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We are living during the time of urbanization which means that more people
choose to settle in big cities. This has resulted in a housing shortage in many of
Sweden’s big cities, including Uppsala. Due to long waiting lists and high
prices for condominiums students are among the ones hardest hit by the
housing crisis. Growth is expected to proceed and if Uppsala is to be able to
handle this in a sustainable way it requires great efforts in city planning.
Through archive studies and interviews this degree project examines the
possibilities for Uppsala to become a conurbation and how this affects the
students housing situation.
The result shows a vision of a future Uppsala with a structure of residential
areas and transport networks that could improve the housing situation for
students.
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SAMMANFATTNING
Vi lever under urbaniseringens tid och allt fler väljer att bosätta sig i storstäder. Detta har medfört bostadsbrist i många av landets städer, däribland Uppsala. Studenter är en av de grupper som drabbas hårdast av
bostadsbristen på grund av långa bostadsköer och höga priser på bostadsrätter. Tillväxten väntas fortsätta och för att Uppsala ska klara av att
hantera detta på ett långsiktigt hållbart sätt krävs stora insatser i stadsplaneringen.
Detta examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik
vid Uppsala universitet har genomförts på uppdrag av och i samarbete
med Sveriges Byggindustrier. Genom arkivstudier samt intervjuer med
aktörer som representerar olika delar av samhällsplaneringen utreder
detta arbete möjligheterna för Uppsala att växa till en storstadsregion och
hur detta påverkar studenters bostadssituation. För att skapa en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar storstadsregion krävs fungerande
infrastruktur. Detta arbete utreder därför även vilket transportinfrastrukturnät som skulle gynna en regionförstoring och skapa goda förutsättningar för studenter att bosätta sig i någon av Uppsalas kransorter.
Arbetets resultat visar en struktur av bostadsområden och transportnät i
ett framtida Uppsala som skulle kunna förbättra bostadssituationen för
studenter. Strukturen visas i en kartbild som bygger på välfungerande
infrastruktur som tillfredsställer en students behov och visar den potential som finns i regionen. För att Uppsala ska växa till en storstadsregion enligt förslaget krävs stora insatser. De inblandade måste vara villiga
att satsa på Uppsalaregionen i ett gediget samarbete med kommunöverskridande frågor.

Nyckelord: Regionförstoring, infrastruktur, bostadsbrist, pendling,
stadsplanering, studenter
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Denna rapport är det examensarbete om 15 hp som utgör den avslutande
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berör ämnet samhällsplanering och utreder hur Uppsalastudenters bostadssituation kan påverkas genom regionförstoring.
Jag vill tacka min handledare Simon Imner på Sveriges Byggindustrier
för den hjälp och vägledning han gett under arbetets gång. Jag vill även
tacka honom för att han gett mig chansen att besöka Näringsdepartementet. Min ämnesgranskare Petra Pertoft vill jag också tacka för hennes
stora engagemang för mitt arbete och för den hjälp och vägledning hon
gett.
Tack till alla jag intervjuat för att de avsatt tid åt mig samt för alla intressanta diskussioner och tips de gett mig. Det har varit mycket inspirerande att träffa och prata med så många spännande människor.

Uppsala i maj 2015
Anna Engman

vi

INNEHÅLL
1.

INTRODUKTION ..................................................................................... 1
1.1

Inledning .............................................................................................. 1

1.2

Syfte....................................................................................................... 2

1.3

Frågeställning ...................................................................................... 3

1.4

Avgränsning ........................................................................................ 3

1.5

Mål ........................................................................................................ 4

1.6

Disposition ........................................................................................... 4

2.

METOD....................................................................................................... 5

3.

BAKGRUND .............................................................................................. 7
3.1

Bostadsbrist .......................................................................................... 7

3.2

Sverige satsar på kollektivtrafik ....................................................... 8

4.

ARKIVSTUDIER ....................................................................................... 9
4.1

4.1.1

Läget på bostadsmarknaden ...................................................... 9

4.1.2

Vad anser studenterna är viktigt för en god bostadssituation?
10

4.2

Stadsplanering ................................................................................... 11

4.2.1

Vad är stadsplanering? ............................................................. 11

4.2.2

Hållbar stadsplanering .............................................................. 11

4.3

Regioner ............................................................................................. 12

4.3.1

Vad är en region? ....................................................................... 12

4.3.2

Vad är regionplanering? ........................................................... 13

4.4

Regionförstoring ............................................................................... 15

4.4.1

Vad är regionförstoring? ........................................................... 15

4.4.2

Varför regionförstora? ............................................................... 16

4.5

viii

Uppsalastudenternas bostadssituation............................................ 9

Infrastruktur & Pendling ................................................................. 20

4.5.1

Vad är infrastruktur? ................................................................. 20

4.5.2

Pendling ...................................................................................... 20

5.

4.5.3

Infrastruktur i Uppsalaregionen .............................................. 21

4.5.4

Studenters pendlingsvanor och krav på infrastrukturen ..... 25

4.5.5

Infrastrukturens betydelse i regionen ..................................... 26

4.5.6

Hållbara trafiksystem ................................................................ 27

INTERVJUER ........................................................................................... 31
5.1

Intervjuobjekt & intervjufrågor ....................................................... 31

5.2

Intervjuer ............................................................................................ 33

6.

5.2.1

Bostadsplaneringskommittén ................................................... 33

5.2.2

Regionförbundet Uppsala län .................................................. 34

5.2.3

Uppsala kommun ....................................................................... 36

5.2.4

Tierps kommun .......................................................................... 38

5.2.5

Uppsala studentkår .................................................................... 39

ANALYS ................................................................................................... 41
6.1

7.

Beskrivning av förslaget ................................................................... 41

6.1.1

Orter med potential.................................................................... 41

6.1.2

Infrastrukturella krav ................................................................ 43

6.1.3

Samarbete i regionen ................................................................. 44

RESULTAT ............................................................................................... 47
7.1

Förslag till orter ................................................................................. 47

7.2

Förslag till infrastrukturnät ............................................................. 48

7.3

Förslag till samarbetsform ............................................................... 49

8.

DISKUSSION ........................................................................................... 51

9.

AVSLUTNING......................................................................................... 55
9.1

Slutsatser och rekommendationer .................................................. 55

9.2

Förslag till fortsatta studier.............................................................. 57

10.

REFERENSER ........................................................................................ 59

11.

BILAGOR ............................................................................................... 66

ix

1. INTRODUKTION
1.1 Inledning
Sveriges befolkning växer och enligt Statistiska Centralbyråns prognos
passerar vi 10 miljoner invånare till år 2020. Allt fler svenskar väljer att
flytta till storstäderna, vilket har lett till att det råder bostadsbrist i flera
utav Sveriges storstadsregioner. Med väl fungerande infrastruktur i storstadsområdena kan kommuner knytas samman och bilda stora regioner
med flera stadskärnor. På så vis öppnas en större bostadsmarknad för
den som vill verka i eller kring storstaden. Utbyggd infrastruktur kan
också öppna upp för ny potentiell mark som tidigare inte ansetts som
lönsam att bebygga.
Allt fler väljer att utbilda sig, statistik visar att sedan 1990 har befolkningsandelen med eftergymnasial utbildning ökat från ca 22-40%, se Figur 1.1. Detta har lett till att universitetsstäderna växer snabbt och städernas popularitet ökar bland såväl unga som gamla eftersom dessa städer är tillväxtorter med högt utbud av såväl nöjes- som näringsliv. Uppsala är en stad där bostadsbristen är en ständig debatt och man förutspår
att staden till år 2030 kommer inhysa 250 000 invånare, jmf 205 000 år
2014, för att sedan fortsätta att växa(Uppsala kommun, 2014).
Befolkningsandel med eftergymnasial utbildning
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Figur 1.1 Utveckling av eftergymnasial utbildning som andel av befolkningen i procent. Källa: Statistiska
centralbyrån, SCB

Unga som ännu inte tagit sig in på bostadsmarknaden är några av de som
drabbas hårdast av bostadsbristen. Detta beror främst på de långa bostadsköerna till hyresrätter samt att bankernas bolånetak och amorteringskrav gör det svårt vid köp av lägenhet för den som inte tidigare har
arbetat och sparat ihop pengar till att klara av detta.
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Idag är miljön en het debatt och det talas ofta om hållbarhet. Byggindustrin står idag för lika stor del av vår klimatpåverkan som personbilarnas
utsläpp gör så miljö och hållbarhet är därför en viktig fråga inom samhällsplaneringen(Nohrstedt, 2014). Samhällen som är ekologiskt, socialt
och ekonomiskt hållbara värnar om miljö och ekosystem samtidigt som
de motverkar segregation och ökar delaktigheten i samhället samt att näringslivet fungerar så att människorna där kan försörja sig(Block, 2009).
I stora städer behöver fler färdas på ett effektivt och klimatsmart sätt för
att skapa ett hållbart samhälle. Tåg är både effektivt och hållbart då det
kan ta många passagerare och har en liten miljöpåverkan. Därför är utbyggt och förbättrat järnvägsnät något som diskuteras, planeras och prioriteras på såväl regional som nationell nivå.
Inom korta geografiska avstånd från Uppsala finns flera mindre orter där
bostadsmarknaden inte är lika hårt belastad. Min tes är att bostadsbristen
kan lösas på ett hållbart och långsiktigt sätt med regionförstoring, dvs att
Uppsala med kransorter växer och blir en region snarare än en stad. Av
Uppsalastudenterna bor 10 % utanför Uppsala. I en undersökning av vad
Uppsalastudenterna anser är viktigt för boendesituationen hamnade
närhet till kommunikationer på första plats medan närhet till campus och
centrum hamnade långt ner på listan(Uppsala studentkår, 2011). Men
varför väljer då inte fler studenter att bosätta sig i någon av kransorterna?
För att besvara denna fråga måste vi först utreda vad det är som påverkar
valet av bostadsort samt vad som krävs av samhällsplaneringen för att
en hållbar tillväxt ska kunna ske i en region.

1.2 Syfte
Syftet med detta arbete är att ta reda på vad som krävs inom samhällsplaneringen för att Uppsalaregionen ska kunna växa och att fler studenter ska bosätta sig i någon av Uppsalas kransorter. Arbetet syftar även i
att kunna besvara hur infrastruktur och transportsystem ska utföras för
att få studenter att bedöma pendling som ett tänkbart alternativ.
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Kap. 1 Introduktion

1.3 Frågeställning
Frågeställningarna i detta arbete bygger på en huvudfråga som för att
kunna besvaras kräver svar på flera följdfrågor.
Huvudfråga:
o Varför väljer inte fler studenter att bosätta sig i någon av Uppsalas
kransorter?
Följdfrågor:
o Vilka faktorer är det som påverkar när studenter ska välja bostadsort?
o Vad krävs av samhällsplanering och infrastruktur för att studenter ska bedöma pendling som ett tänkbart alternativ?
o Finns det orter i regionen med potential att bli attraktiva bostadsorter för studenter i framtiden?

1.4 Avgränsning
Bostadsbristen är ett problem på flera håll i landet. För att begränsa
undersökningen gjordes valet att fokusera på Uppsalaregionen. Det
finns orter i andra omkringliggande län med potential att bli en del av
Uppsala i framtiden. Rent geografiskt avgränsas ändå arbetet till Uppsala läns gränser och de förutsättningar som finns här studeras. Detta för
att inte arbetet ska bli för stort. Hela länet har beaktats vid studien av
vilka orter som skulle kunna bli potentiella bostadsorter för studenter i
framtiden.
För att få en bred bild av dagsläget, som representerar olika delar och
perspektiv, har intervjurepresentanter med olika roller inom regionens
samhällsplanering och utveckling valts ut. De som valts ut för intervju
företräder nationellt, regionalt och lokalt perspektiv på frågeställningarna. Mer om vilka representanterna är och vilken roll de har kan läsas
om under avsnitten Metod samt Intervjuer.
Ett välfungerande infrastruktursystem består av många olika delar som
tillsammans bygger upp en helhet. Arbetet studerar kollektivtrafik och
pendling med fokus på tåg. Detta för att begränsa arbetet men också eftersom tåg är ett miljövänligt sätt att resa på vilket är viktigt att prioritera
för en hållbar framtidsutveckling. Såväl regionaltåg som pendeltåg inom
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regionen har studerats för att se vilka alternativ som är bäst anpassade
till studenter och deras behov.

1.5 Mål
Målet med detta arbete är resultatet ska visa hur man i regionen kan planera och samarbeta för att tillväxt ska ske så att det gynnar studenterna
och även kunna användas som ett hjälpmedel vid framtida planering.

1.6 Disposition
I kapitel 1, Introduktion, redogörs syfte och mål. Kapitlet leder även in
läsaren på ämnet och frågeställningen. Kapitel 2, Metod, beskriver vilken
metod som använts och varför. Rapportens 3:e kapitel, Bakgrund, beskriver motivet till arbetet och varför ämnet är aktuellt. Det beskriver dagsläget och det problem som arbetet bygger på. Kapitel 4 är Arkivstudier
där innehållet är mycket av det som behövs för att förstå problemet och
hur man ska kunna lösa det. Kapitlet handlar om stadsplanering, regioner, regionförstoring och infrastruktur. Därefter följer kapitel 5, Intervjuer, som inleds med en förklaring av vilka perspektiv de olika intervjuobjekten representerar samt varför de är intressanta till arbetet. Detta
följs av sammanfattningar av intervjufrågorna och vad som sas under intervjuerna. Kapitel 6 är Analys där både arkivstudierna och intervjuerna
analyseras. I detta kapitel redogörs en sammanställning av den kunskap
arbetet gett och det som ligger till grund för arbetets resultat. Därefter
följer kapitel 7, Resultat. Resultatet redovisas i form av figurer och förslag
till utvecklingsområden och sammarbeten inom regionen. I kapitel 8,
Diskussion, diskuteras resultatet utifrån bla dagsläge och hur detta förhåller sig till vad som planeras i regionen, hållbarhet och även lönsamhet. Därefter följer kapitel 9, Avslutning, där slutsatser dras samt rekommendationer för vad som skulle behöva studeras ytterligare görs. I kapitel 11, Bilagor, finns grunduppställningen av intervjufrågorna i sin helhet.
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2. METOD
Arbetet inleddes med arkivstudier för att skaffa bakgrundsfakta om ämnet. Statistik om invånarantal och tillväxt i regionen studerades både ur
ett historiskt perspektiv och hur det ser ut idag. Dessutom studerades
rapporter, som myndigheter och kommunerna i regionen tagit fram,
vilka beskriver de problem som finns idag och deras vision om regionens
framtida tillväxt. För att ta reda på vilka områden som planeras för bebyggelse studerades översiktsplaner. Annan bakgrundsinformation
hämtades i böcker om bla samhällsplanering, Uppsalas tekniska historia
samt hållbart byggande. Studien gav kunskap om samhällsplanering,
dagsläget samt de problem som finns med bostadsbrist och infrastruktur.
Dagsläget i samhällsdebatten med avseende på bostadsbrist och städers
tillväxt har tillgodosetts via tidningsartiklar, pressmedelanden från regeringen samt genom en föreläsning om urbanisering ledd av Harvardprofessorn Edward Glaeser på Universitetshuset den 15:e april. Föreläsningen var en del av det årliga arrangemanget Urban Lecture som hålls
av Institutet för bostads- och urbanforskning, IBF.
Utöver detta har en kvalitativ fallstudie utförts genom intervjuer med
olika personer som är delaktiga i regionens utvecklingsarbete och samhällsplanering. De intervjuade personerna arbetar på Näringsdepartementets bostadsplaneringskommitté, Regionförbundet Uppsala län,
Uppsala kommun, Tierps kommun respektive Uppsala studentkår och
de representerar nationellt, regionalt och lokalt perspektiv.
För att på bästa sätt kunna göra en jämförelse utifrån de svar som erhållits under intervjuerna valdes metoden semistrukturerad intervju där
samma uppställning frågor ställs till intervjuobjekt med olika synvinkel
på frågeställningarna. Varje intervju nyanseras av de följdfrågor och
samtalsämnen som grunduppställningen av frågor leder till. Intervjuerna har genomförts som telefonintervju eller som personligt möte med
intervjuobjektet. Samtliga intervjuer har spelats in för att kunna fokusera
på samtalet vid intervjutillfällena.
Resultatet från intervjuerna tillsammans med slutsatserna som kan dras
av arkivstudierna ligger till grund för det här arbetets resultat. Utifrån
den kunskap arbetet bidragit med har figurer ritats upp över potentiella
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utvecklingsområden i regionen. Dessa figurer bygger bla på vad som anses vara rimlig pendlingstid, vad regionen vill satsa på, vilka behov en
student har samt var det finns potential för utbyggd transportinfrastruktur som gynnar utvecklingen. Dessutom ges ett förslag i resultatet på hur
ett samarbete kan ske med kommunöverskridande frågor, så som infrastruktur- och bostadsförsörjningsfrågor.
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3. BAKGRUND
3.1 Bostadsbrist
Uppsala har ett strategiskt läge centralt i landet med närhet till såväl huvudstaden som landsbygden. Uppsala universitet grundades år 1477 och
med tiden har universitetet satt en stor prägel på staden. Under 1800talets första hälft ökade tillväxten i staden och utvecklingen stimulerades
ytterligare av den järnväg som byggdes mellan Uppsala och Stockholm
under 1800-talet(Urbanhistory, 2008). Trenden har hållit i sig och sedan
år 1815 har befolkningsmängden i Uppsala län ökat för varje år och idag
är länet ett av Sveriges snabbast växande(Länsstyrelsen Uppsala län,
2012).
Omkring sekelskiftet år 1800-1900 blomstrade industrierna i Uppsala.
Allt från tegel till skor tillverkades i stadens fabriker. En av Uppsalas
största fabriker var tegelfabriken som kunde nås från staden med tåg, se
Figur 3.1. I takt med att industrierna växte ökade arbetstillfällena i staden
och allt fler flyttade från den omkringliggande landsbygden in till Uppsala för att jobba. Under en femtioårsperiod ökade invånarantalet ökade
från 7 000 till 23 000. Bostadsbyggandet klarade inte av att hålla samma
takt och staden drabbades av en bostadsbrist som förde med sig dåliga
sociala förhållanden. För att klara av tillväxten byggdes bostäder i Uppsalas utkanter och många nya områden kom till under denna tid, däribland Eriksdal, Erikslund och Petterslund.

Figur 3.1 Stationshuset vid tegelfabriken Ekebybruk. Källa: ekebyflogsta.org
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Invånarantalet i länet var år 2014 beräknat till 348 942 personer och förväntas öka med drygt 400 000 invånare till år 2030 (Länsstyrelsen Uppsala län, 2012).
Det råder stort underskott på bostäder i samtliga kommuner i länet. Underskottet är särskilt stort bland bostäder för ungdomar (Länsstyrelsen
Uppsala län, 2014a). Missnöjet med bostadssituationen hörs i debatterna
och har bland annat gett sitt uttryck i en inofficiell förlängning av Uppsalas slogan, se Figur 3.2.

Figur 3.2 Uppsalas nya slogan? Foto: Michaela Hasanovic

3.2 Sverige satsar på kollektivtrafik
Den 8 januari år 2015 gick regeringen ut med ett pressmeddelande från
Näringsdepartementet. I pressmeddelandet beskrivs det regeringsbeslut
om ett stadsmiljöavtal som innebär att aktörer kommer kunna söka statlig medfinansiering som täcker upp till 50 % av kostnaderna för kollektivtrafikprojekt. Infrastrukturministern säger att ”regeringen är övertygad om att planeringen av transportsystemen måste vara en integrerad
del av hela samhällsplaneringen, inte minst bostadsbyggandet”. Med
bättre samverkan i samhällsplaneringen mellan utbyggd kollektivtrafik
och bostadsbyggande kan vi bygga mer för att uppnå regeringens mål
med att producera 250 000 st nya bostäder till år 2020. Mehmet Kaplan
om regeringsbeslutet: ”Dagens regeringsbeslut är ett avgörande steg
framåt för att skapa attraktiva områden för ökat bostadsbyggande och
för förbättrad miljö och effektivare kollektivtrafik i städer runt om i Sverige”(Näringsdepartementet,2015).
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4. ARKIVSTUDIER
4.1 Uppsalastudenternas bostadssituation
4.1.1 Läget på bostadsmarknaden
Enligt analysen av bostadsmarknaden i Uppsala län år 2014 finns knappt
13 000 st studentbostäder vilket kommunen bedömer som underskott
mot det aktuella behovet. Två andra kommuner i länet uppger att de har
underskott på bostäder för studenter(Länsstyrelsen, 2014c). I Uppsala är
idag omkring 45 000 studenter inskrivna på universitetet(Uppsala universitet, 2015) och varje termin söker sig nya blivande studenter till Uppsala. Det stora antalet studerande förklaras med de stora ungdomskullarna och situationen på arbetsmarknaden(Länsstyrelsen, 2014c). Enligt
Stella Papasotiriou, bostadsansvarig på Uppsala studentkår, ser Uppsalas två universitet Uppsala universitet, UU, och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, ut att ha fortsatt högt antal inskrivna studenter. Detta, menar hon, beror på att UU ligger högt på världsrankningslistor och därför
är förstahandsval för många medan SLU har många specialiserade inriktningar som inte finns på så många andra ställen.
Att få en bostad i Uppsala kan vara svårt och innebära att man ska ha
stått i kö under en lång tid. Inom länets kommuner äger de allmännyttiga
bostadsföretagen den största delen av kommunernas respektive bostadsbestånd. Genomsnittstiden för att få en hyresrätt via de allmännyttiga
bostadsföretagen i länet mellan 30-96 månader, dvs 2,5-8 års kötid(Länsstyrelsen Uppsala län, 2014b). Uppsalas studentnationer förmedlar bostäder endast avsedda för studenter. Kötiden till dessa lägenheter är betydligt kortare, omkring 6-12 månader (Studentboet.se, 2015). Uppsalas
studentnationer äger tillsammans ungefär 3 500 st rum och lägenheter
(Uppsalastudent.se, 2015a). Enligt en undersökning som Uppsala studentkår utförde i samarbete med Uppsala Universitet och Uppsala kommun 2011 svarade 84% av studenterna att de upplever bostadssituationen i Uppsala som svår eller mycket svår(Papasotiriou, 2015).
Tillgången på bostäder för studenter anses vara en viktig fråga att lösa
eftersom en välutbildad befolkning är väsentligt för att kunna öka länets
tillväxt och konkurrenskraft (länsstyrelsen, 2014c).
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4.1.2 Vad anser studenterna är viktigt för en god bostadssituation?
Av Figur 4.1 framgår att drygt 60 % av Uppsalas studenter bor i centrala
Uppsala. Omkring 10 % bor utanför Uppsala och pendlar till universitetet. Resterande andel bor i Uppsalas övriga delar.(Uppsala studentkår,
2011)

Var bor studenterna?
70
60
50
40
[%]
30
20
10
0

Centrala Uppsala

Övriga Uppsala

Utanför Uppsala

Figur 4.1 Var bor Uppsalastudenterna?

Dessa siffror talar för att närhet till centrum och utbildning är något som
värderas högt, men en enkätundersökning från samma rapport visar att
så inte är fallet. I enkätundersökningen bad man studenterna ranka det
som är viktigast för ett bra boende. De svarande studenterna rankade de
fem viktigaste faktorerna enligt följande lista:
1.
2.
3.
4.
5.
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Närhet till kommunikationer
Billigt boende
Närhet till livsmedelsbutik
Närhet till vänner
Hög standard
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Närhet till centrum och utbildning är alltså inte ens med på listan bland
de fem viktigaste faktorerna enligt de svarande. Omkring 15 % av de svarande menar att de avråder folk att söka sig till Uppsala för att studera
på grund av den svåra bostadssituationen. En fungerande bostadsmarknad är betydelsefullt för stadens fortsatta utveckling och konkurrenskraft som universitetsstad. Om svaren i enkäten betyder att fler studenter
kan tänka sig att bosätta sig i någon av Uppsalas kransorter så behövs
insatser i samhällsplaneringen som tillgodoser behovet av bostäder samt
goda kommunikationer inom Uppsalaregionen.

4.2 Stadsplanering
4.2.1 Vad är stadsplanering?
Innan Plan- och bygglagen(PBL) infördes år 1987 användes ordet stadsplanering till det vi idag kallar detaljplanering. Trots att ordet stadsplanering har ändrat betydelse används det fortfarande för att beskriva helhetsplaneringen inom staden. Stadsplaneringen består av planering
inom såväl ny som befintlig bebyggelse där olika intressen beaktas för
att skapa en hållbar utveckling av staden(Urban Utveckling, a). I rapporten TRAST – Trafik för en attraktiv stad har författarna beskrivit stadsplanering som: ”Att stadsplanera innebär att på nationell nivå, regional och
lokal nivå gå i riktning mot de nationella mål som tillsammans leder mot
den hållbara och attraktiva staden och ett långsiktigt hållbart transportsystem”. Vårt samhälles uppbyggnad sedan andra världskriget har präglats av bilismen. Vägar, städer och kvarter har byggts upp för att passa
den som reser med bil. Idag hålls ett större fokus på miljö och hållbarhet
vilket gör att kollektivtrafiken fått en mer betydande roll för att minska
vår negativa miljöpåverkan. Kollektivtrafiknätets struktur är det som bör
vara styrande vid planering av såväl bostäder och verksamheter som för
trafiknätet i sin helhet för att uppnå ett långsiktigt hållbart samhälle. Det
är svårt att skapa goda förutsättningar för kollektivtrafiken i efterhand
vilket innebär att det är viktigt att få in detta i stadsplaneringens tidiga
skeden. (Banverket m fl, 2004).

4.2.2 Hållbar stadsplanering
Begreppet hållbar utveckling började användas i och med rapporten Vår
gemensamma framtid som världskommissionen för miljö och utveckling
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publicerade år 1987. I denna rapport definierades hållbar utveckling
som: ”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens
behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Hållbar utveckling omfattas av de tre samspelande faktorerna ekologisk, ekonomisk, och social hållbarhet. (FN, 2012)
Traditionell stadsplanering har inneburit planering av tätorterna medan
landsbygden har fått stå utanför och klara sig på egen hand. För att stadsplanera hållbart måste städer och dess omgivande landsbygd planeras
som en enhet. Platsers identitet och funktion måste beaktas för att skapa
en intressant miljö som inte ser likadan ut överallt. En hållbar stad är i
harmoni med naturen, människorna och framtiden. Det gäller att planera
helheten och att se problem på flera olika sätt samtidigt. (Block, 2009)

4.3 Regioner
4.3.1 Vad är en region?
En region är ett område och man skiljer på administrativa och funktionella regioner. De administrativa regionerna är beständiga och styrs av
politiska församlingar som utses i politiska val. De funktionella regionerna är mer föränderliga och beror av människors beteende. Arbetsmarknader är ett exempel på en funktionell region. När folk pendlar allt längre
sträckor så blir arbetsmarknadsregionerna större och färre(SKL, 2015).
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4.3.2 Vad är regionplanering?
Regionplanering är planeringen av kommunöverskridande frågor så
som infrastruktur och bostadsförsörjning. Varje kommun har så kallat
planmonopol och ska enligt lag upprätta en översiktsplan för kommunen. I Uppsalaregionen, likt andra storstadsregioner, finns en regional
utvecklingsstrategi, RUS, som redovisar visioner och målsättningar för
framtiden. Enligt Anders Ferdinandsson på Regionförbundet Uppsala
län kan den regionala planeringen och utvecklingsstrategin ses som en
slags översiktsplan för hela regionen.
Regionplanering regleras av lag och sköts via olika samverkansorgan.
Enligt Plan- och bygglagen(PBL) 7 kap regionplanering(SFS 2010:900)
har regeringen rätt att besluta om att det under en viss tid eller tillsvidare
ska finnas ett regionplaneorgan som ska sköta samordning och planering
av kommunöverskridande frågor. Lag (2002:34) om samverkansorgan i
länet säger att samverkansorganen har till uppgift att samordna, utarbeta
en strategi för länets utveckling samt upprätta en plan för regional infrastruktur.
För att en storstad ska klara av en tillväxt krävs gemensamma insatser i
hela regionen och när en storstad växer kan även de omkringliggande
kommunerna gynnas. Många investeringar som behövs för att en stad
ska klara av att växa är dessutom gränsöverskridande, t ex infrastruktur.
Det är på grund av detta det finns organisationer där inblandade kommuner och aktörer träffas för samråd och kunskapsutbyte. Två av de organisationer som verkar i Uppsalaregionen är Regionförbundet Uppsala
län och Mälardalsrådet.
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Regionförbundets medlemmar utgörs av länets kommuner och är ett politiskt styrt samverkansorgan, se Figur 4.2. De har tagit fram den regionala utvecklingsstrategin(RUS), Uppländsk drivkraft 3.0 med anledning
av lagen om samverkansorgan. Strategin beskriver att regionen har som
mål att bli Europas mest attraktiva kunskapsregion till år 2030. För att
klara av målsättningen har strategier tagits fram för hur regionen ska
vara innovativ, växande, kompetent och attraktiv. Visionen är att regionen ska kunna erbjuda bostäder efter behov och vara en del av huvudstadsregionen med hjälp av hållbara kommunikationer i alla riktningar.
(Regionförbundet Uppsala län, 2013)

Figur 4.2 Karta över medlemmarna i Regionförbundet Uppsala län. Källa: regionuppsala.se
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Mälardalsrådet är en politiskt styrd organisation för kommuner och
landsting i Stockholm-Mälarregionen, se Figur 4.3. Rådet har bla ett planerings- och trafikutskott som arbetar med samhälls- och stadsplanering,
transportinfrastruktur och kommunikationer. Utskottet strävar efter att
vara en mötesplats där politiker från Mälardalsrådets medlemmar ska
kunna nätverka med aktörer från regionen för att öka förutsättningarna
för samverkan, initiativ och gemensamt agerande. (Mälardalsrådet,
2015)

Figur 4.3 Medlemmarna i Mälardalsrådet. Källa: malardalsradet.se

4.4 Regionförstoring
4.4.1 Vad är regionförstoring?
Globaliseringen har pågått under en längre tid och på grund av informations- och kommunikationsteknologi har omvärlden krympt och allt
har kommit närmare. Tillväxt- och regionplaneförvaltningen skriver att
globalisering är starkt förenad med urbanisering och med växande regioner(Hårsman mfl, 2009). Utvecklingen syns inte bara globalt utan även
på lokal och regional nivå. På den regionala nivån pratar man om regionsförstoring och det är ett hett ämne vilket syns tydligt om man gör en
internetsökning på ordet då träffarna är flera tusen och många av dem är
rapporter om hur olika regioner ska klara av tillväxt och urbanisering.
Platser som en person inte har någon tidigare relation till tenderar att
hamna långt bort på dennes så kallade mentala karta. Den mentala kartan, även kallad kognitiv karta, kan beskrivas som en karta av en människas föreställning om hur världen ser ut. Studier har visat att dessa kartor inte ger fågelperspektivet av världen utan att de består av selektivt
utvalda landmärken och områden som är viktiga för att vi ska kunna orientera oss(Urban Utveckling, b). Eftersom den mentala kartan byggs upp
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av en persons uppfattning av och kunskap om en faktisk plats är den
högst subjektiv. Det är ofta den mentala kartan som avgör hur stor sannolikheten är att vi kan tänka oss att besöka eller bosätta oss på en viss
plats(Fellman m fl, 2009).
Regionförstoring innebär alltså att såväl administrativa som funktionella
regioner växer samman. Detta till följd av att allt fler människor är beredda att färdas allt längre sträckor för att nå ett visst utbud av exempelvis arbetsmarknad.

4.4.2 Varför regionförstora?
Det finns två läger inom samhällsdebatten när det handlar om tillväxt
och hållbar stadsplanering. De som menar att staden ska byggas inåt och
de som istället anser att den ska byggas utåt. När en stad byggs inåt kallas det att förtäta staden. Argumenten för denna metod är bla att kortare
avstånd ger ett minskat bilberoende samt att det ger underlag för effektivare system för vatten-och avlopp, VA. Nackdelarna med att bygga tätt
är att det driver upp markpriserna i innerstaden vilket i sin tur leder till
att folk tvingas flytta från staden och att samhället segregeras. Byggs staden istället utåt finns utrymme för en luftig stad med grönområden som
tillåter rekreation och reproduktion av växter och djur. För att bygga staden utåt på ett hållbart sätt handlar det om att bygga längs kollektivtrafikens stråk så att biltrafiken inte ökar på grund av de längre avstånden.(Block, 2009)

4.3.3 Förutsättningar för regionförstoring
För att en hållbar regionförstoring ska ske krävs vissa förutsättningar.
Några av dessa förutsättningar är lönsamhet, tillgänglighet och attraktivitet vilka beskrivs nedan.

Lönsamhet
En förutsättning för byggande är att det finns en efterfrågan på marknaden så att den som bygger eller låter bygga vet att det finns förutsättningar för att det ska vara lönsamt. En metod för att mäta lönsamheten
för nyproduktion i ett visst område är med hjälp av Tobins Q. Indikatorn
Tobins Q beräknas som kvoten mellan marknadspriset på ett befintligt
hus och kostnaden att bygga ett nytt motsvarande. Det vill säga, ett värde
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över 1 innebär lönsamhet. I praktiken krävs dock ett värde över 1 för att
innebära vinstmarginal för projektet.
I Figur 4.4 visas Tobins Q illustrerat med färgkodning i området kring
Uppsala. Svart färg indikerar lönsamhet för nybyggnation, dvs Tobins Q
> 1. Orange färg indikerar områden nära gränsen för lönsamhet, dvs Tobins Q strax under 1.

Figur 4.4 Karta som visar Tobins Q, Svart=TQ>1, Orange=TQ<1. Källa: Berglund & Englén

Dessa typer av områden finns främst i anslutning till storstadsområden
och kan anses ha god potential för lönsamhet i framtiden i och med den
rådande bostadsbristen i storstäderna.
Det finns ett starkt samband mellan tillgänglighet i transportsystemet
och Tobins Q. Med ökad transportinfrastruktur i och kring storstaden
ökar tillgängligheten, vilket ger förbättrad lägeskvalitet för områden som
ligger utanför stadskärnan. Med ökad tillgänglighet kan tröskeleffekter
utlösas och i områden som ligger nära gränsen för lönsamhet kan goda
förutsättningar för nyproduktion uppstå. (Berglund & Englén).

Tillgänglighet
Tillgänglighet kan definieras som ett mått på hur lätt man från en viss
plats kan nå det regionala utbudet av t ex arbetsplatser, affärer, service
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och vård. Hög tillgänglighet är en betydelsefull lägeskvalitet för både företag och hushåll. Två faktorer som bidrar till ökad tillgänglighet i ett
område är antingen att restiderna minskar eller att det lokala utbudet
ökar. Det är mer attraktivt att lokalisera bostäder och arbetsplatser i ett
område där tillgängligheten har ökat till följd av förbättrade transporter
och att tillgängligheten därför oftast sker som en följd av båda faktorerna.
(Berglund & Englén)
God kollektivtrafik har visat sig öppna upp nya lägen för bebyggelse.
Utbyggd kollektivtrafik bidrar till att lägen som tidigare inte ansetts som
lönsamma att bygga på blir till attraktiva lägen för bostäder(Näringsdepartementet, 2015). Detta visar inte minst de bostadsplaner som både
Uppsala och Knivsta har planerat att genomföra om den planerade utbyggnaden av Ostkustbanan1 blir av. Uppsala kommun har planerat att
bygga ut Bergsbrunna, söder om Uppsala tätort, med omkring 2400 nya
bostäder. Detta blir dock bara av om en ny tågstation vid Uppsala södra
blir av vilket i sin tur förutsätter att det görs investeringar i Ostkustbanan. Samma villkor gäller för Knivsta kommun i deras planer på ett stort
utbyggnadsområde. Om Ostkustbanan byggs ut har Knivsta planerat att
bygga omkring 3000 bostäder i tätorten Alsike(Berglund, Englén & Kyllingstad). De båda kommunernas planerade områden kan även ses i deras respektive översiktsplaner (Uppsala kommun, 2010) resp. (Knivsta
kommun, 2006).

Attraktivitet
En orts attraktivitet är en subjektiv fråga. Hur attraktiv en plats upplevs
beror på individen och dennes behov och intressen. Charlotta Mellander,
professor i nationalekonomi, är en av Sveriges främsta experter på städer, kreativitet och regional utveckling. Hon menar att en viktig förutsättning för att en region ska kunna växa är tolerans. En tolerant region
tenderar att locka till sig kreativa människor som i sin tur lockar till sig
företag och dit företagen flyttar följer arbetskraften, människorna, efter.
Hon menar alltså att det i en tolerant region med hög mångfald skapas

Ostkustbanan är den järnväg som sträcker sig mellan Sundsvall och Stockholm, via b
la Uppsala, Knivsta och Arlanda(Trafikverket, 2014a)
1
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en kedja som gynnar tillväxt och entreprenörskap. Som exempel på kreativa människor nämner Mellander lärare, konstnärer, programmerare,
arkitekter och läkare(HJ, 2014).
I ett blogginlägg skriver Mellander om utmaningarna med att skapa attraktiva regioner och att det krävs ett samarbete mellan politiker, fastighetsägare och näringsliv i regionsutvecklingsprocessen. Det behövs insatser för att få unga människor till regionen för att en tillväxt ska vara
möjlig(Mellander, 2014). Förutom tolerans anser Mellander och hennes
kollega Richard Floridas att humankapital och teknologi är två ytterligare faktorer som krävs för utveckling i en region.
Den kompetens människorna i en stad eller region besitter är det som
kallas humankapital. Humankapitalet i en region var även ett fokus under Harvardprofessorn Edward Glaesers föreläsning vid universitetshuset i Uppsala den 15 april. Glaeser talar under föreläsningen om att en
välutbildad befolkning bidrar till ett innovativt samhälle och konkurrenskraft. Under föreläsningen finns ett återkommande budskap att ha
kompetenta grannar gör dig mer produktiv. Glaeser förklarar att smarta städer
föder smarta människor och att kompetenta människor är väsentliga för en
stads utveckling och förmåga att växa. För att exemplifiera detta berättar
han om den första skyskrapan som byggdes under senare delen av 1800talet i Chicago. Gleaser berättar att Louis Sullivan, amerikansk arkitekt
under 1800-talet, brukar kallas father of the skyscraper vilket han anser är
fel. Han menar istället att det var staden Chicago och alla kompetenta
människor där som tillsammans skapade en kreativ miljö som slutligen
ledde till att den första skyskrapan byggdes.
Gleaser påpekar även under föreläsningen att städer ständigt behöver
återuppfinna sig själva för att överleva och att humankapitalet därför är
det viktigaste en stad har. Vidare påstår han att en hög inflyttning till en
region ger större humankapital som i sin tur skapar kreativa och attraktiva miljöer som ökar chanserna för såväl ökad inflyttning som att invånarna stannar kvar i regionen.

19

UPPSALAREGIONENS TILLVÄXT

4.5 Infrastruktur & Pendling
4.5.1 Vad är infrastruktur?
Alla tekniska system som länkar ihop och upprätthåller kommunikationer och försörjning mellan städer kallas infrastruktur. En del av systemet är transportinfrastrukturen som står för alla kommunikationer.
Under en stor del av Sveriges historia fanns inga vägar och det enda sättet att transportera sig bekvämt och snabbt var längs vattnet. Alternativet
att gå eller rida var mycket mer tidsödande och därför kom sjöfarten att
ha en dominerande ställning ända in på 1960-talet.
Omkring 1900-talets början hade ett järnvägsnät byggts ut i stora delar
av landet och järnvägens stora uppsving kom i och med elektrifieringen
av denna som skedde under 1920-talet. Utbyggnaden av järnvägen fortsatte in på 1950-talet för att sedan komma att avvecklas till stora delar
under 1960-talet till följd av utvecklingen av vägnätet.
Efter andra världskriget ökade bilismen explosionsartat och många städer hade problem med att matcha anpassningen till den snabba utvecklingen. I modern tid har satsningarna på kollektivtrafik fått större utrymme än biltrafiken och sedan 2000-talets början har nya järnvägstunnlar och broar förkortat avstånd och fört städer närmare varandra(Björk,
Nordling, Reppen, 2012).

4.5.2 Pendling
Vad är pendling?
Ordet pendling används ofta slentrianmässigt för att beteckna resor mellan bostad och arbetsplats, men definitionen som SCB använder sig av är
regelbunden förflyttning mellan bostad och arbetsplats där en kommungräns behöver korsas. Så det är dessa typer av resor som räknas som
pendling i den statistik SCB tagit fram(Tillväxtanalys, 2010).

Accepterad längsta pendlingstid
Vad gäller längsta accepterade pendlingstid finns det flertalet studier
som undersökt just denna fråga. Många av dessa studier har visat att de
flesta människor anser att den längsta accepterade pendlingstiden ligger
mellan 45 minuter upp till en timme(Tillväxtanalys, 2010).
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En undersökning av hur lång restid studenter tycker är rimlig att ha till
sin undervisning finns redovisad jämte hur lång deras normala restid till
undervisningen är, se Figur 4.5. Av denna undersökning framgår att
hälften av studenterna anser att en rimlig restid är 30 minuter eller
mindre. Av de svarande är det en femtedel, 20 %, som anser att en timme
eller mer är en rimlig restid(Stockholms läns landsting, 2011).

Figur 4.5, Stockholmsstudenternas aktuella restid jämte den restid de anser rimlig att ha till sin undervisning. Källa: Stockholms läns landsting, 2011.

4.5.3 Infrastruktur i Uppsalaregionen
Historik
Det första tåget rullade in på stationen i Uppsala år 1866, ett ångtåg som
rest från Stockholm på närmare två timmar. Under kommande tio år
byggdes järnvägsnätet kring Uppsala ut. Norra stambanan mot Sala öppnades och därefter även linjen mot Gävle. Österut lades smalspår mot
Länna och Norrtälje. Uppsala blev en järnvägsknut och framförallt godstrafiken var en viktig del i den industriella utvecklingen som skedde i
Uppsala på den tiden.
I centrala Uppsala byggdes ett spårvagnsnät som togs i drift år 1906.
Spårvagnarna körde passagerare och gods från innerstaden och ut mot
bla Svartbäcken strax norr om centrum och Graneberg i stadens södra
utkant, se Figur 4.6. En av anledningarna till att spårvagnarna infördes i
staden var det besvärande faktum att industriernas arbetare bosatte sig
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allt längre från centrum. Efter andravärldskrigets slut hade mycket hänt
i samhällsutvecklingen och spårvägen hade inte hunnit med att utvecklas i samma takt. Detta medförde att spårvagnsnätet lades ner år
1953(Andersson, 2006).

Figur 4.6 - Uppsalas spårvagnsnät som det såg ut år 1928. Källa: Andersson, 2006.

Nutid
Idag kan man resa till och från Uppsala med regionaltåg eller pendeltåg.
De regionaltåg som stannar i Uppsala är de som trafikerar Ostkustbanan
och Dalabanan. Ostkustbanan ansluter till Norra stambanan och sträcker
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sig mellan Sundsvall och Stockholm, se Figur 4.7(Trafikverket, 2014a).
Dalabanans tåg körs mellan Mora och Uppsala, se Figur 4.8(Trafikverket,
2014b).

Figur 4.7 Ostkustbanan. Källa: trafikverket.se

Figur 4.8 Dalabanan. Källa: trafikverket.se

I Uppsalaregionen körs två pendeltåg, SL-pendeln och UL-pendeln. SLpendeln går längs sträckan Uppsala-Stockholm-Älvsjö(-Tumba) med 30minuterstrafik förutom efter kl 22 och helgmorgnar då den går med timmestrafik(UL, 2015a). UL-pendeln går längs sträckorna Uppsala-Tierp,
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Uppsala-Gävle och Uppsala-Sala. Mot Tierp körs tågen med 30-minuterstrafik och mot Gävle med timmestrafik. Mot Sala är avgångarna glesare
och har 12 avgångar på vardagar respektive 6 avgångar på helger(UL,
2015b).
Tabell 1 - Regionens pendeltåg

Sträcka
Uppsala-Knivsta-Upplands-Väsby
Uppsala-Tierp
Uppsala-Tierp-Gävle
Uppsala-Morgongåva-Heby-Sala

Avgångsintervall

Sista avgång
(vardag/helg)
30 min*
Ca 1/tim hela natten
30 min*
kl 01:09/02:19
1 tim*
kl 01:09/01:09
vardag: 12 avg/helg: 6 kl 22:45/20:43
avg

* färre avg. kvällar och helgmorgnar

Framtid
Utbyggt och förbättrat järnvägsnät är något som diskuteras, planeras och
prioriteras på såväl regional som nationell nivå. Planerade investeringar
kan ses i Figur 11.
När Uppsala kommun gav sitt yttrande till Näringsdepartementet angående Nationell plan för transportsystemet 2014-2025 listades de investeringar man prioriterar högst inom kommunen. De prioriteringar som
nämns är satsningar på Ostkustbanan, Dalabanan, Arosstråket och kollektivtrafik i Uppsala stad.
I stråket mellan Uppsala och Stockholm är pendlandet högst i landet,
dessvärre har pendlandet med bil längs stråket ökat medan tågresandet
minskat. Längs Ostkustbanan vill man därför utöka drift och underhåll,
anlägga två ytterligare spår samt en ny station vid Bergsbrunna, Uppsala
södra.
Kommunen anser att utökad kapacitet och nytt tåguppehåll är väsentligt
för att kommunen ska kunna bygga bostäder i tillräcklig utsträckning.
Dalabanan utgörs av tågräls längs sträckan mellan Uppsala och Sala.
Denna trafikeras av regelbunden pendeltågstrafik och kommunen anser
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att ett tåguppehåll i Vänge skulle medföra goda förutsättningar för orten
att bli en mer attraktiv bostadsort.
Trafikverkets mening är att Stockholm Central behöver avlastas och föreslår byggnation av järnväg mellan Uppsala och Enköping, Arosstråket,
som en alternativ lösning till detta. Kommunen ser att Arosstråket skulle
knyta ihop trafiken i Mälardalen och anser att trafikverket ska prioritera
en fördjupad utredning av ärendet. Slutligen menar kommunen att i
stora städer behöver fler färdas på ett effektivt och klimatsmart sätt under hela resan från dörr till dörr. Därför anser man att spårbunden kollektivtrafik i Uppsala stad skulle underlätta dess tillväxt(Kommunstyrelsen, 2013).

Figur 4.9 Planerade investeringar i järnväg. Källa: Berglund & Englén

4.5.4 Studenters pendlingsvanor och krav på infrastrukturen
I en studentuppsats som utrett studenters pendlingsvanor i Mälardalen
har en kartläggning gjorts av varifrån och hur studenter pendlar. Där
framgår att av de som pendlar till Uppsala universitet reser den största
andelen från Stockholm, den näst största andelen från Enköping och den
tredje största andelen från Knivsta. De som reser från Stockholm åker
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generellt med SL-pendeln, de från Enköping med UL:s bussar och de
från Knivsta med SJ eller SL-pendeln.
Samma uppsats konstaterar även att de krav som studenter ställer på infrastruktur och kollektivtrafiken är att det ska finnas lättillgänglig information vid förseningar o dyl., att avgångstider ska vara väl anpassade
för byten och effektiva anslutningar mellan olika transportslag. Studenterna önskar även högre studentrabatter. (Häggblom, 2010)

4.5.5 Infrastrukturens betydelse i regionen
En stad kan idag inte ses isolerad från sitt sammanhang i regionen. Staden blir alltmer en del i en region med en arbetsmarknad som inte längre
är lokal utan snarare regional. Stora städer tenderar att ingå i stora regioner med stora arbetsmarknader. Detta är en utveckling som skett i modern tid och kan ses tydligt i exemplet Region Skåne. År 1970 hade regionen 16 st arbetsmarknader medan dessa till år 1999 hade reducerats till
5 st, se Figur 4.10. Reduceringen av antalet arbetsmarknader är ett resultat av en förändring i människors pendlingsvanor som på senare tid inneburit allt längre resor i vardagen. I rapporten förklaras även att sambandet inom regionen har stor betydelse för såväl regionens utveckling
som för den enskilda tätorten(Banverket m fl, 2004).

Figur 4.10 Antalet arbetsmarknader i Region Skåne år 1970 respektive år 1999. Källa: Banverket m fl,
2004.

Persontransporterna, mätt i antal personkilometer, ökade nästan dubbelt
så mycket som BNP mellan åren 1970-1990. En förklaring till detta är den
tilltagande yrkesmässiga specialiseringen som innebär att människor rör
sig i allt vidare kretsar kring sin bostad. Pendling och regionsförstoring
har en positiv inverkan på tillväxten i nästan alla av landets kommuner.
Dessutom har pendling och regionsförstoring visat sig öka det materiella
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välståndet och att det ställs stora förväntningar på att infrastrukturinvesteringar ska möjliggöra en fortsatt snabb pendlingsutveckling. För att
klara av att uppfylla dessa förväntningar krävs bättre samhällsplanering
samt en fördjupad samverkan mellan såväl myndigheter som mellan
olika lokala och regionala aktörer(Sveriges Byggindustrier, 2013).
När infrastrukturen byggs ut och nya hållplatser anläggs kan så kallade
stationssamhällen bildas. Det innebär att det runt den nya hållplatsen
växer fram ett samhälle. En utveckling av sådana orter kan möjliggöra
för en transportsnål samhällsplanering, bidra till en hållbar ekonomisk
utveckling samt vara avgörande för att skapa en attraktiv region(GRkom).

4.5.6 Hållbara trafiksystem
Stora städer i världen blir allt större och ett problem som detta medför är
att trafiksystemen inte klarar av belastningsökningen som tillväxten innebär. För att lösa trafikproblemen krävs en helhetsplanering av hur systemen ska se ut i framtiden. Ett tillvägagångssätt för att åstadkomma
hållbara trafiksystem är att utgå från gång- och cykelvägar och sedan anpassa ett utbyggt kollektivtrafiknät till dessa för att göra kollektivtrafiken
lättillgänglig för alla(Block, 2009).

Städer med hållbara trafiksystem
Staden Houten i Holland med 30 000 invånare har ett välfungerande trafiksystem som är uppbyggt just enligt tillvägagångssättet som beskrivs
ovan. Gång- och cykelvägar var det som planerades först med utgångspunkt från den järnvägsstation som finns i centrum, se Figur 4.11(Block,
2009). Tack vare detta system kan invånarna färdas miljövänligt hela
vägen från dörr till dörr.
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Figur 4.11 Vägnätet i Houten. Källa: Block, 2009

Den tyska staden Karlsruhe har ett av Europas bäst utbyggda trafiksystem, se Figur 4.12. Det 650 km långa systemet bygger på så kallade
Train-Tram som fungerar både som spårvagn i innerstaden samt som
pendeltåg utanför staden. Användarvänligheten är god på grund av fördelar så som hög turtäthet, en och samma skolbiljett gäller i hela nätet
under ett år, cykeln får tas med ombord och den med månadskort får ta
med familjen som medresenärer på söndagar.(Block, 2009)
Ett av målen med kollektivtrafiken är att det ska få fler att välja att åka
kollektivt framför att ta bilen. Därför är ett användarvänligt system ett
miljövänligt system.
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Figur 4.12 Tågen i Karlsruhe har ett välfungerande system som täcker stora delar av staden. Källa: ifh.unikarlsruhe.de
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Nätverksstaden kallas den stad som förtätas längs trafikleder kring
större städer och att knutpunkterna bildar mindre stadscentrum. Dessa
mindre centrum bildar tillsammans med den större staden ett nätverk
som skapar goda förutsättningar för arbete och bostäder. Hållbara städer
som växer kan då utformas till att se ut som en tångruska, se Figur 4.13.
Med goda kommunikationer kan kultur- och nöjeslivet i regionscentrat
vara lättillgängligt samtidigt som man har möjlighet att bo naturnära.
(Block, 2009)

Figur 4.13 Hållbara städer kan se ut som en tångruska. Källa: Block, 2009
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5. INTERVJUER
5.1 Intervjuobjekt & intervjufrågor
Intervjuobjekten har valts ut med omsorg för att skapa en heltäckande
bild av de aktörer som är inblandade i regionens arbete med planering,
bostadsförsörjning och infrastruktur. Intervjuerna representerar några
de inblandade aktörerna i samhällsplaneringen, från Näringsdepartementets nationella perspektiv till regionen och kommunerna och slutligen även studenternas perspektiv genom studentkåren, se Figur 5.1. Gemensamt för alla intervjuobjekten är att de på ett eller annat sätt jobbar
med frågor som berör samhällsplanering.

Figur 5.1 Intervjuobjektens representerade perspektiv på intervjufrågorna

Representanten på Näringsdepartementet sitter med i bostadsplaneringskommittén. Intervjuobjektet valdes ut med anledning av att bostadsplaneringskommittén i dagsläget arbetar med att utreda frågor som
berör regional planering, bla har de fått i direktiv att utvärdera systemet
med regionplanering enligt PBL 7 kap.
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Regionförbundet Uppsala län är aktuella för arbetet eftersom de har tagit
fram den regionala utvecklingsstrategin för Uppsala län. Utvecklingsstrategin är framtagen gemensamt av de åtta kommunerna i länet. Under
arbetet har två kommuner i länet kontaktats för att ta del av deras syn på
hur utvecklingen ska ske i regionen. De två kommunerna är Uppsala och
Tierp.
Uppsala är residensstad i länet och har därför en hel del att säga till om i
den regionala planeringen, vilket gjorde dem till ett intressant intervjuobjekt. Tierp valdes ut som en representant dels för att få ta del av åsikterna från en mindre kommun med visst avstånd till Uppsala och det
som sker centralt i regionen. Dels på grund av att de har genomfört satsningar på att locka till sig studenter från Uppsala till bostadsmarknaden
där. Tierp ligger även utmed sträckan där ett av regionens pendeltåg,
Upptåget, körs vilket gör att kommunen har smidiga förbindelser med
Uppsala.
I detta arbete representeras studenternas perspektiv av Uppsala studentkår. Studentkåren har nära kontakt med studenterna och kan därför antas ha god uppfattning om vad en student värdesätter och har för åsikter.
Med anledning av att de intervjuade sitter på positioner som skiljer sig
från varandra har de erhållna svaren getts ur olika perspektiv. På studentkåren gavs svaren ur ett perspektiv som representerar studenterna
som en grupp eftersom man på kåren har regelbunden kontakt med studenterna och hör vad deras åsikter är. De andra har haft svårare att säga
vad studenter vill ha men däremot kunnat ge mer utförliga svar vad gäller samhällsplanering och/eller infrastruktur. Detta eftersom det är frågor som behandlas på deras arbetsplats.
Vid samtliga intervjuer användes samma grunduppställning av frågor.
Grunduppställningen utformades därför ganska generellt så att alla intervjuobjekten skulle kunna besvara dem. Detta gjordes med tanke på att
representanten vid Näringsdepartementet inte bor i Uppsala men också
med tanke på att intervjuobjektens positioner skiljer sig från varandra.
Vid varje intervju diskuterades frågorna från intervjuobjektens perspektiv och expertis. Utöver grunduppställningen diskuterades även mer

32

Kap. 5 Intervjuer

specifika frågor som berörde intervjuobjektet och dennes förhållande till
frågorna och ämnet.
Frågorna handlade om vad studenter generellt anser som attraktivt för
en bostadsort, vad en student är i behov av för slags infrastruktur och
vad som påverkar studenten när den ska välja bostadsort. De handlade
även om på vilket sätt utbyggd infrastruktur kan gynna bostadssituationen och hur ett infrastrukturnät bör vara uppbyggt för att vara funktionellt och användarvänligt.
Med anledning av intervjun på Näringsdepartementet ställdes även en
fråga om hur regional hantering av bostadsförsörjningsfrågorna skulle
påverka regionens utveckling och bostadsbrist.
Frågeuppställningarna i sin helhet kan hämtas i Bilaga 1.

5.2 Intervjuer
5.2.1 Bostadsplaneringskommittén
Vid intervjun representeras Bostadsplaneringskommittén av Johan Hjalmarsson, ämnessakkunnig inom plan- och bygglagstiftning på regeringskansliet. Johan sitter med i bostadsplaneringskommittén som i
dagsläget jobbar med en utredning av systemet med regionplanering enligt PBL 7 kap.

Sammanställning av intervjun
De flesta vill uppleva studentlivet vilket förutsätter närhet till nationer,
skola, vänner mm. Att behöva passa kollektivtrafikens avgångar blir ett
hinder och de passar kanske inte alltid studentens tider.
Studenter är en brokig skara människor med olika förutsättningar och
behov som påverkar vad som är viktigt för studenten. Men för de flesta
studenter är förmodligen närhet och frihet det som rankas högst när studenten ska välja sin bostadsort.
Investeringar i infrastrukturen skulle förmodligen främst påverka arbetspendlingen. De infrastrukturinvesteringar som skulle kunna påverka studenters bostadssituation är sådana som skulle bidra till att det
inom korta pendlingsavstånd kan erhållas väsentligt mer bostad för
pengarna jämfört med inne i centrum. Fungerande infrastruktur måste
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ta hänsyn till hela resan, inte bara bussen eller tåget. Det måste alltså gå
smidigt att ta sig till och från stationen också.
Vilken kollektivtrafik som lämpar sig bäst för studenterna hänger på turtäthet snarare än typ av transportmedel. I större städer som Stockholm
där avgångsintervallen ofta är tätare än 15 minuter blir inte avgångstiderna ett bekymmer. Resenären kan då gå och ställa sig vid stationen
utan att behöva kolla på klockan för att passa någon tid.
För att skapa en funktionell enhet i den lokala och regionala kollektivtrafiken tror Johan att det är lönsamt att satsa ordentligt på några få tråk,
istället för att satsa på väldigt många stråk. På så vis kan man utveckla
tråk med god funktionalitet och turtäthet vilket han tror är viktigt för att
få fler att resa med kollektivtrafiken.
För att skapa en samlad regionssyn är det viktigt att synliggöra nyttan
med samarbete inom regionen. Ofta kan kommunerna vinna på ett regionalt samarbete och de styrande kan då tillsammans peka på varför det
är viktigt så att även medborgarna ser det.
Om Uppsala ska se andra storstäder i världen som förebild i sin fortsatta
utveckling bör de undersöka vad det är som gör en storstad intressant.
Ofta är det mångfacetterade det som gör storstäder intressanta och Uppsala kan inspireras av detta.
För att en regional hantering av bostadsförsörjningen ska fungera måste
det finnas en vilja att samarbeta med detta inom regionen. Ett tvång kan
få motsatt effekt. Den största positiva inverkan som regionplanering enligt PBL 7 kap har medfört är utrymmet det skapat för samverkan och
gemensamma diskussioner om vad som är viktigt för regionen. Samarbete är grundläggande för regional utveckling. Att det finns fungerande
ett samarbete är viktigare än hur sammarbetet genomförs.

5.2.2 Regionförbundet Uppsala län
Vid intervjun representeras Regionförbundet Uppsala län av Anders Ferdinandsson som är infrastrukturstrateg. Regionförbundet är ett samverkansorgan som ansvarar för framtagandet av regionens utvecklingsstrategi Uppländsk drivkraft. När Anders jobbar med utvecklingsstrategin är
det främst avsnittet En växande region som han är inblandad i. Han sitter
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även med i avdelningen som ansvarar för infrastrukturplanen Länsplan
för regional transportinfrastruktur.

Sammanställning av intervjun
Studenter värderar sannolikt gång- och cykelavstånd till centrum och utbildning vilket är den avgörande faktorn till att inte fler studenter är bosatta i någon av Uppsalas kranskommuner. Det finns goda möjligheter
att skapa goda förutsättningar för nya attraktiva bostadslägen utanför
Uppsala med hjälp av utbyggda cykelvägar som förbinder bostadsområdet med centrum.
Investeringar i kollektivtrafiken kan öppna upp för nya lägen och genom
att tex anlägga nya stationer kan orter bli mer lättillgängliga och på så
sätt göra att nybyggnation blir lönsam. En nackdel med att anlägga fler
tågstationer nära Uppsala kan vara att läget då blir så attraktivt att bostadspriserna drivs upp till en nivå som inte studenterna kan ha råd med.
Infrastrukturella investeringar som ger ökad kapacitet mot Stockholm
skulle få fler att pendla in till Uppsala. Detta visar den statistik som säger
att inpendlingen till Uppsala har ökat sedan införandet av SL-pendeln.
Ökad inpendling från Stockholm gynnar Uppsala stad och hela regionens tillväxt.
För att locka till sig studenter kan kransorterna nischa sig på något sätt.
Ett exempel där detta gjorts är i Heby där en viss typ av SLU-studenter
erbjuds bostad på en hästgård. Det skulle även kunna vara möjligt att
nischa sig genom att skapa campusområden i kransorterna för att skapa
lägen som studenter anser är attraktiva.
För att skapa infrastruktur som upplevs som en funktionell enhet är det
viktigt att ha ett ”hela resan-perspektiv”. Det bör vara lätt att byta, lätt
att cykla till stationen, finnas bra cykelställ mm för att det ska gå smidigt
att ta sig från dörr till dörr.
Infrastruktursystem som kan underlätta pendlandet för såväl studenter
som andra grupper i regionen är projekt som möjliggör att samma pendelkort kan användas inom en stor region. Möjligheten att genomföra
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detta utreds just nu av företaget MÄLAB som har som ambition att resenären ska kunna åka på samma biljett eller kort i hela Stockholm-Mälarregionen.
De stora skillnaderna mellan regionens kommuner gör det svårt att
skapa en samlad regionssyn. Olika förutsättningar och viljor inom regionen försvårar arbetet med att sträva efter en gemensam målbild vilket
i sin tur gör det svårt att skapa en syn på regionen som en sammanhängande storstadsregion. Den senaste versionen av utvecklingsstrategin fick
kritik för att vara för Uppsala-centrerad, därför har ett bredare fokus arbetats in till nästkommande version. Om kommunerna känner sig delaktiga i regionen kan de förmedla detta till medborgarna och på så sätt
kan en känsla av samhörighet och gemenskap bildas.
När Regionförbundet använder andra storstäder i världen som förebild
ser de ofta på universitetsstäder som har liknande förutsättningar som
Uppsala. Detta för att den lärdom som kan dras av förebilden ska kunna
appliceras på Uppsala.
Man måste ha ett större perspektiv på bostadsfrågorna för att skapa en
funktionell helhet i regionen. Att hela tiden ha koll på vad som byggs i
grannkommunerna för att kunna anpassa lösningar så de fungerar även
över gränserna. På så sätt blir det lättare att planera så att det hela tiden
finns närhet till kollektivtrafiken.

5.2.3 Uppsala kommun
Vid intervjun representeras Uppsala kommun av Ola Kahlström, strategisk samhällsplanerare på stadsbyggnadsförvaltningen. Stadsbyggnadsförvaltningen tar fram underlag inför beslut som tas av de nämnder som
jobbar med samhällsplaneringsrelaterade frågor. De följer även upp och
genomför de tagna besluten. Deras huvuduppgift är att på ett effektivt
sätt utveckla samhällsbyggandet och stadsutvecklingen. Ola jobbar med
översiktsplanering och då främst med inriktning på infrastrukturfrågor.

Sammanställning av intervjun
Anledningen till att inte fler studenter bor i någon av Uppsalas kransorter är att dessa orter inte har det en student söker. Det som värderas högst
av en student är troligtvis gång- och cykelavstånd till studier, nationer
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och fritidsintressen. För att en student ska välja att bosätta sig utanför
Uppsala måste det finnas en ekonomisk vinning eller att bostadsläget är
anpassat efter intressen som är svåra att ha inne i centrum, tex hästridning.
Infrastrukturinvesteringar kan tillgängliggöra nya platser för bostadsbyggande, tex via nya stationer. Men för att det ska bli ett attraktivt läge
krävs god trafikering till platsen med kollektivtrafiken. En grundläggande förutsättning för att det ska satsas på nya områden är att det ska
vara lönsamt att bygga. Endast utbyggd kollektivtrafik är inte tillräckligt.
Vilken infrastruktur som lämpar sig bäst för studenterna avgörs inte av
transporttyp utan snarare av trafikeringen och antalet avgångar. En av
de stora effekterna som infrastrukturinvesteringar har på bostadssituationen är att dessa tillgängliggör nya platser för bebyggelse. God trafikering till stationen i kombination med att bygga mindre bostäder stationsnära kan skapa goda förutsättningar för studenterna att pendla.
För att skapa regionala och lokala stråk som tillsammans upplevs som en
funktionell enhet är ett enkelt biljettsystem viktigt. Dessutom bör det
vara smidigt att byta. Om detta ska vara möjligt att utföra krävs att hela
regionen har en gemensam målbild, tex via utvecklingsstrategin.
Om det ska vara möjligt att uppnå en samlad regionssyn är viktigt att
kommunerna ser nyttan med ett regionalt samarbete. Dessutom kan en
gemensam identitet skapa en känsla av sammanhållning. Ett sätt att
uppnå en gemensam identitet som även medborgarna upplever kan vara
genom exempelvis gula länsbussar och röda pendeltåg, så som vi har i
länet just nu.
För en fortsatt utveckling i länet kan det vara av stor nytta att se till andra
storstäder i världen och hur de har gått tillväga. Det är svårt att kopiera
strategier rakt av men det är ändå viktigt att lära av varandra.
En regional hantering av bostadsfrågorna enligt PBL 7 kap skulle förmodligen inte ha så stor effekt i regionen. Däremot finns det flera åtgärder för ett ökat bostadsbyggande i regionen, tex genom att samarbeta
med infrastrukturfrågor. Om Uppsala ska samarbeta med någon kranskommun för att bygga fler studentbostäder så är det troligast att det blir
med Knivsta eller någon annan kommun som gränsar till Stockholms
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län. Detta eftersom det är viktigt att kommunerna ska se att det finns
lönsamhet för nybyggnation.

5.2.4 Tierps kommun
Vid intervjun representeras Tierps kommun av Anna Ahlin som är kommunpolitiker och medlem i utskottet för samhällsbyggnad. Utskottet för
samhällsbyggnad bereder frågor och fattar beslut om frågor som berör
bland annat byggnation. Tierp ligger ca 6 mil norr om Uppsala och är en
av orterna som kan nås med Upptåget.

Sammanställning av intervjun
Orsaken till att inte fler studenter är bosatta i Uppsalas kransorter är troligtvis att studenterna vill kunna vara en del av studentlivet och som det
ser ut nu så finns det inne i centrala Uppsala. Pendling tar dessutom bort
värdefull tid från studier och umgänge med kamrater.
Goda kommunikationer är viktiga om en student ska kunna tänka sig att
bo utanför centrala Uppsala. Studenter har sällan gott om pengar vilket
gör bil till ett uteslutet alternativ och därför blir kollektivtrafiken så viktig. En annan faktor som skulle kunna locka studenter att bosätta sig lite
längre bort är de lägre boendekostnaderna i Uppsalas kransorter.
Infrastrukturinvesteringar kan påverka studenternas bostadssituation
eftersom det är viktigt för studenter att kunna ta sig till och från skolan
snabbt. Regionala projekt med många satsningar samtidigt skapar goda
förutsättningar för regionförstoring.
Välfungerande infrastruktur som studenterna vill ta del av och som gör
att pendling kan bli ett alternativ bygger på ett enkelt biljettsystem. Som
resenär ska man inte behöva tänka på om man korsar en länsgräns eller
behöver byta färdmedel, utan att samma biljettsystem gäller i hela regionen. Det är även viktigt att byten kan ske smidigt. Systemet bör dessutom vara flexibelt och anpassningsbart efter säsong och behov.
För att skapa en samlad regionssyn är det viktigt att de olika orterna i
regionen har olika funktioner som på något sätt bidrar till regionen som
helhet. Om orten fyller en funktion så blir den synlig för invånare i andra
orter och på så vis ses som en del av regionen. Både på grund av att orten
bidrar med något och för att den uppmärksammas och synliggörs.
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Det är viktigt att lära sig av andra storstäders framgångsrecept eftersom
som man inte ska göra om andras misstag. Universitetet som redan har
ett utbyte med andra delar av världen borde utnyttja att samarbetet redan finns för att lära av andra universitetsstäder.
En regional hantering av bostadsförsörjningen enligt PBL skulle troligtvis få negativ påverkan då besluten tas mer centralt och det skulle upplevas som att besluten togs längre bort så att kransorterna blir bortglömda. Det är viktigt med ett starkt regionscentra men det måste finnas
goda förutsättningar för alla i hela regionen.

5.2.5 Uppsala studentkår
Vid intervjun representeras Uppsala studentkår av bostadsansvarige
Stella Papasotiriou. Uppsala studentkår jobbar för studenternas rättigheter och driver ett påverkansarbete mot kommun och landsting. De arbetar utifrån så kallade åsiktsprogram där det står vad kåren anser och
kräver utifrån de åsikter som röstats fram i kårfullmäktige. Stella är även
delaktig i arbetet med webbsidan studentboet.se som finns till för att bla
hjälpa studenter att hitta en bostad.

Sammanställning av intervjun
Orsaken till att inte fler studenter bor i Uppsalas kransorter är bristen på
tillräckligt attraktiva alternativ. Studenter, likt andra, vill kunna leva där
de bor och därför krävs en helhet av utbud och förutsättningar på orten.
Det studenter värderar högt är möjlighet att kunna ta sig till centrum
smidigt i kombination med utbud av service och nöjen på bostadsorten.
För att fler ska se pendling som ett alternativ krävs att UL satsar på att ta
efter strategin från SL och införa flera tåglinjer med många stationsuppehåll. Dessutom är priset en mycket viktig faktor för att studenterna ska
vilja pendla.
För att skapa infrastruktur som upplevs som en funktionell enhet måste
det vara bekvämt att ta sig från A till B, även om man måste byta. Avgångarna bör gå ofta, sent och tidigt för att matcha studenternas behov.
Ett exempel på fungerande kollektivtrafik finns i Malmö där man kan
hoppa på vid sin lokala hållplats och resa till Köpenhamn på samma biljett.
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För att skapa en samlad regionssyn är det viktigt att det finns något som
lockar på orterna. Det måste finnas mer än bara tillgång till bostad eller
arbete för att göra omkringliggande orter till intressanta delar i regionen.
Dessutom kan det vara lämpligt för regionen att planera som om det vore
en och samma storstad.
Städer i världen som kan vara förebild för Uppsala är exempelvis London. Det som har gjort London till en framgångsrik storstadsregion är
delvis tillåtelsen och utrymmet att vara kreativ. Invånarna i London har
fått skapa de olika stadsdelarnas identiteter och att det är ett bra sätt att
skapa attraktiva områden i en region. Istället för att gå in och styra uppifrån hur en ort ska utvecklas och ges för funktion är det bättre att ge
medel och utrymme för ortens invånare att skapa en egen identitet. På så
vis kan ett hållbart samhälle som är välkomnande för alla byggas upp.
En regional hantering av bostadsfrågorna enligt PBL 7 kap skulle förmodligen inte få så stor påverkan på bostadssituationen. Det viktigaste
är att det finns utrymme för samarbete och att inte styra över huvudet på
de inblandade.
Om Uppsalaregionen ska kunna växa krävs en attitydförändring, framförallt från Uppsala kommun. De måste inse att det inte bara är de själva
som spelar roll för regionens tillväxt. Man måste även öppna upp för
samarbete och våga chansa för att lyckas.
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6. ANALYS
Utifrån intervjuerna samt de teorier som redovisas i arkivstudien har en
sammanställning gjorts. Sammanställningen tar upp vad som behövs av
samhällsplaneringen för att en regionförstoring ska kunna ske på ett hållbart sätt som gynnar studenterna och deras bostadssituation. Sammanställningen har sedan arbetats in i resultatet som är ett förslag till hur
regionen ska kunna förstoras och klara av den pågående och väntade tillväxten. I detta avsnitt analyseras det som ligger till grund för resultatet.

6.1 Beskrivning av förslaget
Detta avsnitt ger en sammanställning som redovisar vilka orter som har
potential att bli attraktiva bostadsorter, hur infrastrukturen bör byggas
upp på ett användarvänligt, effektivt och hållbart sätt samt hur detta ska
samordnas av de som planerar och bestämmer i regionen. De orter som
enligt detta arbete har bäst förutsättningar redovisas markerade i en figur. För att regionförstoringen ska vara möjlig ställs vissa krav på infrastrukturen därför har även för detta ett nät byggts upp som redovisas i
en figur. Utöver detta är samordningen och planeringen inom regionen
viktig. Därför har en analys utförts av hur samarbetet bör genomföras
och ett förslag till en samarbetsform har utformats. Se figurer samt förslag till samarbetsform under avsnittet Resultat. Nedan redovisas den
analys av arbetet som ligger till grund för resultat och slutsatser.

6.1.1 Orter med potential
Gemensamt för alla intervjuobjekten är tron på närhetens stora betydelse
för studenterna. Att vara nära skolan, vännerna, nationerna - helt enkelt
nära studentlivet. Men som nämnts tidigare i rapporten behöver inte närhet entydigt vara rent geografiskt. Närhet kan innebära friheten att
kunna ta sig dit man vill när man vill. Denna typ av närhet kan byggas
upp dels med god kollektivtrafik men även genom att orten har ett utbud
av service och nöjen som tillfredsställer invånarens behov. Dvs att orten
är en attraktiv bostadsort.
Vad som gör en ort attraktiv är en subjektiv fråga. Under intervjuerna
har därför intervjuobjekten fått frågan vad de tror påverkar en orts attraktivitet ur en students synpunkt och vad som rankas högst när studenten ska välja bostadsort. De återkommande svaren på denna fråga är
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närhet till vänner och nöjen, friheten att kunna ta sig till och från bostadsorten när man vill samt en helhet vad gäller utbud och service. Vid ett
par av intervjuerna har även ordet mångfald dykt upp och att detta krävs
för att skapa en attraktiv region. Detta stämmer överens med den tolerans som professorn Mellander förespråkar där hon menar att en region
som tolererar många typer av individer har god chans att bli en attraktiv
och växande region eftersom det lockar till sig många typer av kreativa
och kompetenta människor. För att skapa en långsiktigt hållbar region
med utrymme att växa och som flera attraktiva områden för studenter
behövs en mångfald med olika typer av orter. Detta eftersom studenter,
som två av intervjuobjekten påpekade, är som folk i allmänhet – en brokig skara. Så för att summera vad som påverkar en orts attraktionskraft
för studenter verkar det vara närhet, ett utbud som täcker behoven, samt
frihet att kunna ta sig dit man vill.
För att sammanfatta vad som krävs för att skapa en attraktiv region verkar det vara flera typer av orter eller områden som på ett eller annat sätt
fyller en funktion för regionen som helhet. Flera av intervjuobjekten menar att Uppsalas kransorter måste locka med någon typ av specifik funktion för att locka till sig människor och kunna bli en del av den växande
regionen. Det kan tex vara att skapa en nisch som är unik för just den
orten. Som Stella på studentkåren sa vid intervjun, det ska finnas något
på orten som personen behöver.
Ett sätt att skapa en nisch kan vara att bygga områden med studentbostäder. Detta pratade Anders på regionförbundet om. Han tror att campusområden utanför Uppsala stad skulle kunna bli populära bostadsorter. Anders kan ha rätt eftersom ett campusområde skulle ge känslan av
närhet till studentlivet trots avståndet till universitet och nationer. Men
enbart bostäder är inte tillräckligt för att behålla studenterna på orten,
det krävs troligtvis fortfarande denna helhet som nämnts tidigare.
Under intervjun med Anna på Tierps kommun diskuterades hur Tierp
för några år sedan hade gjort en insats för att locka till sig studenter genom att erbjuda studentlägenheter och studentrabatter. Även om dessa
studentlägenheter bara var ett tillfälligt boende tills studenten hittade något annat mer universitetsnära så kan det gynna Tierp. Det placerar Tierp
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på studentens mentala karta och kanske kan det bli ett alternativ för studenten att flytta tillbaks när dennes behov har ändrats eller efter studietiden.
Vid utvecklingen av resultatet och vilka orter som skulle kunna bli potentiellt attraktiva bostadsorter för studenterna i framtiden har även det
som anses vara accepterad pendlingstid beaktats samt vilka krav som
ställs på infrastrukturen. Därför finns flera av de utvalda orterna utmed
befintliga järnvägar för att närhet kollektivtrafiken ska vara nära och lättillgänglig. Det är kostsamt att bygga ny järnväg och mer effektivt att ta
tillvara på de förutsättningar som redan finns.

6.1.2 Infrastrukturella krav
En hållbar och växande region kan inte enbart byggas upp genom att
skapa attraktiva orter runt omkring en storstad. Det krävs ett nät av kollektivtrafik som binder samman och som gör det enkelt att ta sig mellan
olika platser i regionen.
Vid flera av intervjuerna har det kommit fram att det krävs ett helhetstänk bakom ett fungerande infrastrukturnät. Det ska vara smidigt och
enkelt att ta sig från A till B oavsett om man behöver byta färdmedel på
vägen.
För att matcha studenternas resebehov tror flera av intervjuobjekten på
hög turtäthet samt sena och tidiga avgångar. För att skapa en känsla av
frihet och närhet måste avgångarna i kollektivtrafiken vara tillräckliga
för att inte studenten ska känna sig begränsad av den. Man ska kunna
sitta kvar och studera på skolan en timme extra eller följa med till nationen efter skolan utan att känna sig hindrad av begränsade avgångar
och möjlighet att ta sig hem.
Om känslan av en fungerande helhet i infrastrukturen ska finnas krävs
mer än bara bra avgångar från och till bostadsorten. Det ska även vara
smidigt att ta sig till och från stationer och hållplaster. Till och från tågstationen kan man ta sig med stadsbussar. Nackdelen med detta är att
det bli ännu en avgångstid att passa. Goda förutsättningar för att gå eller
cykla är därför väsentligt.
I arkivstudien visades ett exempel från Holland där hela stadens vägnät
byggts upp genom att först planera bra cykelvägar med tågstationen som
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utgångspunkt. Bilvägarna var de som fick minst utrymme i planeringen.
Detta medför att resor med kollektivtrafik underlättas och bidrar till att
fler väljer att resa kollektivt framför att ta bilen. På så sätt bidrar infrastrukturen till ett miljömässigt hållbart samhälle samtidigt som det underlättar för personer som inte har möjlighet att resa med bil på grund
av ekonomi eller andra faktorer.
Bra cykelvägar behöver i sin tur kompletteras med utrustning som ökar
enkelhet och trygghet. Sådan utrustning är tex bra cykelställ där man kan
låsa fast cykeln ordentligt samt tillfredställande belysning längs vägarna.
Dessutom kan välutrustade och välfungerande cykelvägar leda till att
fler använder sig av dem vilket i sin tur även leder till ökad trygghetskänsla om man behöver cykla sent på kvällen.
Några av intervjuobjekten har förespråkat enkelhet i biljettsystemet. De
menar att det ska vara enkelt att köpa sin biljett oavsett vart man vill resa
och oavsett om man behöver byta färdmedel. Tidigare i arbetet gavs ett
exempel från Tyskland där en typ av tåg täckte både innerstaden och
omkringliggande orter. På så sätt räcker ett enda månadskort för att ta
sig runt i hela regionen. Detta system fungerar i Tyskland och det skulle
bidra till ökad känsla av närhet och tillgänglighet även i Uppsala. En annan fördel med dessa tyska tåg är att cykeln kan tas med ombord. Detta
skulle förmodligen vara uppskattat i en cykelstad som Uppsala. Att
kunna cykla till stationen, ta med cykeln och sedan cykla till skolan. Det
minskar både miljöpåverkan eftersom cykel från och till stationen är
bättre än buss eller bil samtidigt som den som har med sig cykeln har
friheten att slippa passa ytterligare en avgångstid och friheten att röra sig
inom orten dit man rest.

6.1.3 Samarbete i regionen
För att regionen ska kunna växa krävs insatser från inblandade kommuner och andra aktörer. Många av intervjuobjekten förespråkar samarbete
och att det är viktigt att ha ett stort perspektiv på frågor som berör bostadsförsörjning och infrastruktur.
Bostadsplaneringskommittén håller just nu på att utreda hur PBL 7 kap
kan förbättras för att fler regioner ska se det som ett användbart hjälpmedel vid samarbete för regional planering. Flera av intervjuobjekten
menar att ett samarbete är oerhört viktigt men att det inte nödvändigtvis
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måste ske på ett speciellt sätt eller med hjälp av PBL. De tror att ett samarbete i ett gemensamt forum med öppet klimat som är välkomnande för
alla inblandade skapar goda förutsättningar för att regionen ska växa på
ett hållbart sätt och bli en region där det finns plats för alla typer av människor och orter.
Vid intervjun med Anders på regionförbundet berättade han att den regionala utvecklingsstrategin hade fått kritik för att det var för stort fokus
på Uppsala stad och att de mindre kommunerna därför inte kände sig
delaktiga och att utvecklingsstrategin var svår att tillämpa. Ska hela regionen kunna arbeta mot ett gemensamt mål behöver alla kommuner få
vara med och göra sin röst hörd och känna sig delaktiga i utvecklingen.
Dessutom kan något som Stella på studentkåren pratade om vara bra att
ta hänsyn till, att det är viktigt att låta invånarna få vara med och påverka
i vilken riktning deras ort ska utvecklas.
Ett samarbete där alla kan vara med och påverka bidrar även till att skapa
en mångfald i regionen. En mångfacetterad och kreativ storstadsregion
som blir en plats där alla han känna sig hemma och välkomna. En region
som ärligt och uppriktigt kan säga Välkommen hit. Välkommen hem.
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7. RESULTAT
7.1 Förslag till orter
I förslaget har orterna delats in i två typer, Typ 1 och Typ 2, se Figur 7.1.
Typ 1 är orter som ligger så pass nära Uppsala att det skulle kunna vara
ett tänkbart alternativ att cykla in till de mer centrala delarna. Denna typ
av orter passar bäst de studenter som dagligen har ärenden i Uppsala
och som tycker det är viktigt att vara nära studentlivet. Typ 2 ligger
längre bort men skulle ändå kunna bli framtida bostadsorter för studenter om infrastrukturen är välfungerande. Denna typ kan kanske locka till
sig studenter som sällan har behov av att besöka Uppsala centrum, har
barn, extrajobbar på orten, söker mer bostad för pengarna eller naturnära
områden.

Figur 7.1 Visualisering av orter med potential att bli bostadsorter för studenter i framtiden. Bild: A. Engman
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7.2 Förslag till infrastrukturnät
För att kunna ta sig till och från sin bostadsort krävs välfungerande infrastruktur av olika slag. Ett förslag till hur detta bör se ut har därför tagits fram, se Figur 7.2.
Tanken är att det från alla orter av typ 1 ska finnas cykelvägar som leder
till centrala Uppsala. Och från alla orter av typ 2 ska det finnas lättillgänglig tågstation varifrån tågen går med täta intervall. De röda prickarna i figuren symboliserar nät av cykelvägar. Dessa cykelvägar bildar
ett heltäckande nät med cykelvägar i och kring respektive ort för att underlätta förflyttning på orten och till tågstationen. Flera av orterna som
valts ut i resultatet ligger längs befintlig järnväg. Det vore lämpligt att
satsa på att planera cykelvägar med utgångspunkt vid tågstationerna.
Modellen bygger på pendeltåg med täta avgångar i flera riktningar.

Figur 7.2 Visualisering av infrastruktursystem i Uppsalaregionen. Bild: A. Engman
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7.3 Förslag till samarbetsform
Under arbetets gång har det konstaterats att samarbete är viktigt men att
det inte verkar finnas något sätt som är rätt eller fel. I en storstadsregion
finns många viljor som måste beaktas för att skapa ett inkluderande och
välkomnande samhälle. Nedan följer ett förslag på ett spännande sätt att
mötas och skapa en öppen diskussion om vad som behövs i regionen.
En modell för ett öppet samarbete där alla kan vara med att påverka
skulle kunna vara ett event dit alla i regionen blir inbjudna till att göra
sin röst hörd och säga till vad som behövs för att stärka och förbättra
regionen och dess utbud. Ett event som blir en plattform där invånare,
företag, universitet, kommuner och andra aktörer kan mötas och föra gemensamma diskussioner och dela kunskaper.
Ett sådant event skulle kunna innebära att alla i förväg får skicka in förslag på vad som behövs i regionen. Sedan träffas man och diskuterar, lär
sig mer om regionen och hur saker i en region sköts och fungerar. Därefter får alla rösta på vilka de bästa förslagen är. De som får flest röster kan
sedan kommuner och aktörer som känner att de har behov av eller kapacitet att genomföra förslaget tävla om att få bli de som förverkligar det.
På så sätt kan samhörigheten mellan olika kommuner och invånare i länet öka vilket är en viktig faktor för att en välfungerande tillväxt ska
kunna ske i regionen. Även om de vinnande förslagen handlar om saker
som är mindre komplexa än bostadsförsörjning och infrastruktur så
skapar det utrymme för gemenskap och samhörighet i regionen. Detta är
väsentligt för att regionen ska kunna samarbeta mot ett gemensamt mål
även med större och svårare frågor.
Viktigt för att detta event ska bli tillgängligt för alla är marknadsföring
av olika slag i hela regionen. En och samma tv-reklam skulle kunna visas
i hela regionen. Marknadsför och skapa ett öppet event på sociala medier
som kan delas mellan invånarna. Skapa en hashtag. Tänk kreativt och
utanför boxen så att det väcker uppmärksamhet. Budskapet bör vara inbjudande och lättsamt för alla att ta till sig. Dessutom är det viktigt med
uppföljning och att visa vad samarbetet och insatserna har lett till. Blir
det framgångsrikt kan det med fördel bli en regelbunden tradition.
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8. DISKUSSION
Metoden som använts med intervjuer har gett en heltäckande bild av de
åsikter som finns bland de som är inblandade i samhällsplaneringen.
Från början var tanken att inkludera Knivsta kommun i intervjustudien.
Det hade kompletterat kommunernas perspektiv till en bättre helhet.
Uppsala centralt i regionen, Knivsta som ligger nära Uppsala med goda
kommunikationer med varandra samt Tierp som ligger längre bort från
regioncentrat. Tyvärr kunde inte Knivsta medverka vid en intervju.
I efterhand inses att det hade varit lämpligt att även intervjua andra aktörer inom regionen, tex kommunernas allmännyttiga bostadsbolag.
Detta eftersom flera av de intervjuade verkar svara utifrån samma utgångspunkt, den regionala utvecklingsstrategin - RUS. Aktörer inom
samhällsplaneringen som inte arbetar utifrån RUS:en hade därför kunnat tillföra en mer nyanserad bild av dagsläget och de åsikter som finns
bland de inblandade.
Intervjuerna och arkivstudierna har ändå tillsammans tillhandahållit tillräcklig förståelse inom området för att kunna användas till att arbeta
fram resultat enligt målsättningen. Förhoppningen är att arbetet och dess
resultat kan väcka idéer hos de som faktiskt ska föra arbetet med Uppsalas fortsatta utveckling framåt.
Som det ser ut idag så är satsningarna inom infrastrukturen som störst
på sträckan mot Stockholm i förhoppning att kunna sköljas med i huvudstadens tillväxt och utveckling. Men Uppsalaregionen måste nog skapa
sin egen väg och använda de resurser som finns här för att en hållbar
tillväxt ska kunna ske. I och kring Uppsala finns det redan flera starka
utgångspunkter att bygga vidare en utveckling på. I Uppsala finns universiteten och sjukhuset, i Tierp finns värdefulla kulturminnen, Både
Älvkarleby och Tierp har kustläge och Enköping är Sveriges närmaste
stad. Jobbar man vidare på detta och skapar en identitet för regionen kan
den mångfald som flera av intervjuobjekten menar är viktigt för en attraktiv storstadsregion uppnås.
En storstadsregion måste ha en mångfald och många centrum av olika
karaktär. Detta kan gå förlorat om vi försöker förlita oss på Stockholms
utbreddning och utveckling. Möjligtvis att Uppsala kommun kan dra
viss nytta av detta på grund av att fler väljer att pendla mellan Uppsala
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och Stockholm men det kan bli svårare för övriga kommuner i regionen
att gynnas. Om Uppsala väljer att fokusera på samarbetet med Stockholm så finns det inte lika mycket tid att samarbeta här inom Uppsalaregionen. Uppsala som residensstad måste vara ledande i regionens samarbete och om ledaren tappar fokus så gör de övriga detsamma.
Om man analyserar figurerna i resultatet ser man att den struktur som
visas i staden påminner om den från exemplet i arkivstudierna som liknar en tångruska, se Figur 8.1. Längs trafiklederna, i detta fall järnvägar,
finns goda möjligheter för mindre stadscentrum att växa till sig och på
så vis skapa den struktur som syns i båda bilderna. Ett väl utbyggt nät
av cykelvägar kring orterna växer samman och bildar som en ring kring
staden vilket underlättar förflyttning mellan olika platser. Detta är viktigt för att uppleva närhet mellan regionens olika delar. För att cykeln
ska bli ett alternativ måste det innebära möjlighet till snabb förflyttning
utan att behöva ta omvägar på grund av dåligt utbyggda och planerade
cykelvägar.

Figur 8.1 Likheter mellan stadsbilderna. Bild: A. Engman

Tittar man på figuren som visar lönsamheten att bygga ser man att det
finns ganska goda förutsättningar att bygga kring Uppsala men att lönsamheten avtar ju längre bort man kommer, se Figur 8.2. Därför är det
viktigt att jobba inifrån och ut. Dvs att först satsa på orter av typ 1 för att
sedan bygga vidare med typ 2.
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Figur 8.2 Lönsamhet vid nybyggnation. Svart indikerar lönsamhet, orange indikerar nästan lönsamhet.
Källa: Berglund & Englén

I dagsläget är SL-pendeln bäst anpassad till studenter och deras resebehov. Tågen går ofta, har många hållplatser och fortsätter att ha regelbundna avgångar även nattetid. UL-pendeln skulle kunna påverka resandet i regionen mycket om de valde att satsa på liknande förhållanden.
Avgångarna mot Heby är just nu ganska få men det ser ut att finnas god
utvecklingspotential åt just det hållet. En ny station i Vänge och utbyggnad av det samhället skulle kunna bli attraktivt för såväl studenter som
andra grupper av människor. Varför inte satsa ordentligt på en ort som
Vänge och anlägga en tågstation, bra cykelvägar inom orten och till Uppsala centrum, bygga olika typer av bostäder och låta Vänge vara en modell man kan ta efter vid utveckling av andra orter i regionen? Samtidigt
som det är viktigt att låta varje ort utvecklas i sin egen riktning är det
både tids- och kostnadseffektivt att ha en slags modell för hur välfungerande infrastruktur och bostadsområden byggs upp.
Något som upptäckts under arbetets gång är att de intervjuade kommunerna samt regionförbundet svarar på liknande sätt, ibland till och med
samma ordval. Därför kan deras starka tro på att satsa på att bli en del
av Stockholmsregionen behöva bli ifrågasatt. Kan det vara så att de som
jobbar inom regionen är påverkade av samma budskap om att närheten
till Stockholm är grunden för Uppsalas utveckling? I så fall kanske detta
borde ifrågasättas innan vi går vidare i utvecklingen och åtminstone
ställa oss frågan vad som är bäst för Uppsala – att satsa på vår egen region och de förutsättningar vi har här med universitet och kulturvärden,
eller att satsa på att bli ännu en förort till Stockholm.
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9. AVSLUTNING
9.1 Slutsatser och rekommendationer
Anledningen till att inte fler studenter är bosatta i någon av Uppsalas
kranskommuner verkar främst vara bristande tillgänglighet och attraktivitet. Studenterna har behov av att kunna röra sig fritt mellan bostad,
skola, vänner och nöjen för att kunna leva studentlivet fullt ut. Väl utbyggd infrastruktur med täta avgångar under hela dygnet är en faktor
som förbättrar tillgängligheten och gör så att orter utanför Uppsala upplevs närmare stadens puls. Dessutom behöver kollektivtrafiken och cykelvägarna byggas upp efter behov med ett helhetsperspektiv som gör
hela resan smidig och användarvänlig.
För att pendling verkligen ska bli ett tänkbart alternativ för studenterna
krävs dock mer än bara täta avgångar och heltäckande infrastrukturnät.
Kostnaden som pendling innebär är för hög för att studenterna ska anse
det lönsamt att bosätta sig utanför Uppsala. För att pendling till studierna verkligen ska vara hållbart skulle studentpriserna behöva vara lägre
än idag. Det måste löna sig så pass mycket att den uppoffring som pendlingen innebär blir värd besväret.
Den attraktivitet studenterna söker är närhet till vänner, nöjen samt service. Vid studien av vilka orter som har potential att bli attraktiva bostadsorter för studenter har närheten till det en student söker tagits i beaktning. Slutsatsen av dessa studier har därför resulterat i att områden
som kan nås från centrum med cykel har bäst potential för framtiden.
Bland dessa orter finns tex Vänge, Bergsbrunna och Gunsta som alla ligger ganska nära Uppsala.
Det som då kan göras inom samhällsplaneringen för att förbättra studenters bostadssituation är att bygga ut infrastrukturen och kollektivtrafik
till Uppsalas närområden. Då kan nya lägen för bostadsområden tillgängliggöras och blir lönsamma för byggnation. Detta tillsammans med
bra cykelvägar skapar goda förutsättningar för att studenter ska vilja bosätta sig där.
Ett område som idag inhyser många studenter, trots att det ligger en bit
från centrum, är Flogsta. I Flogsta finns det mesta en student söker – cykelavstånd till studier och centrum, en livsmedelsbutik med stort utbud,
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många busslinjer som gör att man kan ta sig till Uppsalas olika delar.
Dessutom finns närhet till naturen. Eftersom så många studenter bor där
har området lokaler som ofta hyrs ut till studentevenemang för en billig
peng. Många utnyttjar parkerna i området för umgänge och sociala utomhusaktiviteter. Det stora antalet studenter skapar en tillhörighet och
gemenskap som gör att studentlivet kan levas i området trots att det ligger ganska långt från nationerna och centrum. Om nya områden öppnas
upp och tillåts en utformning som matchar studenternas behov finns
goda möjligheter att fler områden som Flogsta skapas i tex Vänge, Bergsbrunna eller Gunsta.
Vilken typ av infrastruktur som lämpar sig till studenter beror främst på
trafiken och dess avgångstider. Ändå är tåg att rekommendera eftersom
det är ett miljövänligt sätt att resa.
Att bygga ny järnväg är en dyr investering. Första steget bör därför vara
att prioritera underhåll av befintlig infrastruktur innan vi börjar bygga
nytt. Åtgärder som underhåll för att göra systemet mer pålitligt, tätare
avgångar och fler stationer är det som först och främst skulle gynna tillväxten i regionen.
För att samarbetet med regionens tillväxt enligt det förslag som arbetets
resultat redovisar ska fungera måste det finnas en vilja bland de inblandade aktörerna, då främst kommunerna. Ett sätt att motivera till samarbete är att visa på nyttan och hur kommunerna och regionen kan vinna
på samarbetet. Finns inte viljan att samarbeta får troligtvis de som ropar
högst som de vill. Samarbetet tappar då sin funktion med att inkludera
alla och skapa en storstadsregion som präglas av mångfald.
Möjligheten att förbättra studenters bostadssituation via regionförstoring ser ut att vara genomförbart. Dessutom är fördelen med regionförstoring att Uppsalas centrala delar kan fortsätta ha inslag av parker och
natur, vilket en förtätning av staden motverkar. Dessutom ger regionförstoringen goda förutsättningar för Uppsalas kranskommuner att växa
tillsammans med Uppsala stad.
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9.2 Förslag till fortsatta studier
Bostadsbristen är en fråga som berör många människor och många delar
av samhällsplaneringen. Det finns frågeställningar som dykt upp under
arbetets gång som skulle kunna undersökas noggrannare. Här följer därför några förslag på fortsatta studier.







Göra en mer omfattande förfrågan ställd direkt till studenterna
om vad de ställer för krav för att de ska kunna tänka sig att bosätta
sig i någon av kransorterna.
Undersöka hur ett campusområde utanför staden skulle uppskattas hos studenterna.
Utföra en mer noggrann undersökning av hur lönsamheten för
nybyggnation påverkas av utbyggd infrastruktur i Uppsalaregionen för att använda som motivation till att våga satsa på exploatering i ett område.
Fördjupad undersökning av vad en regional bostadsförsörjning
skulle få för konsekvenser samt vidareutveckla en modell för
detta.

57

UPPSALAREGIONENS TILLVÄXT

58

Kap. 10 Referenser

10.

REFERENSER

Andersson, Ingvar, 2006. Spårvägen i Uppsala- kring Fyris och ut till Mälaren. Stockholm: Trafiknostalgiska förlaget.
Banverket, Boverket, Svenska kommunförbundet & Vägverket, 2004.
TRAST – Trafik för en attraktiv stad. Stockholm: Banverket, Boverket,
Svenska kommunförbundet & Vägverket
Berglund, Lars & Englén, Tore. Samspelet mellan infrastrukturinvesteringar och bostadsbyggande. WSP Analys
Berglund, Lars, Englén, Tore & Kyllingstad, Helena. Hur kan investeringar i transportsystemet öka bostadsbyggandet?. WSP Analys & Strategi.
Björk, Cecilia, Nordling, Lars, Reppen, Laila, 2012. Så byggdes staden. 3
uppl. Stockholm: Svensk byggtjänst.
Block, Maria, 2009. Byggekologi – kunskaper för ett hållbart byggande.
Stockholm: Svensk Byggtjänst.
Fellman, Jerome, Getis, Arthur, Getis, Judith & Bjelland, Mark, 2009.
Human Geography – Landscapes of Human Activities. 9 uppl. McGraw-Hill
Higher Education
FN (Förenta nationerna), 2012. FN & hållbar utveckling, Rio+20, 27 aug.
http://www.fn.se/hallbarutveckling (Hämtad 2015-05-19)
GRkom(Göteborgsregionens kommunalförbund). Det urbana stationssamhället – vägen mot ett resurssnålt resande.
http://www.grkom.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/miljosamhallsbyggnad/projekt/deturbanastationssamhallet.4.415b48a314276a8b9a749fc.html (Hämtad 2015-05-11)
HJ (högskolan i Jönköping), 2014. Charlotta Mellander – Professor i nationalekonomi, 28 jan. http://hj.se/jibs/forskning/personer/charlotta-mellander.html (Hämtad 2015-05-06)
Hårsman, Björn, Johansson, Börje, Klaesson, Johan, Strömquist, Ulf,
2009. Översikt av forskning om urbana studier. Stockholm: Tillväxt- och
regionplaneförvaltningen.

59

UPPSALAREGIONENS TILLVÄXT

Häggblom, Tobias, 2010. Studiependling i Mälardalen. En resa utan slut
med oändliga förutsättningar att förbättra studiependlingens möjligheter.
Stockholm: Stockholms universitet
Hällberg, Sanna & Långsved, Therese, 2013. Åtgärder för att stärka en
stadskärnas attraktivitet. Gävle: Högskolan i Gävle, Akademin för teknik
och miljö.
Knivsta kommun, 2006. Översiktsplan för knivsta kommun 2006. S.93.
Knivsta kommun
Kommunstyrelsen Uppsala kommun, 2013. Förslag till nationell plan för
transportsystemet 2014-2025. Stockholm: Näringsdepartementet
Lynch, Kevin, 1960. The image of the city. Chicago: MIT Press
Länsstyrelsen Uppsala län, 2012. Analys av regional bostadsmarknad 2013
i Uppsala län. Uppsala: Samhällsutvecklingsenheten
Länsstyrelsen Uppsala län, 2014a. Ny undersökning visar på stor bostadsbrist i länet. Länsstyrelsen. http://www.lansstyrelsen.se/uppsala/Sv/nyheter/2014/Pages/ny-undersokning-visar-pa-stor-bostadsbrist-i-lanet.aspx (Hämtad 2015-04-13)
Länsstyrelsen Uppsala län, 2014b. Bostadsmarknadsenkäten 2014. Uppsala: Länsstyrelsen Uppsala län
Länsstyrelsen Uppsala län, 2014c. Analys av regional bostadsmarknad år
2014 i Uppsala län. Uppsala: Samhällsutvecklingsenheten
Mellander, Charlotte, 2014. De ungas flykt är inte en flykt till jobben
(bara), 12 sep. http://vertikals.se/charlotta/2014/09/12/de-ungasflykt/#.VCEvikTgWIw.twitter (Hämtad 2015-05-06)
Mälardalsrådet, 2015. www.malardalsradet.se (Hämtad 2015-04-01)
Nohrstedt, Linda, 2014. Byggandet lika stor klimatbov som personbilarna.
Ny Teknik. 2014-06-30 (Hämtad 2015-05-08)
Näringsdepartementet, 2015. Miljardsatsning på stadsmiljöavtal med fokus
på hållbara transporter. Regeringen. http://www.regeringen.se/sb/d/19812/a/252473 (Hämtad 2015-04-14)

60

Kap. 10 Referenser

Papasotiriou, Stella & Jobring, Nils. 2015. En flerdimensionell bostadsmarknad. Uppsala: Uppsala studentkår (Hämtad 2015-04-13)
Regionförbundet Uppsala län, 2013. Uppländsk Drivkraft 3.0. Uppsala:
Regionförbundet Uppsala län (Hämtad 2015-04-10)
SFS 2002:34. Lag om samverkansorgan i länen. Stockholm: Finansdepartementet.
SFS 2010:900. Plan- och bygglagen. Stockholm: Socialdepartementet.
SKL(Sveriges kommuner och landsting), 2015. Vad är en region, 5 maj.
http://skl.se/demokratiledningstyrning/politiskstyrning/regionfragan/regionersansvarochindelning/fragorochsvaromregionaltansvarochregionalindelning/faqdenregionalanivan/vadarenregion.1662.html
(Hämtad 2015-05-11)
Statistiska centralbyrån, 2014. Folkmängd i riket, län och kommuner efter
kön och ålder 31 december 2014. Statistiska Centralbyrån.
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Helarsstatistik---Kommun-lan-och-riket/159277/.
(Hämtad 2015-04-13)
Stockholms läns landsting, 2011. Stockholmsstudenternas bostadssituation
och bostadskarriär. Stockholm: Tillväxt, miljö och regionplanering.
Studentboet,se, 2015. Snabbguide till nationsbostäder. Studentboet.
http://studentboet.se/sidor/bostadssokande/forstahandskontrakt/guide-till-nationsbostader (Hämtad 2015-04-06)
Studentboet.se. Studentboet. http://studentboet.se/sidor/bostadssokande/om-studentboet-se (Hämtad 2015-04-01)
Sveriges Byggindustrier, 2013. Fakta om byggandet. Stockholm: BI Analys.
Tillväxtanalys, 2010. Veckopendling – En översiktsstudie. Östersund: Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser.

61

UPPSALAREGIONENS TILLVÄXT

Trafikverket, 2014a. Ostkustbanan. Trafikverket. http://www.trafikverket.se/Privat/Vagar-och-jarnvagar/Sveriges-jarnvagsnat/Ostkustbanan/ (Hämtad 2015-04-14)
Trafikverket, 2014b. Dalabanan. Trafikverket. http://www.trafikverket.se/Privat/Vagar-och-jarnvagar/Sveriges-jarnvagsnat/Dalabanan/
(Hämtad 2015-05-11)
Trafikverket, 2015. Sveriges järnvägsnät. 2015-03-31. Trafikverket.
http://www.trafikverket.se/Privat/Vagar-och-jarnvagar/Sverigesjarnvagsnat/ (Hämtad 2015-04-21)
UL(Upplands lokaltrafik), 2015a. En länk mellan UL och SL, 16 april.
http://www.ul.se/Resa/SL-pendeln/ (Hämtad 2015-05-06)
UL(Upplands lokaltrafik), 2015b. Upptåget, vårt eget pendeltåg, 28
april. http://www.ul.se/Resa/Upptaget/ (Hämtad 2015-05-06)
Uppsala kommun, 2010. Översiktsplan 2010, plankartor. S.1. Uppsala
kommun.
Uppsala kommun, 2014. Befolkningsprognos för Uppsala kommun 20142050. Uppsala: Uppsala kommun
Uppsala studentkår. Vårt arbete och engagemang. http://www.uppsalastudentkar.se/vart-arbete (Hämtad 2015-04-01)
Uppsala studentkår, 2011. Bostadssituationen för Uppsalas studenter
2010/2011. Uppsala: Uppsala studentkår
Uppsala Universitet, 2015. Uppsala Universitet i korthet.
https://www.uu.se/om-uu/i-korthet/ (Hämtad 2015-04-13)
Uppsalastudent.se, 2015. Bostäder. Uppsalastudent. https://uppsalastudent.com/housing (Hämtad 2015-04-06)
Urban history, 2008. Uppsalas historia. Stads- och kommunhistoriska institutet. http://urbanhistory.historia.su.se/cybercity/stad/uppsala/historia.htm (Hämtad 2015-04-14)

62

Kap. 10 Referenser

Urban Utveckling, a. Stadsplanering. Urban Utveckling.
http://www.urbanutveckling.se/ordlista/stu/stadsplanering (Hämtad
2015-04-27)
Urban Utveckling, b. Mental karta. Urban Utveckling.
http://www.urbanutveckling.se/ordlista/mno/mental-karta (Hämtad
2015-04-14)

63

UPPSALAREGIONENS TILLVÄXT

64

Kap. 10 Referenser

11.

BILAGOR

Bilaga 1 – Intervjufrågor
1. Bostadsbristen är hög bland studenterna och underskottet på bostäder blir
ett hinder för den som vill utbilda sig. Innerstaden är eftertraktad och i områden utanför studieortern och dess centrum finns en mindre belastad bostadsmarknad.
Vilka faktorer tror du är orsak till att inte fler studenter i dagsläget väljer att bosätta sig i någon av studieortens kranskommuner?

2. Många faktorer spelar roll för en orts attraktivitet. För en student kan det
till exempel vara utbud av butiker och service, antal avgångar i kollektivtrafik
till och från studieorten, vilken tid på dygnet som studenten kan ta sig hem,
närhet till vänner/studiekamrater, områdets sociala status etc.
Vilken/vilka faktorer tror du rankas högst när studenten ska välja sin
bostadsort?

3. Nätet av transportinfrastruktur består av många olika delar, allt från gångoch cykelvägar till flygplatser. Satsningarna på utbyggd transportinfrastruktur är stora i flera delar av landet. Det finns bland annat planer på att lägga ny
järnväg för att knyta samman olika befintliga stråk, bygga fler spår mellan orter där många pendlar för att förkorta restiden samt anlägga nya stationer och
hållplatser för att öka tillgängligheten och öppna upp för nya områden.
Vad tror du projekt som dessa kommer få för inverkan på bostadssituationen i områden där det i dagsläget är svårt att få tag på en bostad?
Och vilka typer av transportinfrastrukturinvesteringar tror du är mest
gynnsamma för studenter som vill bosätta sig utanför studieortens
stadskärna?

4. Regional utvecklingsstrategi, RUS, vill fördubbla antalet resande med kollektivtrafik i länet till år 2020 genom åtaganden som bla ska utveckla de regionala och lokala stråken till en funktionell enhet.
Hur tror du att detta bör utföras för att målsättningen ska vara möjlig
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att nå även hos studenterna? (Dvs, att kollektivtrafiken fungerar så smidigt att det inte ses som ett problem att pendla till skolan)
5. Regionförbundet Uppsala Läns medlemmar består av länets åtta kommuner
och de verkar för en gemensam målbild om att bli en attraktiv region på såväl
nationell som internationell nivå. För att uppnå denna målbild tror jag att det
måste finnas en syn på länets kommuner som en samlad region som samarbetar och hör ihop, inte bara hos de som styr, utan även hos de som lever och verkar i länet.
Vad tror du är viktigast för att skapa en samlad regionssyn snarare än
att se länet som ett antal närliggande, men fristående och självständiga,
kommuner?

6. Enligt RUS satsar Uppsala län på att bli Europas mest attraktiva kunskapsregion inom två decennier. Idag har London en framträdande roll inom utbildning i Europa med flera universitet. Storlondon kallas den storstadsregion
som bildas kring London av 32 stadsdelar med egna centrum av olika karaktär.
Hur tror du att städer som London kan vara en förebild för Uppsala län
om de ska nå sitt mål med att bli Europas mest attraktiva kunskapsregion?

7. Plan- och bygglagen erbjuder ett system för regionplanering för att hantera
kommunöverskridande frågor som exempelvis infrastruktur och regional bostadsförsörjning. Ett regionplaneorgan utses och får anta en regionplan som
ska vara vägledande för beslut om översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser samt ange riktlinjer för användning av mark och lokalisering av
bebyggelse.
Vad tror du en regional hantering av bostadsförsörjningsfrågorna, på
uppdrag av regeringen, skulle få för effekter på bostadssituationen i en
region som tex Uppsala län?
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