaderna mot nord och syd har små fönster då hänsyn har tagits
till både insyn mot sovrum och varma sovrum på grund av dess läge. Nästan
varje lägenhet har en balkong. Balkongerna har ett staket av glas, då de inte ska
förstöra utsikten. På tredje planet finns fyra balkonger mot gavlarna, detta för
att skapa en diskontinuitet då inte byggnaden ska bli för massiv. De skapar
även en möjlighet till utevistelse för de boende i dessa lägenheter.

6.4 Planlösning
Flerbostadshuset rymmer 24 lägenheter i varierande storlek, från 31 kvm till 55
kvm. I entréplan finns det sex stycken lägenheter, ett tvättrum, ett studierum,
förråd och cykelförråd samt en stor välkommande entré. I entréplan finns även
möjlighet till etablering av café med uteplats mot Fyrisån. Huvudingången har
dörrar av glas och är belägen mot Fyrisån. Byggnaden har totalt fyra ingångar,
en åt vardera riktning, de vill säga mot nord, syd, öst och väst. Detta för att
enkelt kunna ta sig åt det håll man vill gå utan att behöva gå runt byggnaden,
men också med tanke på utrymningsmöjligheterna och de boendes säkerhet. På
våning två och tre finns det tio respektive åtta stycken lägenheter vardera. På
fjärde våningsplanet finns möjlighet till gym, social samvaro dvs. ett
vardagsrum med möjlighet till odling, umgänge och lära känna de boende i
byggnaden. Fjärde våningen har också två stora terrasser med växthus vilket
ger en ökad trivsel för de boende.
6.5 Typlägenheter
Byggnaden har nio stycken olika typlägenheter. De varierar både i antal och i
storlek. Typlägenheterna kan ses i ritning A40.1.01 och A40.1.02. Varje
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lägenhet har ett avskilt sovrum med tillgång till ljusinsläpp. En del av
sovrummen är placerade mot gavlarna, detta för att skapa en lugn och trivsam
miljö när de boende ska sova, då buller kan förekomma ifrån Östra Ågatan.
Lägenheterna har tillgång till god möjlighet för förvaring, då det finns
möjlighet till väggförvaring, garderober och ett eget förvaringsutrymme. Varje
lägenhet har en öppen planlösning. De vill säga att köket och vardagsrummet
sammansmälter med varandra och inga avskiljande väggar finns där i mellan.
Det gör att lägenheterna känns mindre trånga, vilket medför att korridorskänsla
minskar i boendet. De gör även lägenheterna mer rymliga och yteffektiva.

I hallen av varje lägenhet finns utrymme för en hatt- och skohylla och
möjlighet till god klädförvaring. I Badrummen finns tillgång till dusch, toalett
och tvättställ. Några av badrummen har även tillgång till tvättmaskin och
torktumlare. I köket finns en spishäll, en ugn, en kyl, en diskbänk, en arbetsyta
och god förvaring, i form av lådor och köksskåp. I köket finns också utrymme
för en matplats. Alla matplatser har tillgång till ett eller flera fönster. Alla
lägenheter har också möjlighet till ett vardagsrum med plats för en soffa med
bord och en tv. Sovrummen är avskilda ifrån registrerande rum i lägenheterna
och har ett ljusinsläpp i form av fönster eller en glasad balkongdörr.
6.6 Sektion
Sektionerna visar tydligt hur planeringen av bostäder är tänkt. Schakt, badrum
och kök ligger under respektive över varandra, detta för att få ett enkelt system
men även för att schakten inte ska bli så många och därmed ta upp onödig yta.
Sektionsritningen A40.2.01.
6.7 Stomkonstruktion
Byggnaden har en stabil stomkonstruktion av trä, då det är ett miljövänligt och
hållbart material att bygga i. Stommen består i bärande innerväggar som kan
ses i Figur 6.2. Väggarna dimensioneras i brandklass EI60. Innerväggarna
består i två lager gips i diverse riktning, en isolering i form av mineralull, i den
en träregel med ett centrum mått på 600 millimeter och en luftspalt för att
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reducera ljud ifrån diverse lägenhet. Innerväggarna har en tjocklek på 200
millimeter. Konstruktionen av ytterväggarna kan ses i Figur 6.3. De består av
liggande träpanel, spikläkt med luftspalt, vinskydd, isolering i form av
mineralull, träregel med ett centrummått på 600 millimeter, ångspärr,
installationsskikt med träregel och mineralull och tillslut en gipsskiva för en
slät och fin yta. Ytterväggens har en tjocklek på 410 millimeter.

Figur 6.2: Visar en Bärande innervägg (ej
skalenlig).

Figur 6.3: Visar en yttervägg (ej skalenlig).

6.8 Brand
Byggnaden består av ett flerbostadshus och har verksamhetsklass 3.
Verksamhetsklass 3 beskriver att det är bostäder och att människor som bor
och vistas där kan förväntas ha en god lokalkännedom. De förväntas att ha
förutsättningar att själva kunna sätta sig i säkerhet samt att de också inte kan
förväntas vara vakna.
Byggnaden kommer att klassas som brandklass Br1, där antalet våningar är
fyra våningsplan. Det betyder att trapphusen måste vara i klass Tr2. Det
förutsätter att trapphusen bör vara i en egen brandcell med en intill liggande
brandcell. De boende måste därför passera genom två dörrar för att kunna
utrymma säkert. Väggar och dörrar klassas i brandtekniskklass EI60.
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6.9 Platta på mark
Byggnaden har en konstruktion av platta på mark. Den består av betong och
kan ses i Figur 6.4. Under Betongplattan finns ett värmeisoleringsskikt utav
cellplast och under det ett dränerande och kapillärbrytande skikt av tvättad
makadam. Lutningen av det dränerade skiktet ifrån byggnaden är 1:20 då
byggnaden inte ska skadas av markfukt och ytvatten ifrån marken. Syllen
består av trä vilket är ett organiskt material. Mellan betongplattan och syllen
finns en syllisolering, då inte fukt ifrån betongen ska kunna vandra upp och
fuktskada syllen.

Figur 6.4: Visar konstruktionen platta på mark (ej skalenlig).

6.10 Takkonstruktion
Byggnaden har ett svart valmat sadeltak i plåt med en lutning på 14º.
Byggnaden har en kallvind och konstruktionen kan ses i Figur 6.5.
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Taket har ett snörasskydd över samtliga entré ingångar och balkonger. Detta
för att de boende, men även för de som vistas på fastigheten säkert ska kunna
vara ute och vistas runt om byggnaden under vinterperioden.

Figur 6.5: Visar en takdetalj (ej skalenlig).
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7 Intervjuer
7.1 Enkätintervju
I mitt examensarbete skickades en intervju i form av en enkät ut till tio stycken
studenter som studerar eller har studerat vid Uppsala Universitet. De tillfrågade
är i blandade åldrar och kommer ifrån olika program. Syftet är att ge en ökad
spridning på svaren samt ge ett så rättvist resultat som möjligt. Genom att göra
intervjuerna anonyma, så var min intention att svaren skulle bli utförligare så
att jag kunde använda materialet som underlag i min diskussion och slutsats
gällande framtida byggnation av flerbostadshus för studenter. Jag gav varje
student fem frågor som de skulle besvara, frågorna bygger på mina
frågeställningar, var Uppsalastudenter helst bosätter sig och vilka krav de
ställer på sitt studentboende.
7.2 Sammanställning av enkätintervjuer
7.2.1 Fråga 1
Tycker du det är värt att offra en grönyta, park eller en parkeringsplats för att
kunna bosätta sig centralt? Eller är det bättre att bygga en bit utanför centrum?
(T.ex. Flogsta, Eriksberg, Ultuna, Ulleråker.)
Här svarar 70 % att de hellre bor en bit utanför, än att ta bort grönytor och
parkeringsplatser. Det ska då finnas kollektivtrafik till hands och gärna fina
cykel- och gångstråk. Det ska även finnas bra med service som
livsmedelsbutik, apotek etc. De tycker också att parkerna och grönytorna
skapar en bättre livskvalitet för människorna i staden och att de bidrar med att
rena luften.

De övriga 30 % som svarar att de vill att det byggs på dessa platser, värderar
det centrala läget högre och att man istället kan bygga innergårdar eller
grönskande tak för vistelse. De tycker också att borttagandet av centrala
parkeringsplatser ger ökat incitament för fler att använda kollektiva färdmedel
eller att cykla och gå.
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7.2.2 Fråga 2
Vilka av dessa alternativ är viktigast att ha i sin studentbostad? Sätt kryss
framför 3 av alternativen.
8
Bramedförvaring

7

Högtitak

6

Balkong

5

Stortvardagsrum/sovrum

4

Stortljusinsläpp
Design

3

Högstandard
2

Miljövänligamaterial

1

Lågenergiförbrukning

0

Egetförslag

Figur 7.1: Visar fördelningen vad studenterna prioriterar i en bostad.

Sju av tio studenter prioriterar balkong, därefter tycker sex studenter att det är
viktigt att det finns tillgång till bra förvaringsutrymmen, Att det finns stora
ljusinsläpp tyckte hälften var viktigt. Låg energiförbrukning och att bostaden
har miljövänliga material var inget som lyftes fram, endast en av 10 kryssade
detta alternativ. Däremot framkom egna förslag, t.ex. öppna planlösningar med
kök och vardagsrum som ger möjlighet till samvaro och att sovrummet inte är
beläget på en bottenvåning, detta för att slippa insyn.
7.2.3 Fråga 3
Skulle du utöver ditt eget vardagsrum, även vilja ha ett gemensamt
samvarorum (för alla i huset)?
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Gemensamt
Vardagsrum

Ja
Nej

Figur 7.2: Andel studenter som vill ha gemensamt vardagsrum.

Här svarade 7 av 10 att de vill ha ett gemensamt samvarorum.
Fråga 4 är en följdfråga till fråga 3. De som svarade ja får här möjlighet att
utveckla sina önskemål i form av text.
7.2.4 Fråga 4
Om ja, vad bör då finnas i ett gemensamt samvarorum? Ex. café, bibliotek,
biljardbord, soffgrupper, långbord, bar, gym, pool, balkong/ växthus för odling
etc.
De tillfrågade vill gärna att det ska finnas gym, garage, pool och växthus.

Några kommentarer från enkäterna;
”Växthus hade vart coolt! Har inte tillräckligt med sol i min lägenhet för att
kunna

odla”

”Ett utrymme för t ex hantverk och odling, antingen att använda för sin egen
del eller för gemensamma aktiviteter i området. Varför inte låta de boende
tillsammans så frön till den växtlighet som planteras i området på våren och
liknande aktiviteter.”
De ville även ha en trevlig lounge med ett biljardbord, en tv, flera sittgrupper
och bokhyllor där de kan ha gemensamma böcker och diktsamlingar, men
också en bra musikanläggning. Svaren visar att studenterna ser social samvaro
som något viktigt och att det ska finnas olika möjligheter att lära känna
varandra och utveckla gemensamma intressen.
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7.2.5 Fråga 5
Är det något du känner saknad i din nuvarande bostad? Som arkitekter/
byggingenjörer/ planerar inte har prioriterat?

Svaren på denna fråga visar att nuvarande studentbostäder har olika brister i
sina planlösningar. Någon tycker att bostaden är svårmöblerad beroende på att
väggar och väggdjup kan vara för korta. Förvaringsutrymmen är små och
räcker inte till. Standarden i lägenheten bör vara högre, gärna med golvvärme
och tillgång till spis med ugn och även frys. Några upplever att ventilation och
värmesystem inte fungerar och bör ses över. Några bor i studentbostäder som
inte renoverats sedan de byggdes på 60-tale och upplever drag från fönster och
dörrar. Önskemål finns kring gemensamhetsutrymmen och det skall finnas i
varje flerbostadshus och där ska finnas balkong, garage och tvättstuga. Några
av de tillfrågade upplevde att studentbostäderna är tätt placerade och har
samma våningshöjder. Det skapar en instängd känsla då utsikten över
grönområden är begränsad. Äldre studentbostäder har lägre standard än
nyproducerade men har istället generösare planlösning. Alla tycker inte att
öppna planlösningar är att föredra, det kan upplevas som stökigt när kök och
vardagsrum inte är åtskilda. Ibland vill man kunna skärma av köket för att
slippa se disk och sprida matos. Lösningar för klädförvaring efterfrågas, gärna i
form av ” walk in closet”.

37

Utveckling av fastighet i Uppsala innerstad

8 Diskussion och analys
Diskussion och analys delas upp i tre delar där Uppsala bostadsproblematik
lyfts fram i den första delen, därefter följer en diskussion kring
förslagshandlingar/enkätsvar och förslagshandlingar/översiktplan.
8.1 Bostadsfrågan
Det verkar gå bra för Uppsala. Kommunen fortsätter att växa och många vill
flytta hit för att studera eller för att arbeta och leva sina liv här. Arbetslösheten
i Uppsala län tillhör landets lägsta och Uppsalas två internationellt
framgångsrika universitet är viktiga för att staden ska fortsätta utvecklas.
Många utbildningar är efterfrågade, forskningsmedlen ökar och universiteten
expanderar och bygger nya lokaler. Med en växande arbetsmarknad och ökade
utbildningsplatser följer också ett ökat behov av bostäder. Uppsala kommun
har i sin Översiktsplan från 2010 antaget riktlinjer för hur den byggda miljön
ska utvecklas fram till 2030. I den beräknas en årlig nyproduktion av ca 1000
lägenheter för att möta den ökade efterfrågan på bostäder. 2014 gjorde
representanter

för

länets

kommuner,

byggföretag,

bostadsbolag

och

universitetet en utredning av bostadssituationen i Uppsala på uppdrag av
landshövdingen, Analys av regional bostadsmarknad År 2014 I Uppsala län.
Där framkom att det behövs ca 2500 nya bostäder per år för att möta det
långsiktiga behovet. Den snabbt växande ökningen av efterfrågan har medfört
att Uppsala kommunfullmäktige tagit ett beslut att öka byggnadstakten och i
verksamhetsplanen för 2015 redovisar Plan- och Byggnadsnämnden en
tydligare strategi för prioriteringar i planarbetet som ska förväntas leda till ett
ökat bostadsbyggande. Nya stadsdelar ska planeras, bygglovshantering ska
snabbas på, förtätningen av stadskärnan ska fortsätta, där överskottsmark och
tidigare exploaterad (industrimark) mark ska användas till bostäder. Istället för
1000 bostäder per år beräknas det istället att byggas ca 3000 bostäder per år för
att täcka den ökade befolkningsmängd33. I kommunens befolkningsprognoser
33

https://www.uppsala.se/contentassets/1dedc3b304834b988a23ab15267e1c90/pbnverksamhetsplan-2015---beslutad-2014-08-28.pdf (hämtat 2015-05-14)
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beräknas kommunens invånarantal att öka till drygt 300 000 invånare 2050 mot
2014 års befolkningsmängd på drygt 207 000 invånare men man har också tagit
höjd

för

en

större

ökning34.

Detta

sätter

särskilt

stor

press

på

bostadsmarknaden. De båda universiteten har enligt de senaste siffrorna 2015,
drygt 40 000 studenter och forskare.35 I kommunen finns för närvarande drygt
12 800 studentbostäder och enligt Boverket går det 39 studentbostäder per 100
studerande.36 Kötiden för att få ett studentboende är ca 142 veckor37 enligt
Studbo, vilket är en branschorganisation för de som äger och förvaltar
studentbostäder i Sverige. Under perioden 2013-2015 planerar Uppsalahems
fastighetsbolag Studentstaden för 306 nya studentbostäder både inom
stadskärnan och utanför.38 Detta är långt ifrån tillräckligt för att täcka
efterfrågan på studentbostäder och problemet kommer med stor sannolikhet att
kvarstå.
8.2 Förslagshandlingar/enkäter
I detta examensarbete har förslagshandlingar till ett flerbostadshus för
studenter upprättats. Parallellt har enkätintervju genomförts med studenter ifrån
Uppsala Universitet gällande önskemål kring sin studentbostad. Frågorna som
skulle besvaras behandlade både läge och funktion. Hur överensstämmer
förslagshandlingarna gentemot studenternas svar i enkäten?
Valet av en fastighet med centralt läge med både närhet till universitet,
bibliotek, handel och service stämmer väl överens med det önskemål många av
de tillfrågade studenterna hade. Fastigheten gränsar dessutom till stora grönytor
som Stadsparken och Studenternas idrottsanläggning vilket också var ett
önskemål som gick att utläsa ifrån enkäten.

34

https://www.uppsala.se/contentassets/f09f9e6b994f41408c66064a2da8470b/kommunfaktauppsala-kommun-2014.pdf (hämtat 2015-05-14)
35
www.slu.se (hämtat 2015-05-14),http://www.uu.se/om-uu/historia/kort-historik/ (hämtat
2015-05-14)
36
www.uu.se/digitaltAssets/153/153999_debattbostader.pdf (hämtat 2015-05-14)
37
http://allastudier.se/media/7/89007305488170/studboguide2014.pdf(hämtat 2015-05-14)
38
www.studenstaden.se
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När det gäller funktioner efterfrågades balkonger, rymliga förråd och
gemensamhetsutrymmen för social samvaro. I förslagshandlingarna har också
många lägenheter utrustats med egna balkonger med utsikt mot Fyrisån eller
mot Strandbodkilen. På det övre planet finns ett stort vardagsrum med
utrymme för trivsam möblering tänkt för social samvaro. På ena sidan rummet
finns en stor inglasad terrass med utsikt mot Islandsfallet. På den andra sidan
finns ett växthus med möjligheter till odling i söderläge. Dessutom finns
utrymme att inreda för ett gym med omklädningsrum. Studentlägenheternas
storlek varierar från 31 kvm till 55 kvm och har öppna planlösningar39 och som
går att dela av. Studenterna har skilda åsikter om huruvida öppna planlösningar
är att föredra. Förslagshandlingarna utgår från öppen planlösning i
lägenheterna, då det ger större ljusinsläpp och lägenheterna upplevs få en större
rymd istället för korridorlösning. Lägenheterna blir också mer yteffektiva då
korridorsytor försvinner vilket är mer betydelsefullt för små lägenheter. Varje
lägenhet är utrustad med kök som ger studenterna möjlighet till egen
matlagning och social samvaro vilket står i samklang med enkätsvaren.
Flerbostadshuset är planerat för 24 lägenheter, varav endast fyra finns på
entréplan. Detta för att undvika insyn och buller från Östra Ågatan vilket också
finns stöd för i enkätsvaren. I entréplanet finns istället utrymmen för tvätt och
torkrum och cykelförråd. Till varje lägenhet hör ett eget förråd med möjligheter
till

förvaring.

I

enkäten

upplevde

de

flesta

av

studenterna

att

förvaringsmöjligheter saknas i deras nuvarande boende. Utöver finns en lokal
tänkt för caféverksamhet vilket skall göra huset attraktivt och levande.
8.3 Förslagshandlingar/ översiktsplan 2010
Uppsala kommuns översiktplan för 2010 lyfter fram vikten av att utveckla
Uppsalas stadskärna och innerstaden. Hur skapas en nybyggnation av
studentbostäder i befintlig innerstads miljö med en utgångspunkt i kommunens
översiktsplan 2010?

39

Öppen planlösning = Ett plan som har öppna samband mellan kök och vardagsrum.
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Stora delar av stadskärnan och innerstaden är kulturhistorisk värdefull och i
samband med förändringar i befintlig miljö ställs höga krav på utformning och
estetik. Byggnadshöjderna ska vid nybyggnation hållas nere och hänsyn ska tas
till omgivande byggnationer. Sikten mot domkyrkan och slottet ska värnas.
Planen har som inriktning att successivt tillåta ett tillskott av ny bebyggelse i
befintliga stadskvarter och i mellanrum. Oexploaterade områden och
parkeringsplatser kan bli nya tillskott för byggnation. Detta ska tillföra staden
nya funktioner och berika stadskärnan. I samband med nybyggnation ska
lokaler för verksamhet finnas i bottenvåningarna. Staden ska växa inåt, och
utvecklas hand i hand med kollektivtrafiken samtidigt som de gröna värdena
ska tas till vara och utvecklas. Utifrån kommunens översiktsplan har
förslagshandlingar till en flerbostadsbyggnad på fastigheten Kungsängen 1:30,
som ligger vid hamnområdet på den östra sidan om Fyrisån. Fastigheten är
belägen inom det avgränsade området som är kulturhistoriskt värdefullt och
används delvis till parkeringsyta och cykel- och gångstråk. I förslaget till
flerbostadshuset har tagits hänsyn till den historiskt känsliga miljön där
siktlinjen till Uppsala slott och Domkyrka har värnats vilket överensstämmer
med Uppsala kommuns översiktsplan 2010. Utformningen av byggnaden är
inspirerad av det närliggande Tullhuset. Kulörer är valda utifrån omkring
liggande byggnader. Ur hållbarhetssynpunkt är fasader och stommaterial
konstruerade av trä vilket också är en riktlinje i Översiktplanen från 2010 väg
mot klimatneutralitet. Med detta förslag tillkommer fler bostäder i ett befintligt
mellanrum och medför att parkeringsmöjligheter för ett 30-tal fordon
försvinner, vilket kan försvåra för besökare att färdas med bil till stadskärnan.
Förslaget till nybyggnation av ett flerbostadshus för studenter har placerats på
en fastighet som är centralt och attraktivt belägen vilket kan skapa en konflikt
mellan olika intressegrupper på bostadsmarknaden. Flerbostadshuset kan ses
som en förlängning av stadskärnan söderut, mer folk kommer att vara i rörelse
och området kan utvecklas och bli en trygg del av stadskärnan. Entréplanet har
en huvudingång mot Fyrisån med en lokal anpassad för caféverksamhet vilket
gör att många besökare och boende kan stanna till för spontana möten.
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Området kring flerbostadshuset kommer även i fortsättningen medge att
cyklister och gående kan använda åstråket. Nedanför flerbostadshuset finns
”Hamnspången”, vilket är en bro över Fyrisån som leder till ett stort
grönområde

som

Stadsparken

och

Studenternas

idrottsanläggning.

Förslagshandlingarna till nybyggnation av studentbostäder på fastigheten
Kungsängen 1:30 ska ses som en möjlig förtätning av Uppsalas innerstad
utifrån kommunens översiktsplan 2010.

42

.DS'LVNXVVLRQRFKDQDO\V

43

Utveckling av fastighet i Uppsala innerstad

9 Avslutning
9.1Slutsatser
Många studenter drabbas av den bostadsbrist som råder i Uppsala. Orsaken är
delvis för att många unga tillhör en stor ungdomsgrupp som föddes i början av
90- talet och som söker sitt första boende. Syftet med detta examensarbete är
att hitta en lämplig fastighet för studentbostäder med hänsyn till Uppsala
kommuns styrdokument och upprätta förslagshandlingar till yteffektiva
smålägenheter som kan skapas i innerstadsmiljö och som tar hänsyn till
hållbarhet.

Hur skapas nybyggnation i befintlig stadsmiljö utifrån kommunens
översiktsplan 2010 och utifrån studenternas önskemål? I tidigare diskussion har
Uppsalas bostadssituation, studenternas enkätsvar, förslagshandlingar och
kommunens styrdokument analyserats och jämförts utifrån examensarbetets
delfrågor. Undersökningen visar att studenterna föredrar att bo centralt med
närhet till parker och grönområden men inte om det sker på bekostnad av
grönytor. De upplever brister i sina nuvarande bostäder och pekar på flera
förbättrings möjligheter såsom fler gemensamhetsutrymmen, större ljusinsläpp
och möjlighet till förråd. De ger också förslag till nya funktioner som möjlighet
till odling.

Slutsatser som kan dras från detta examensarbete är att det finns exploaterbara
fastigheter med centrala lägen inom Uppsalas stadskärna som är möjliga att
bebygga med studentlägenheter men där särskilda krav ställs på nybyggnation
och hållbar utveckling. Studien visar på möjligheten att bygga yteffektiva
smålägenheter för studenter på fastigheten Kungsängen 1:30 som svarar mot
både styrdokument och studenternas önskemål.

Antalet studenter och forskare väljer Uppsala då universiteten håller en hög
internationell nivå inom en rad olika forskningsområden. Det innebär att
möjligheten att hitta en bostad i en trygg och attraktiv stadsmiljö är en viktig
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faktor som påverkar valet av universitet. Utan bra erbjudande kommer forskare
välja andra universitet i världen. Detsamma gäller också för många studenter.
Allt fler vill bosätta sig centralt och uppleva storstadspuls. Unga människor har
ofta inte bil, vill ha närhet till kultur och nöjen samt shopping. Marken är
begränsad och det är en gemensam utmaning att utveckla lösningar som säkrar
ekonomisk

utveckling,

en

god

livskvalitet

och

samtidigt

går

mot

klimatneutralitet. Uppsala vill i sina styrdokument skapa möjligheter för
fortsatt tillväxt men är det rimligt att bygga studentbostäder på attraktiva
fastigheter med centrala lägen och som dessutom är exklusivare?

Är

enkätsvaren möjliga att uppfylla eller är studenternas önskemål, bara en dröm?
Förslagshandlingarna till flerbostadshuset är tänkta att ge inspiration till
utveckling av nya bostäder för studenter i Uppsala.
9.2 Rekommendationer
Var står Uppsala 2030? Det beror på omvärldsfaktorer, dels på utvecklingen i
näringsliv och forskning och viljeinriktning ifrån kommun och dess invånare.
Planer förändras och nya riktlinjer antas. Många aktörer finns på marknaden
och de största utmaningarna är att korta planprocesserna och förändra kraven
kring byggandet, t.ex. parkeringsnorm, buller, tillgänglighet i form av SISstandard. Boverket antog 2014 en ny definition och ett nytt regelverk gällande
studentbostäder. Detta för att underlätta för nya projekt att komma igång och
ge möjligheter att bygga enklare bostäder. För att föra utvecklingen framåt är
det bra att hitta goda exempel från andra delar av Sverige men också ifrån
andra universitetsstäder i världen. Att anordna arkitekttävlingar för
yrkesverksamma och studenter kan ge inspiration till nytänkande.
9.3 Fortsatta studier
Uppsala kommun har för avsikt att anta en ny översiktplan 2016. Den kommer
att ange hur marken i kommunen ska användas fram till 2050. Nya beslut,
lagar, regler och förordningar kan ge möjligheter till fortsatt nybyggnation men
det kan också innebära flera restriktioner som begränsar kommunens tillväxt.
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9.3.1 Reflektion inför kommande översiktsplan
Uppsala är en kommun med en stor andel studenter och forskare. I kommunens
planer och styrdokument finns riktlinjer för hur olika delar av stadens ska
utvecklas både på kort sikt och längre sikt. Vision 2030 tar sin utgångspunkt att
Uppsala ska vara en spännande arena för kunskap, kultur och affärer. Här ska
finnas möjligheter för nya idéer att växa fram. Öppenhet, tolerans och sociala
nätverk ska skapa delaktighet i samhällsutvecklingen. Kommunen planerar för
såväl unga som gamla men däremot saknas riktlinjer för hur kommunen ska
bemöta studenter och forskare som under några år har valt Uppsala som sin
hemstad. I vision 2030 omnämns studenterna endast med en kort mening och
där de benämns som en stor tillgång. För Uppsala är det viktigt att möta dessa
grupper då de efter avslutad utbildning kan komma välja att bosätta sig
permanent i staden och därmed bidra till stadens framtida utveckling och inte
minst bidra med skatteintäkter. Det är därför viktigt att Uppsala kommun i
kommande översiktplan ser studenterna som en kompetens och tillgång för
Uppsalas framtid.
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11 Bilagor
Här följer 14 stycken bilagor av förlagshandlingar, iform av en
ritningsförteckning och 13 stycken ritningar. Ritningsförteckningen är i format
A4 och ritningarna är i format A3.
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ANTAL BLAD

RITNINGSFÖRTECKNING



BLAD NR



PROJEKTNUMMER

FLERBOSTADSHUS
FLERBOSTADSHUS

1
SIGN

'"ERGLUND
DATUM

RITNINGSNUMMER

BET

RITNINGENS INNEHÅLL

D:\Universitet exjobb\första test 6.rvt

20-0-

20-0-

RITNINGSDATUM

ÄNDRINGSDATUM

01 SAMMANSATT
-

VY I 3D

-

//15

27.6 STOMDETALJER
K27.6.01

DETALJER

1:10

0/0/15

27.7 STOMPLANER
K27.1.12
K27.1.13

STOMPLAN PLAN 1 och 2
STOMPLAN PLAN 3 och 4

1:100
1:100

//15
//15

31.1 SITUATIONSPLAN
M31.1.01
SITUATIONSPLAN

1:200

//15

40.1 SAMMANSATT HUS, PLANER
A40.1.01
TYPLÄGENHET 1-4
A40.1.02
TYPLÄGENHETER 5-9
A40.1.03
PLANRITNING PLAN 1 och 2
A40.1.04
PLANRITNING PLAN 3 och 4
A40.1.07
BRAND PLAN 1 och 2
A40.1.08
BRAND PLAN 3 och 4

1:50
1:50
1:100
1:100
1:100
1:100

/4/15
4/4/15
4/4/15
//15
/0/15
//15

40.2 SAMMANSATT HUS, SEKTIONER
A40.2.01
SEKTIONSRITNING

1:100

4/4/15

1:100

/4/15

40.3 SAMMANSATT HUS, FASADER
A40.1.05
FASADER
Grand total: 14

2015-05-12 15:12:03

SKALA

SENASTE ÄNDRING

NORR

BET

ÄNDRINGEN AVSER

DATUM

SIGN

2015-05-12 15:09:40
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FÖRLAGSHANDLING

FLERBOSTADSHUS
KUNGSÄNGEN 1:30
A

UPPDRAG.NR

1
DATUM

RITAD/KONSTR. AV

G.B

HANDLÄGGARE

A.S

ANSVARIG

//15
Gabriella Berglund
FLERBOSTADSHUS
VY I 3D
SKALA

A1 A3 -

NUMMER

--

BET

LÄGENHET 1
1,5 ROK
31,1 kvm
PLAN: 1 och 2
ANTAL: 4st

LÄGENHET 2
1,5 ROK
31,7 kvm
PLAN: 1 och 2
ANTAL: 4st

LÄGENHET 3
1,5 ROK
45,7 kvm
PLAN: 1
ANTAL: 2st

LÄGENHET 4
1,5 ROK
46 kvm
PLAN: 2 och 3
ANTAL: 2st

Typlägenhet nr.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Area (kvm)

Plan

31.1
31.7
45.7
46
47.7
53.1
36.1
43.2
55

BET

1,2
1,2
2
2,3
2,3
2
2,3
3
3

ÄNDRINGEN AVSER

Antal (st)

4
4
2
2
2
2
4
2
2

st
st
st
st
st
st
st
st
st

DATUM

SIGN

2015-05-28 09:23:03
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FÖRSLAGSHANDLING

FLERBOSTADSHUS
KUNGSÄNGEN 1:30
A

UPPDRAG.NR

1
DATUM

SKALA 1:50
0
METER

1

2

5

RITAD/KONSTR. AV

G.B

HANDLÄGGARE

A.S

ANSVARIG

4/4/15
Gabriella Berglund
FLERBOSTADSHUS
TYPLÄGENHET 1-4
SKALA

A1 1:50
A3 1:100

NUMMER

A40.1.01

BET

LÄGENHET 7
1,5 ROK
36,1 kvm
PLAN: 2 och 3
ANTAL: 4st

LÄGENHET 6
2,5 ROK
53,1 kvm
PLAN: 2
ANTAL: 2st

LÄGENHET 5
1,5 ROK
47,7 kvm
PLAN: 2 och 3
ANTAL: 2st

Typlägenhet nr.

Area (kvm)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Plan

31.1
31.7
45.7
46
47.7
53.1
36.1
43.2
55

BET

Antal (st)

1,2
1,2
2
2,3
2,3
2
2,3
3
3

ÄNDRINGEN AVSER

4
4
2
2
2
2
4
2
2

st
st
st
st
st
st
st
st
st

DATUM

SIGN

FÖRSLAGSHANDLING
D:\Universitet exjobb\första test 6.rvt

FLERBOSTADSHUS
KUNGSÄNGEN 1:30
A

2015-05-12 15:09:55

SKALA 1:50
0
METER

1

2

5

LÄGENHET 8
1,5 ROK
43,2 kvm
PLAN: 3
ANTAL: 2st

LÄGENHET 9
2,5 ROK
55 kvm
PLAN: 3
ANTAL: 2st

UPPDRAG.NR

1
DATUM

RITAD/KONSTR. AV

G.B

HANDLÄGGARE

A.S

ANSVARIG

4/4/15
Gabriella Berglund
FLERBOSTADSHUS
TYPLÄGENHETER 5-9
SKALA

A1 1:50
A3 1:100

NUMMER

A40.1.02

BET

B-B
A40.2.01

Cykelförråd
21,8 kvm

1,5 ROK
45,7 kvm

Tvätt
21,6 kvm

FRD

FRD

FRD

FRD

FRD

FRD

FRD

FRD

1,5 ROK
45,7 kvm

A-A
A40.2.01
A-A
A40.2.01
1,5 ROK
31,5 kvm

1,5 ROK
31,7 kvm

1,5 ROK
31,5 kvm

1,5 ROK
31,7 kvm

Studierum/Lokal

Entré

Café

PLAN 1

B-B
A40.2.01

NORR
B-B
A40.2.01

2,5 ROK
53,1 kvm

1,5 ROK
36,1 kvm

2,5 ROK
53,1 kvm

1,5 ROK
36,1 kvm

FRD FRD FRD FRD FRD FRD

A-A
A40.2.01
A-A
A40.2.01
1,5 ROK
31,5 kvm

1,5 ROK
31,7 kvm

1,5 ROK
31,7 kvm

D:\Universitet exjobb\första test 6.rvt

1,5 ROK
46 kvm

1,5 ROK
31,5 kvm

1,5 ROK
47,7 kvm

BET

DATUM

SIGN

FLERBOSTADSHUS
KUNGSÄNGEN 1:30
A

PLAN 2
B-B
A40.2.01

UPPDRAG.NR

1
DATUM

SKALA 1:100
2015-05-28 09:23:16

ÄNDRINGEN AVSER

FÖRSLAGSHANDLING

0 1
METER

2

5

10

RITAD/KONSTR. AV

G.B

HANDLÄGGARE

A.S

ANSVARIG

4/4/15
Gabriella Berglund
FLERBOSTADSHUS
PLANRITNING PLAN 1 och 2
SKALA

A1 1:100
A3 1:200

NUMMER

A40.1.03

BET

B-B
A40.2.01

1,5 ROK
43,2 kvm

1,5 ROK
43,2 kvm
1,5 ROK
36,1 kvm

1,5 ROK
36,1 kvm

FRD FRD FRD FRD FRD FRD

A-A
A40.2.01
A-A
A40.2.01

2,5 ROK
55 kvm

1,5 ROK
47,7 kvm

1,5 ROK
46 kvm

2,5 ROK
55 kvm

PLAN 3
B-B
A40.2.01

NORR

Omklädningsrum
Dam

Vent. rum

Duschrum

Träningslokal
Omklädningsrum
Herr

Duschrum

Inglasad
balkong

Växthus
Socialt
Vardagsrum
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Socialt
Vardagsrum

Odling
BET

DATUM

SIGN

FLERBOSTADSHUS
KUNGSÄNGEN 1:30
A

PLAN 4
UPPDRAG.NR

1
DATUM

0 1
METER

2

RITAD/KONSTR. AV

G.B

HANDLÄGGARE

A.S

ANSVARIG

12//15
Gabriella Berglund
FLERBOSTADSHUS
PLANRITNING PLAN 3 och 4

SKALA 1:100
2015-05-12 15:10:06

ÄNDRINGEN AVSER

FÖRSLAGSHANDLING

5

10
SKALA

A1 1:100
A3 1:200

NUMMER

A40.1.04

BET

FÖRKLARINGAR:
NORR OCH SÖDER FASAD: LIGGANDE TRÄPANEL I 7*5 KULÖR

FASAD MOT ÖSTER

FASAD MOT NORR
SPEGLAD FASAD MOT SÖDER

BET

ÄNDRINGEN AVSER

DATUM

SIGN

2015-05-12 15:10:15

D:\Universitet exjobb\första test 6.rvt

FÖRSLAGSHANDLING

FLERBOSTADSHUS
KUNGSÄNGEN 1:30
A

FASAD MOT VÄSTER
UPPDRAG.NR

1
DATUM

RITAD/KONSTR. AV

G.B

HANDLÄGGARE

A.S

ANSVARIG

4//15
Gabriella Berglund
FLERBOSTADSHUS
FASADER
SKALA

A1 1:100
A3 1:200

NUMMER

A40.1.05

BET

FÖRKLARINGAR:
Utrymmning
EI60

EI60

EI60

EI60

Brandcellindelni
ng med väggar
dimensionerade
i brandklass
EI60

EI60

EI60

EI60

EI60
EI60

EI60

EI60

EI60

EI60

EI60

EI60

EI60

PLAN 1

NORR
EI60

EI60

EI60

EI60

EI60

BET

ÄNDRINGEN AVSER
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EI60

SIGN

FLERBOSTADSHUS
KUNGSÄNGEN 1:30
A

EI60

EI60

EI60

EI60

EI60
UPPDRAG.NR

1

PLAN 2

DATUM

SKALA 1:100
2015-05-28 09:23:27

DATUM

FÖRSLAGSHANDLING

0 1
METER

2

5

10

RITAD/KONSTR. AV

G.B

HANDLÄGGARE

A.S

ANSVARIG

//15
Gabriella Berglund
FLERBOSTADSHUS
BRAND PLAN 1 och 2
SKALA

A1 1:100
A3 1:200

NUMMER

A40.1.07

BET

FÖRKLARINGAR:
Teckenförklaringar, se
ritning A40.1.07

EI60

EI60

EI60

EI60

EI60

EI60

EI60

EI60

EI60

PLAN 3

NORR

EI60

EI60

BET

ÄNDRINGEN AVSER

DATUM

SIGN

2015-05-12 15:10:28
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FÖRSLAGSHANDLING

FLERBOSTADSHUS
KUNGSÄNGEN 1:30
A

PLAN 4
UPPDRAG.NR

1
DATUM

SKALA 1:100
0 1
METER

2

RITAD/KONSTR. AV

G.B

HANDLÄGGARE

A.S

ANSVARIG

//15
Gabriella Berglund
FLERBOSTADSHUS
BRAND PLAN 3 och 4

5

10
SKALA

A1 1:100
A3 1:200

NUMMER

A40.1.08

BET

3100

2400

100

2400

2900

A

FG +3,30

B
SEKTION A-A

2400

2400

14

BET

ÄNDRINGEN AVSER

3100
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SIGN

FLERBOSTADSHUS

FG +3,30

KUNGSÄNGEN 1:30
A

SEKTION B-B
UPPDRAG.NR

1
DATUM

SKALA 1:100
2015-05-12 15:10:42

DATUM

FÖRSLAGSHANDLING

0 1
METER

2

5

10

RITAD/KONSTR. AV

G.B

HANDLÄGGARE

A.S

ANSVARIG

/4/15
Gabriella Berglund
FLERBOSTADSHUS
SEKTIONSRITNING
SKALA

A1 1:100
A3 1:200

NUMMER

A40.2.01

BET

FÖRKLARINGAR:
A
917

9427
6127

1383

12193

15712

13993

19193
6373

9493 10493

Hissväggarna i betong
4083

8733
18693

413
3077

4083

18693

5767

2033

B

15653

3787

3787

3792

3736

14697

9493

1167

1533

8527

2593

717

2713

3077

1533

17727

Stomme i bärande
trävägg, se ritning
K27.6.01

9993

6693

2713

2713

2193

4400

2160

897 113

413

4167

2033

2593

7767

2433 1533

7093

957 317 883 1783

2193

5873

3067

897 413

5727

9927 9027

3968 4978 5873

11227

6373

13027

2433

9527 8527

15980

2713

16380
18227

2512

6573

5567

13152

15446

18227

13167
13567

16670

11717

8727
9067

9747

9247

8447

9493

8447

3077

5967

2220

7767

8847

5387

6099

12227

5837

6099

5567

17727

9747

8847

5967

1803

30772438
3572

1277

833

2062
2512

4538

9038 10034

12734

14134
14534

17546

19193

17543

19193

8072

PLAN 1
A

NORR

14993

16473
3373

7415

18693

9493

3077

2717

14788

2517

15663

7767

14480

8733
693

13203

4817

BET

15446

13013

11427

77377067

8137

4517

33532653

3753

488

853

36204320

2062

40204720

5484

8703

8084 9103

10593

13980

2015-05-12 15:10:47

8547

8947

KUNGSÄNGEN 1:30
A

12393

UPPDRAG.NR

1
DATUM

SKALA 1:100
2

SIGN

19193

PLAN 2
0 1
METER

DATUM

FLERBOSTADSHUS

9747

9247

9247

8547

9627

18227

ÄNDRINGEN AVSER

FÖRSLAGSHANDLING

18693

2517
13153

9747

8947

5387

593

3957

12187
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5687

1660

6637

5647

5687
6802

6099

5292

2220

5567

3077

6099

6667

6841

8527

3736

3553

12227

3553

9493
14697

B

13203
2033

12227

5967

1947

13822

14828

2587

3744

8733

413

2777

6815
2913

5848

2873

3843

7767

5695

5573

5173

11593
383

8527

17727

6373

6748

2987

4148

2433

2124

6448

2733

13862

2524

1157

8527

10627
15627

3182

2913

5873

5173

5573

5782

5873

14027

2913

16627

6373

18227

1557

5873

4982

5

10

RITAD/KONSTR. AV

G.B

HANDLÄGGARE

A.S

ANSVARIG

//15
Gabriella Berglund
FLERBOSTADSHUS
STOMPLAN PLAN 1 och 2
SKALA

A1 1:100
A3 1:200

NUMMER

K27.1.12

BET

FÖRKLARINGAR:
A
17168
65197019
61196619

383

4213
4613

4213
4613

9483
3828

2013

7177

9153
2977

1167

2717

11993

4427

12024

17727

9483
3940
5292

5387

6637
5686

5687
6802

17311 16301

17268 18278

3957

8733

5317

697

4817

16668

8517

8547
8947

15701

5647

2517

5292

5292

3077

B
18693

3546

6667
3987

8517

3940

10407
4440

14788

4440

1533

1533

4787

1067

14823

13822
11057

17268 18278

2733

2913

8733

567

10017

3743

1533

567

1067

1913

2777

2900

2873

2913

3428

2900

2733

7767

68157415

3468

3828

11593
5695

17311 16301

16201

11427

9627

7571
7167

4567 3577
31772653

853
538

2062

9247

9247

9247

9247

9747

2517

18211

För förklaringar, se
ritning K27.1.12

19178

15568
16068
15168
15668
17168
6373

4834
4434

36204143
5533
4020
4543

8133
8535 9483 10593

12393

17168

19143

9747

8517

1894
2434
14942034

5873

10627

5873

5873

15701

1057517
1457917

3857
3457

5873

5577
5077
5977
5477

6373

14701
16201 15101
14601
14201

PLAN 3

A
4167

5133
4633

9971

2795

2795

4503

5873

3667

5873

6323

9017

6373

NORR

B

63

63

413

613

3967

3437

3792

3437

1533

4933

6755

6755

5600

3077

18213

5133

19239

A

UPPDRAG.NR

1
DATUM

2

5

SIGN

KUNGSÄNGEN 1:30

9971

PLAN 4

0 1
METER

DATUM

FLERBOSTADSHUS

9471

SKALA 1:100
2015-05-12 15:10:54

ÄNDRINGEN AVSER

FÖRSLAGSHANDLING

9696

4633

9247

5133
3667
4167

BET

14471

7877
9017

9247

8517
9746
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13504

10

RITAD/KONSTR. AV

G.B

HANDLÄGGARE

A.S

ANSVARIG

//15
Gabriella Berglund
FLERBOSTADSHUS
STOMPLAN PLAN 3 och 4
SKALA

A1 1:100
A3 1:200

NUMMER

K27.1.13

BET

Bärande innervägg

200

Yttervägg

2 x 13 mm Gyproc Gipsskivor
Kantregel 45x120 mm
Väggregel 45x120 mm, c 600 mm
120 mm Gyprock Gipsskivor
Profil Gyproc AP 30, c 400 mm

80 mm Mineralull
195 mm Mineralull / Träregel c 600 mm
Ångspärr
70 mm Mineralull / Träregel c 450 mm
13 mm Gipskiva

Liggande panel
28x70 mm spikläkt /
luftspalt
Vindskydd

Brandklassificering: EI60

413

Platta på mark

Takfot

Kortling

Vindskydd

Takplåt

Liggande panel
300 mm Minneralull/ Träregel c 1200 mm

28x70 mm spikläkt /
luftspalt

80 mm Mineralull
195 mm Mineralull / Träregel c 600 mm
Ångspärr
70 mm Mineralull / Träregel c 450 mm
13 mm Gipskiva

Vindskydd
28x40 mm Glespanel och luftspalt
13 mm Gipsskiva
Insektsnät
Takfotspanel

Liggande panel
28x70 mm spikläkt /
luftspalt

Syllisolering

Hammarband
80 mm Mineralull
195 mm Mineralull / Träregel c 600 mm
Ångspärr
70 mm Mineralull / Träregel c 450 mm
13 mm Gipskiva

Golv/undergolv
100 mm Cellplast
Ångspärr

Betongplatta
Lutning min 1:20

BET

ÄNDRINGEN AVSER

D:\Universitet exjobb\första test 6.rvt
2015-05-12 15:11:02

DATUM

SIGN

Förslagshandling

Vindskydd

FLERBOSTADSHUS
KUNGSÄNGEN 1:30

Dränerande och
kapillärbrytande skikt/
Fiberduk

A

UPPDRAG.NR

1
DATUM

RITAD/KONSTR. AV

G.B

HANDLÄGGARE

A.S

ANSVARIG

0/0/15
Gabriella Berglund
FLERBOSTADSHUS
DETALJER
SKALA

A1 1:10
A3 1:20

NUMMER

K27.6.01

BET

FÖRKLARINGAR
NY BYGGNAD

5147

IV
3742
0

FG +3,30

5817
1746
16120

8523

BET

ÄNDRINGEN AVSER

DATUM

SIGN

FÖRSLAGSHANDLING
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FLERBOSTADSHUS
KUNGSÄNGEN 1:30
A

UPPDRAG.NR

1
DATUM

2015-05-12 15:11:08

0 1 2
METER

5

RITAD/KONSTR. AV

G.B

HANDLÄGGARE

A.S

ANSVARIG

//15
Gabriella Berglund
FLERBOSTADSHUS
SITUATIONSPLAN

SKALA 1:200
10

15

20
SKALA

A1 1:200
A3 1:400

NUMMER

M31.1.01

BET

