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Sammanfattning 
Östra sidan av Uppsala är eftersatt vad gäller stadsliv och har en dålig blandning av 
funktioner. Problemen kan sammanfattas i brist på rumslighet, liten mångfald och en ohållbar 
trafiksituation. Dessa problem ställs mot utmaningarna att integrera stadsdelarna runt 
Vaksalagatan och samtidigt att ta hänsyn till omgivningen. Syftet med arbetet är att komma 
fram till ett förslag på utveckling av gatan. I översiktsplanen 2010 finns intentioner att skapa 
ett stadsstråk längs Vaksalagatan, men det finns också direktiv som motsätter sig dessa 
intentioner.   

Arbetet har gjorts i samförstånd med enheten för strategisk samhällsutveckling på 
kommunledningskontoret, och på det sättet har vissa utgångspunkter skapats för arbetet. 
Förutom dessa utgångspunkter har en områdesanalys gjorts för att skapa en plattform att 
argumentera utifrån. Argumenteringen för förslaget är i sin tur baserade på litteratur av främst 
tre etablerade urbanteoretiker: Jane Jacobs, Jan Gehl och Douglas Farr. 

Slutprodukten är ett förslag på strategisk utveckling av området som i stora delar är uppbyggt 
kring de problem som identifierats. De övergripande åtgärderna är att bebygga de stora ytorna 
av ineffektivt utnyttjad mark i området med blandade funktioner. Prioriteringsordningen 
mellan trafikslagen ges möjlighet att fungera i realiteten genom att spårväg dras längs gatan 
och upptar ett körfält i vardera riktningen, cykelbanor etableras och trottoarerna breddas.  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det finns möjlighet att utveckla gatan till en gata 
med liv och mångfald. Realistiskt sett är det givetvis ett stort projekt men förutsättningarna 
finns.
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Abstract 
East side of Uppsala is neglected in terms of city life and mix of uses. The problem outline 
can be summed into lack of spatiality, little diversity and an unsustainable traffic situation. 
These problems are set against challenges to integrate the eastern parts of Uppsala around 
Vaksalagatan at the same time as concern is taken to the already existing parts. The main 
issue is to conclude a proposal for development of the street and the surroundings. In the 
master plan for the city there are intentions to develop sort of a city corridor along 
Vaksalagatan but there are also suggestions that oppose these intentions. 

This thesis work is made in unity with the municipal office of strategic planning in Uppsala 
and in that unity some starting points has been set up. Besides these starting points an analysis 
of the area has been made to create a platform from which the argumentation can take place. 
The argumentation for the development proposal in turn is based on literature mainly from 
three different urban theorists: Jane Jacobs, Jan Gehl and Douglas Farr. 

The outcome of the thesis work is a proposal of strategic progress that is mainly built up 
around the problem outline. General measures include infill development in the large 
modestly used spaces along Vaksalagatan with mixed uses. Also the order of priority between 
different kinds of traffic is implemented by establishing a light rail track along the street and 
make room for bicycle lanes and wide sidewalks.  

To sum up it is concluded that there is ever so possible to develop the area along 
Vaksalagatan towards a more diverse and lively area. It is a big project but the conditions for 
success are absolutely there. 
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Inledning 
Denna uppsats är ett kandidatarbete gjord på institutionen för samhällsplanering och miljö vid 
avdelningen för urbana och regionala studier på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). 
Arbetet omfattar 15 ECTS och utförs under våren 2010.  

Uppsala är en delad stad. Västra sidan med sin anrika historia, sina universitet och parker och 
östra sidan med sin arbetartradition och betydligt modernare bebyggelsehistoria. Det förefaller 
synnerligen märkligt att denna klyfta än i dag står i vägen för sambandet i staden. Ett stort 
steg är dock taget i och med bygget av konserthuset på Vaksala torg som har bidragit till 
folkströmningar och kvällsliv även öster om järnvägen, det är dock fortfarande koncentrerat 
till endast dessa kvarter. När man står på Vaksala torg upplevs det som en livfull del av staden 
med sin mångfald av funktioner och människor. Området verkar välmående och inbjudande 
men bara några hundra meter österut visar sig en helt annan typ av stad. Här finns knappt 
längre några affärer eller offentlig service, få människor och den inbjudande känslan man fick 
strax västerut förbyts till en känsla av uteslutenhet.  

Den breda Vaksalagatan visar med all önskvärd tydlighet att det inte är meningen att folk ska 
gå eller ännu mindre cykla där, man ska åka bil eller buss. Varför är det så? Området 
längsmed Vaksalagatan väster om Tycho Hedéns väg får ändå anses som centrala delar av 
staden. Är det gatans utformning som ligger till grund för bristen på stadsliv eller är det 
bebyggelsen som ställer till det? Kan det vara så att gatans integrering i staden påverkar hur 
den används och därmed också stadslivet? På vilket sätt och hur gör man det bättre?

 

Figur 2. Bilder från Vaksalagatan. T.v. 
kvarteret mellan Österängsgatan och 
Björkgatan. T.h. en av parkeringsytorna 
närmast Tycho Hedéns väg. 
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Syfte 
Syftet med detta kandidatarbete är att ta fram ett bärkraftigt förslag på utveckling av gatan 
som tillgodoser ett gott stöd för kollektivtrafik samt verkar för större mångfald och ett vitalare 
stadsliv i form av aktiviteter, säkerhet, utbud av handel och service samt rekreation.  

Problembeskrivning 

Utgångspunkter 
Det är viktigt att poängtera att detta arbete görs i samförstånd med enheten för strategisk 
samhällsutveckling på kommunledningskontoret i Uppsala och att det i det samförståndet har 
funnits vissa utgångspunkter för arbetet. Dessa är att det framtida kollektivtrafiksystemet 
längs gatan är spårväg där en av linjerna går längs Vaksalagatan mellan innerstaden ut till 
Gränby centrum. Dessutom ska korsningen med Tycho Hedéns väg utformas som 
cirkulationsplats och ett körfält i vardera riktningen på Vaksalagatan skall vigas åt 
kollektivtrafiken. Dessa åtgärder förklaras eller motiveras inte vidare i arbetet utan står som 
utgångspunkter.  

Huvudproblem 
Fem huvudproblem har identifierats och beskrivs nedan och kopplas ihop med mål och 
visioner från översiktsplanen 2010. Målen och visionerna från översiktsplanen står som citat. 

Stadsliv och mångfald 
Området har knappt några funktioner utöver bostäder idag. På grund av det kan området 
upplevas som tråkigt och inte minst osäkert under vissa delar av dygnet. Åtgärder behöver 
utföras för att motverka dessa symptom. 
 

Handelsytan i stadsstråken ska uppgå till 15 000 m2 2030 (Uppsala kommun 
2009). 

Från stadskärnan och innerstaden löper gatustråk ut mot olika stadsdelar. 
Några av dessa har gatuavsnitt som redan har innerstadskaraktär med en 
täthet och variation med många besöksfunktioner och ett tydligt stadsliv tvärs 
och längs gatan. Andra gatuavsnitt kan utveckla en sådan karaktär på grund 
av sitt läge, sitt utrymme, sin utformning och sina funktioner. De stadsstråk 
som identifierats ligger till stora delar på gatuavsnitt med föreslagna 
stomlinjer för kollektivtrafiken. Tillskott av bostäder och verksamhetslokaler 
stärker underlaget för service och kollektivtrafik samtidigt som dessa lägen 
också blir attraktiva på grund av närheten till turtät och snabb kollektivtrafik. 
För att vara intressanta som verksamhetsmiljöer bör stråken ha möjlighet att 
inrymma verksamheter förlagda med kontinuitet i stråken (Uppsala kommun 
2009). 

Trafiksituation 
Det avsnitt av Vaksalagatan som detta arbete berör är överdimensionerat för dagens 
trafikmängd och har dåliga förutsättningar för gång- och cykeltrafik längsmed gatan. Det 
rimmar illa med kommunens uppsatta trafikmål i den nya översiktsplanen för 2010, som är att 
höja andelen kollektivtrafik från dagens 13 % till 30 % enbart på bekostnad av biltrafiken och 
alltså samtidigt behålla andelen gående och cyklister. Gatan behöver utvecklas fysiskt för att 
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ge underlag till en hållbar prioriteringsordning mellan trafikslagen där gång- och cykeltrafik 
prioriteras högst följt av kollektivtrafik och sist biltrafik. Det är inte bara 
prioriteringsordningen i trafiken som ska lösas, utan även hur man omsätter det flöde som 
finns till något positivt för området. 

”Hästskon” (Bärbyleden – Tycho Hedéns väg – Stålgatan– Kungsängsleden) 
och öviga trafikleder har funktion som både genomfart och kringfart. Den, 
liksom övriga trafikleder/större vägar, medger relativt god 
hastighetsstandard och har normalt inte oskyddade trafikanter eller 
angöring/parkering. Biltrafiken har företräde (Uppsala kommun 2009). 

Tycho Hedéns väg har ett brett gaturum som delvis kan ge utrymme för 
bebyggelsekompletteringar. […] Utformningen av leden och dess 
kringbebyggelse bör göras stadsmässig […]. Trafikens lokala miljöpåverkan 
bör dämpas både med bebyggelseutformning och med andra åtgärder 
(Uppsala kommun 2009). 

Rumslighet 
”Whenever in doubt, leave some space out” är ett motto som många av 1900-talets arkitekter 
handlade efter enligt Jan Gehl (2010, s. 91), en uppmärksammad dansk arkitekt och en av 
upphovsmännen till utvecklingen av Strøget i Köpenhamn. Kring Vaksalagatan är det också 
högst rimligt att det stämmer. Förutom gatans trafikproblematik lider den nämligen också stor 
brist på rumslighet över stora delar av sträckan som domineras av parkeringsytor. Det finns ett 
behov av hus som ramar in gatan och ger den funktioner utöver trafikförsörjningen i form av 
verksamheter och platser.  

Hänsyn till omgivningen 
Som utvecklingsområde med fokus mot stadsstråk uppenbarar sig en konflikt då den nya 
bebyggelsen hamnar i ett redan befintligt område där viss anpassning givetvis är att föredra. 
Det krävs ett hänsynstagande till omgivningen. 

Integrering av stadsdelar 
Idag råder det dålig integration mellan stadsdelarna på ömse sidor av Vaksalagatan. Det finns 
alltså skäl att utforma gatan så att den verkar som en länk snarare än en barriär mellan 
stadsdelarna. 

För att främja integration och trygghet mellan människor samt öka 
attraktiviteten för verksamheter ska kontaktytorna öka mellan stadsdelar, 
barriäreffekter i form av trafikleder och oklara zoner minska samt funktioner 
som lockar till vistelse och möten läggas till (Uppsala kommun 2009). 

Enlighet med översiktsplanen 
Under respektive huvudproblem har direktiv från översiktsplanen för staden i allmänhet tagits 
upp. När det specifikt gäller Vaksalagatan råder det ingen större tvekan om att kommunen vill 
ha, bostäder och handel längs gatan som bäddar för en attraktivare kollektivtrafik, det 
kommunen i översiktsplanen kallar stadsstråk. Totalt för alla stadsstråk i staden beräknar man 
att handelsytan ska kompletteras med 15 000 m2, vilket endast motsvarar ytan på 
parkeringarna på den nordvästra sidan av Vaksalagatan. En svårighet kan uppstå att skapa det 
eftertraktade stadslivet längs stråket om den handelsytan ska spridas ut på alla de identifierade 
stadsstråken (Svartbäcksgatan, Gamla Uppsalagatan, Råbyvägen, Hjalmar Brantingsgatan, 
Fyrislundsgatan, Bergsbrunnagatan – Bolandsgatan, väg 255, Ulleråkersvägen, 
Rosendalsområdet, Hugo Alfvéns väg, Granitvägen, Flogstavägen samt Börjegatan). En 
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annan svårighet som uppenbarar sig i översiktsplanen är korsningen med Tycho Hedéns väg. 
Å ena sidan ska den förbli en trafikled och ”normalt inte ha oskyddade trafikanter” och inte 
heller parkeringar eller angöring, å andra sidan ska leden och den nya bebyggelsen 
runtomkring ges en stadsmässig utformning. Är direktiven i översiktsplanen förenliga med en 
utveckling av Vaksalagatan som stadsstråk? 

Disposition 
Arbetet mynnar ut i ett konkret förslag för vidareutveckling av Vaksalagatan följt av en 
allmän slutsats om arbetet. Förslaget har föregåtts av en områdesanalys som en separat del för 
att skapa en trovärdig utgångspunkt. Områdesanalysen är till stor del baserad på metoden 
”Estetisk plan” av den norske arkitekten Thomas Thiis-Evensen. Som bakgrund till analys och 
förslag inleds arbetet med en beskrivande del där metod och teori diskuteras. 

Metod 
Strategin för arbetet är att genom en analys av området komma fram till ett förslag på 
utveckling av Vaksalagatan som baseras på etablerade teorier. För att i möjligaste mån uppnå 
objektivitet i analysen har en egenhändigt utförd analys gjorts men även kommunens eget 
material har använts i områdesanalysen. Det är från den färdiga områdesanalysen som 
förslaget tar form och utkristalliserar sig. Enligt Ejvegård (2003, s. 43) måste den metod som 
väljs vara lämplig för det material som finns att tillgå vilket har tagits i beaktande innan och 
under processen för att få ut det mesta av arbetet. Till exempel är valet av analysmetoden 
baserat på vilka tidigare analyser som har gjorts och vilket material som bedömts lämpligt att 
samla in. Förslaget å sin sida utgår och stöds av etablerade teorier men är självklart ett resultat 
av egna idéer och tankar i viss utsträckning. Det är en forskares roll att, genom sin kritiska 
forskning, lägga en grund för en öppnare diskurs mellan olika sociala grupper i samhället 
såväl som bland diskursens medlemmar (Alvesson & Deetz 2000, s. 20). Med det i 
bakhuvudet läses arbetet med fördel mer som ett debattinlägg än ett färdigt förslag som ska 
realiseras. Tanken med arbetet är att öppna ögonen för vad som kan göras med gatan snarare 
än vad som ska göras med gatan, eller vad som är det ”enda rätta” att göra med gatan.  
 

Teori 

Analysmetod 
Områdesanalysen är i huvudsak byggd kring en 
analysmetod utarbetad av den norske arkitekturteoretikern 
Thomas Thiis-Evensen och heter ”Estetisk plan”. 
Upprinnelsen till analysmetoden var ett uppdrag från 
stadsplaneringskontoret i Oslo som ville göra en estetisk 
analys av centrala Oslo, vilket utmynnade i två rapporter 
som behandlade detta och som senare kom att utvecklas av 
Thomas Thiis-Evensen till en komplett universal 
analysmetod (Thiis-Evensen 1999, s. 17). Som namnet 
antyder ligger stort fokus på det rent estetiska, vilket är ett 
medvetet val. Delvis för att det estetiska, eller rättare sagt 
det rumsliga, är lättare att objektivt analysera och 
kvantifiera utan avancerade och resurskrävande metoder. 
Delvis för att mycket av det underlagsarbete som föregått 

Figur 3. Schema över de olika 
delarna i Thiis-Evensens 
analysmetod. 



5 
 

översiktsplanen i stor utsträckning täcker de mindre estetiska egenskaperna i området, och på 
det sättet kompenserar eller kompletterar ”estetisk plan”. Men trots fokus på det estetiska är 
bredden också en stor anledning till att valet föll på denna metod. Den innefattar 
bebyggelsehistoria, orientering i landskapet och ett bra sätt att beskriva rumsligheten som går 
att översätta till arbetet. 
 
Metoden är uppbyggd kring en stomme enligt schemat på Fig. 3, med tre huvudavsnitt i form 
av registrering, karaktärisering och riktning. Till underkategorierna i högerspalt i schemat 
finns fler underkategorier, men alla får inte plats inom ramen för detta arbete. De som 
används och är relevanta för arbetet förklaras mer ingående under områdesanalysdelen. Som 
princip är registreringen och karaktäriseringen lika så tillvida att de utförs med foton, skisser 
och kartor där det är viktigt att beskriva området utifrån och in och inifrån och ut (Thiis-
Evensen 1999, s. 173). Så kallade utkikspunkter skall definieras där området beskrivs inifrån 
och ut. Riktningsdelen står lite för sig vilket också speglas i arbetet där riktningen, alltså 
riktlinjerna för det fortsatta arbetet, består av en den separata förslagsdelen. Syftet med 
riktningsdelen i analysen är att vägleda fortsatt arbete genom mer eller mindre konkreta 
förslag. 

Underlagsrapporter 
Utöver stommen utgjord av analysmetoden ”estetisk plan” ligger som sagt också en del av 
underlagsarbetet för översiktsplanen, i form av fem av rapporter, till grund för att få en mer 
mångfacetterad områdesanalys. Rapporterna är en viktig del i områdesanalysen och resultaten 
av dem redovisas i områdesanalysen. I listan nedan beskrivs teorierna kring rapporterna 
kortfattat: 
 

• Uppsalas sociotopkarta (Bilaga 1) syftar till att genom platsobservationer, 
fokusgrupper och en enkät visa var 20, för rapporten och Uppsala definierade begrepp 
att beskriva social grönska, finns i staden (Spacescape 2009a, s. 3). 

• För att kunna ge underlag till ett beaktande av siktlinjer mot Uppsalas silhuett tas även 
en underlagsrapport gjord av Maija Tammela och Dan Thunman på 
stadsbyggnadskontoret i Uppsala in i analysen. Rapporten är utförd i form av en bild 
där siktlinjer från infartsvägen till Uppsala via Vaksalagatan definieras. 

• Att sedan ta in det tvärgående flödet över vägen i områdesanalysen hjälps av ett arbete 
om tvärpassager i östra Uppsala gjort av en tidigare praktikant, Isabelle Brandt, på 
stadsbyggnadskontoret. Arbetet är en analys av formella och informella tvärpassager i 
området vilka har en direkt koppling till problembeskrivningen. I arbetet har även 
stadsdelscentrum och diverse samlingspunkter identifierats. 

• Ytterligare ett komplement till analysen i form av en underlagsrapport är gjord av 
konsultfirman Spacescape på uppdrag av Uppsala kommun. Denna analyserar spatialt 
kapital i Uppsala i form av centralitetsanalyser, stråkanalyser och täthetsanalyser som 
hjälper till att beskriva platsers potential, vilket till exempel är vägledande för vilka 
slags verksamheter som kan planeras in i området. Analyserna är baserade på så 
kallade ”space syntax”-rumsanalyser som utvecklats på UCL (University College 
London) och som i korthet går ut på att mäta reell närhet snarare än fysisk närhet i 
stadsrummet (Spacescape 2009b, s. 4-5). Det innebär som exempel att en affär som 
ligger tre kvarter från mig men som jag måste göra fem riktningsförändringar för att 
nå ligger ”närmare” än affären tre kvarter bort som kräver sju riktningsförändringar. 

• Det finns också trafikflödesanalyser gjorda för området som redovisas i 
områdesanalysen (Bilaga 2). 
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Genomgående teorier 
För att kunna bygga upp ett bärkraftigt förslag till utvecklingsplan utgår förslaget från ett 
antal teorier, eller synsätt om man så vill. Av dessa är tre av större betydelse och präglar hela 
arbetet rakt igenom som utgångspunkter medan andra är av mer ringa betydelse, och därifrån 
har endast enstaka resonemang eller argument plockats. De tre mer betydande kan man säga 
behandlar varsin skala och har alla utformats av kända urbanteoretiker och arkitekter. 
Samtliga tre behandlar tydligt stadsutveckling med sikte på ett rikt stadsliv och stor mångfald. 
Det är också för teoriernas tydlighet och enkelhet som de ligger till grund för arbetet. 
 
Jan Gehls teorier är av den minsta skalan och behandlar stadens aktiviteter och interaktioner 
på gatunivå. Aktiviteterna delas in i nödvändiga, frivilliga och resulterande och utifrån dessa 
argumenteras för hur aktiviteterna uppnås och hur de påverkas och påverkar interaktioner i 
staden, som också är en central del i teorierna. Gehl (2010, s. 31) menar att likaväl som det är 
möjligt att genom val av material och färg skapa en viss estetik i en stad, är det genom 
stadsplanering möjligt att påverka mönster av aktiviteter, skapa bättre eller sämre 
förutsättningar för utomhusaktiviteter och att skapa livlösa eller livfulla städer. Vidare menar 
Gehl (2010, s. 101) att det inte är integrationen av byggnader och olika funktioner i staden på 
arkitektens skiss som avgör om kontaktytan är monoton eller intressant, utan den faktiska 
integrationen av olika händelser och människor i den lilla skalan.  
 
Jane Jacobs började skriva boken ”The Death and Life of Great American Cities” 1958 som 
en attack mot dåtidens stadsplaneringsideal. Detta är mellanskalan och tar till största del 
utgångspunkt i stadsdelsnivå. Det är en skildring av staden i ett perspektiv där mångfald 
premieras för att uppnå livskraftiga och säkra städer. Enligt Jacobs (2004, s. 176) måste fyra 
villkor uppfyllas för att skapa mångfald i stadens kvarter; 

1. Stadsdelen eller kvarteret måste uppfylla mer än en funktion vilka genererar fler 
människor utomhus på olika tider av dygnet men i samma utrymmen. 

2. Kvarteren ska vara korta. 
3. En finkornig blandning av gamla och nya hus i varierande skick. 
4. En tillräckligt hög koncentration av människor som vistas i området, inklusive de 

boende. 

Boken Sustainable Urbanism är skriven av Douglas Farr med hjälp av hans kollegor på 
arkitektfirman Farr Associates. Denna teori motsvarar den största skalan och ser på staden 
som helhet men främst med fokus på konkreta förslag och exempel. Som titeln avslöjar är det 
fråga om hållbarhet i stadsplaneringen, såväl ekologisk, ekonomisk som social. För att öka 
hållbarheten tar Farr (2008, s. 101) upp 30 åtgärder uppdelade i fem kategorier: densitet, 
hållbara korridorer, hållbara grannskapsenheter, grönstruktur och högpresterande infrastruktur 
och byggnader. Ett genomgående synsätt är även hämtat av New Urbanism-rörelsens 
”transects”. Till detta arbete är den tydligaste kopplingen en del konkreta åtgärder för att öka 
hållbarheten och korridorstänkandet. Vaksalagatan är redan idag en korridor, om än av diffus 
identitet, och kommer att så förbli vilket förstås betyder att man måste ta ställning till i vilken 
riktning gatan ska utvecklas som korridor. 
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Områdesanalys 

Registrering 

Läge 
Vägsträckan är cirka två kilometer lång och går från Vaksala torg i stadens centrum ut åt 
nordost mot Gränby centrum. Eftersom området inte är definierat som eget sammanhängande 
är gränserna svåra att dra, vilket också är en tydlig strategi för att enklare kunna ta hänsyn till 
tvärpassager, men generellt kan man säga att gränserna följer mitten på de fyra 
omkringliggande stadsdelarna (Fig. 4). Figuren visar också de rekommenderade 
utkikspunkterna som i enlighet med analysmetoden skall definieras för att illustrera området 
inifrån och ut. Avslutningen på gatan går upp för en kulle där staden i stort sett tar slut, vilket 
är en rekommenderad utkikspunkt (Fig. 6). I området finns fyra viktiga stadsdelar: Fålhagen, 
Kvarngärdet, Gränby och Salabacke där korsningen mellan dessa, det vill säga korsningen 
Vaksalagatan och Tycho Hedéns väg, också är en rekommenderad utkikspunkt (Fig. 7). Den 
tredje utkikspunkten som illustrerar området inifrån och ut (Fig. 8) är den högsta punkten i 
Gränbyparken. Därutöver finns en skiss över området utifrån och in (Fig. 5). 

Historia 
Södra Väderkvarnsgärdet, eller Fålhagen som det heter idag, var så sent som 1909 helt 
obebyggt sånär som på Waksala nya och gamla tegelbruk i det som kallades Petterslund, se 
Fig. 9 (Bergold 1985, s. 36). Almtuna som var en samling arbetarbostäder och ett 
ungkarlshotell för de ogifta höll också på att uppföras runt 1907 men idag finns bara ett av 
husen kvar (Bergold 1985, s. 57). Det är till största del stadsarkitekten Gunnar Leches plan 
från 1933 som format området, med snedställda kvarter längsmed Torkelsgatan. De flesta 
byggnaderna uppfördes under senare delen av 1940-talet (Erikson & Ehlin 2006, s. 88). 

Vad exakt som innefattar Kvarngärdet är inte helt klart, men namnet härstammar troligen från 
den gamla Valskvarn som tidigare låg i kvarteret nordväst om Vaksala torg (Lindberg 2005, s. 
55). Kvarngärdet, som det benämns idag, ligger mellan Väderkvarnsgatan, Vaksalagatan, 
Tycho Hedéns väg, Råbyvägen och Ostkustbanan (Erikson & Ehlin 2006, s. 95). Det är dock 
vanligt att benämna området sydväst om Torkelsgatan som Höganäs. Per Olof Lefvert, 
tidigare stadsarkitekt som tillträdde 1955, säger i en artikel i UNT: 

Figur 4. Karta med det 
ungefärliga området 
markerat med rött. 
Utkikspunkterna är de 
gula prickarna. Källa: 
Uppsala kommuns 
hemsida. 
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Figur 8. Utsikten mot 
domkyrkan från 
Gränbyparken. 

Figur 6. Utsikt från krönet på 
Gränby backe. Man skymtar både 
slottet, domkyrkan och Carolina 
Rediviva. 

Figur 7. 
Området kring 
Tycho Hedéns 
väg. 

Figur 5. Skiss över den närmast liggande 
bebyggelsen. Väderkvarnsgatan längst 
till höger och Gränby backe till vänster. 
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Figur 9. T.v. 
Almtuna, i 
mitten 
tegelbruken 
och t.h. 
Petterslund. 
Källa: 
Stadsarkivet 

 

När Kvarngärdet skulle bebyggas, kom ett förslag från stiftelsen Uppsalahem 
med sjuvåningshus med dyrbar pålning i det mer än 30 meter djupa lerlagret. 
Det stämde inte alls med mina intentioner att bebygga den mot ån lutande 
slätten med låga hus på den lägre delen och högre hus på den högre, för att 
dels understryka lutningen och dels ge största möjlighet att iaktta 
Uppsalasilhuetten från bostäderna. (Upsala Nya Tidning 1988-12-30) 

Det Kvarngärde som Per Olof Lefvert pratar om är den delen som ligger söder om 
förlängningen av S:t Olofsgatan exklusive Höganäs. Marken som Kvarngärdet är byggt på 
köptes upp av staden i mitten på 50-talet av universitetet. Stadsplanen för södra delen av 
Kvarngärdet upprättades 1959 av stadsarkitekt Per Olof Lefvert och planarkitekt Erik Thord. 
Av i citatet ovan nämnda skäl höll man nere byggnadshöjden i området till två våningar och 
grundlade med betongdäck som de tätt utplacerade huskropparna låg på. Området var ovanligt 
i sitt slag i Sverige, mycket på grund av principen ”tätt och lågt”. Andra karaktäristika för 
området var det brutna rutnätsmönstret på gatorna (Erikson & Ehlin 2006, s. 96). Den södra 
delen byggdes ut efter i stort sett samma principer, efter en plan av arkitekten Stig Ancker 
från 1962 (Erikson & Ehlin 2006, s. 97). Som kuriosa kan nämnas att Gunnar Leche vid en 
tidpunkt föreslog att ett lokalt flygfält skulle anläggas på Kvarngärdet men eftersom Uppsala 
Universitet vid tillfället fortfarande ägde marken ville man spara området för framtida 
utvidgning av universitetet (Bergold 1985, s. 144). 

Höganäsområdet är en del av Kvarngärdet och består av hus från 1920- och 30-talen, en tid 
när man gick över till funktionalism från klassicism. De som tidigare bott trångt i 
Dragarbrunnskvarteren eller Petterslund fick här en högre levnadsstandard, men det ansågs 
inte lika fint att bo i Höganäs som i Luthagen (Lindberg 2005, s. 51). Området präglades 
mycket av Nymans cykelfabrik, som var en av dåtidens största industrier och skapade 
uttrycket ”Cykel-sala” (Lindberg 2005, s. 53). 

Sala Backar, eller Salabacke som det på senare tid har kommit att kallas, ligger sydost om 
Vaksalagatan och begränsas i övrigt av kraftledningsgatan i öster, Tycho Hedéns väg i väster 
och den smalspåriga museijärnvägen i söder. Området planerades hösten 1946 av Gunnar 
Leche och Sven Jonsson som båda menade att staden inte längre kunde växa koncentriskt1 
utan istället borde omges av drabantstäder2 på höjderna kring staden (Erikson & Ehlin 2006, 
s. 112). Sala backar blev, efter Tuna backar norr om staden, den andra drabantstaden och var 
tänkt som en bostadsort som inte hade några arbetsplatser utöver de som krävdes för 
kommunal och teknisk service, som alla låg i det lokala centrumet Brantingstorget (Bergold 
1985, s. 258). Gunnar Leches planer över Salabacke finns som Bilaga 5. 

                                                
1 Gemensam medelpunkt, syftar i detta fall på att staden växer kontinuerligt åt alla håll utan avbrott. 
2 Ett begrepp hämtat från Tyskland, som motsvarar förtätade trädgårdsstäder uppförda i kommunal eller 
kooperativ regi anlagda i storstädernas randområden. 
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Dåtidens stadsbyggnadsdebatt handlade mycket om grannskapsenheter influerade av den 
engelska stadsbyggnadsläran, främst hämtade från Londonplanen 1943, men Gunnar Leche 
talade aldrig om planerna i Sala backar i termer av grannskapsenheter. Han beskriver istället 
områden i sina planer som kollektiv- och gemensamhetsområden (Bergold 1985, s. 328). 
Tidens ideal förespråkade att ett bra bostadsområde hade en mångfald i sammansättningen av 
hushåll, dvs. de boende skulle ha en bra kontakt med varandra och området för att på det sättet 
skapa värdegemenskap. Det betydde i realiteten att 35 olika lägenhetstyper planerades in i 
området så att både gamla, unga, barnfamiljer och studenter skulle kunna bo där. Det skulle 
dessutom göra så att man kunde flytta till en ny lägenhetstyp men bo kvar i samma område 
(Bergold 1985, s. 329). För att tydligt knyta an till platsen döptes området till Sala Backar 
syftande på den under forntiden uppförda bebyggelsen på platsen, ”Sala by”, som anlagts 
längs den fjärd som då förenade Mälaren med havet (Bergold 1985, s. 333). 

1949 godkände stadsfullmäktige, efter ändringar till hårdare exploatering, den norra delen av 
Gunnar Leches plan med fyra kvarter kring Skomakarberget (Bergold 1985, s. 328). För den 
södra delen av Sala Backar utlystes istället en tävling som stockholmsarkitekterna Stig 
Ancker, Bengt Gate och Sten Lindegren vann med förslaget ”Gröna gatan” (Bergold 1985, s. 
353). Den nya planen innebar framförallt att trafikföringen helt omorganiserades, bl.a. blev 
Hjalmar Brantingsgatan, som i Leches förslag gick genom området med både domkyrkan och 
Vaksala kyrka som fond, återvändsgata vid Brantingstorget (Bergold 1985, s. 353). Gröna 
gatan byggdes ut under 1952-55 och var liksom Leches Sala Backar byggd för gemenskap. 
Utnyttjandet blev dock inte som det var tänkt, mest beroende på den ökade privatbilismen och 
välfärdens påvekan på stadslivet åt det mer privata hållet (Bergold 1985, s. 356). Den 
ostligaste och nyare delen av Salabacke domineras av fyra skivhus i nio våningar av vilka tre 
byggdes 1965 och ett 1972 (Erikson & Ehlin 2006, s. 115).  

Den delen av Gränby som ligger närmast Vaksalagatan planerades 1959 för sju kvarter som 
skiljs åt av så kallade cul-de-sacs3, ritade av olika arkitekter och uppförda av olika byggherrar. 
Innan fanns endast jordbruksmark och småhus från byn Gränby på platsen (Erikson & Ehlin 
2006, s. 126). Gränbyparken har en gång föreslagits bli en motions- och promenadpark. 
Samma artikelserie och stadsarkitekt som ovan, berör detta och kan citeras ytterligare: 

Vi hade en tävling om en stor promenad och motionspark, Gränbyparken, en 
motsvarighet till Stadsskogen för de östra stadsdelarna så välbehövlig för att 
stoppa nordanvindarna som sveper fram över slätten samt syreparfymerar 
luften. Det blev fullmäktigebeslut att parkavdelningen skulle sätta igång. På 
16 år har ingenting hänt. Tänk om inte von Bahrska häcken hade funnits! 

Gränbyparken och Folkparken skulle ha varit pricken över i för stadsplanen 
för de östra stadsdelarna. ”Dom gröna” kunde ägna sig åt det här istället för 
att föreslå grönplantering på Stora torget. (Upsala Nya Tidning 1989-01-04) 

Problem 
Enligt Thiis-Evenssen (1999, s. 174) är det viktigt att vara tydlig med syftet med metoden. I 
detta fall är analysen en del i ett projektförslag för Vaksalagatan och inte en ensamstående 
analys. Det betyder att analysen inte behöver ha ett strikt generellt perspektiv utan kan formas 
och avgränsas till det ändamål den är avsedd för.  

                                                
3 Små återvändsgator med hus runt. På franska; botten av säcken, som syftar på den lilla rundeln i slutet av 
återvändsgatan. 
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Figur 10. Över: 
garagebyggnader 
längs Kvarngärdets 
bilgata. Under: 
parkeringar längs 
Kvarngärdets bilgata. 
T.h. Gränby bilgatas 
pargeringsgarage. 

Karaktärisering 

Landskap 
Landskapet längsmed Vaksalagatan består av gammal sjöbotten och är således platt hela 
vägen fram till Gränby backe där en, för Uppsala, markant höjdskillnad finns. Gränby backe 
består av en dunge närmast gatan och beteshagar och ängar i övrigt. Den absolut största delen 
av gatan får annars anses vara urban och således mestadels bebyggd. 

För att göra landskapet rättvisa måste dock en större del av gatans sträckning tas i beaktande, 
bort mot åsen och den på köpet kommande silhuetten av slottet, domkyrkan och Carolina 
Rediviva. Tar man den utvidgade delen av staden upplevs gatan gå genom en gryta snarare än 
leda upp eller ner för en backe (Fig. 6).  

Topografi och byggd miljö 
Längsmed gatan är bebyggelsen väldigt varierande till både utseende, placering och struktur. 
De flesta byggnader är lamellhus men placerade olika i förhållande till gatan på olika sträckor. 
Mellan Väderkvarnsgatan och Torkelsgatan står husen tätt intill gatan och bildar tydliga 
väggar till densamma. På vissa ställen är de olika lamellhusen hopbyggda i bottenplan och 
inrymmer verksamheter vilket leder till kontinuitet i fasadlivet på sträckan. Efter Torkelsgatan 
och ut är det betydligt mer uppbrutet fasadliv och det är få av husen som ligger placerade i liv 
med gatan vilket ger upphov till svag rumslighet. Istället kantas gatan långa sträckor av 
garagebyggnader i en våning, tvärställda och tillverkade i plåt eller betong (Fig. 10). 

För att karaktärisera gator i ”estetisk plan” finns det fyra definierade kategorier av gator: 
genomskärande gata, målorianterad gata, gränsgata och sekvensgata. Vaksalagatan kan 
kategoriseras som två av de fyra: genomskärande och målorienterad. Genomskärande på 
sträckan mellan Väderkvarnsgatan och Torkelsgatan eftersom den tydligt skär genom de två 
stadsdelarna på var sida. Målgata om man antingen ser Gränby backe som ett mål eller 
naturligt slut, eller om man förlänger vyn åt andra hållet där universitetsbiblioteket Carolina 
Rediviva syns som en tydlig fond och gatan även fysiskt upphör. De två övriga kategorierna, 
gränsgata och sekvensgata, stämmer inte in på Vaksalagatan då den varken utgör någon 
egentlig gräns, i den bemärkelsen att väggarna på ömse sidor skiljer sig kraftigt åt, eller 
uppvisar något sekventiellt samband som konkurrerar med fokus på gatans huvudriktning 
framåt. Inga torg finns längs sträckan och inga platsbildningar kan identifieras 
överhuvudtaget. 
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Möblering 
Generellt är möbleringen längs Vaksalagatan mycket sparsam. Det som ger störst intryck är 
trädraden i mitten av gatan som följer dess hela sträckning från Vaksala torg till Gränby backe 
med ett kort uppehåll vid korsningen med Tycho Hedéns väg. En annan genomgående 
möblering är gatlamporna som hänger i linor över gatan (Fig. 11). På kvarteren närmast 
stadskärnan finns en del planteringar längs husfasaderna nordväst om gatan och det finns 
buskar planterade på långa sträckor vid garagen (Fig. 11). I övrigt finns det busshållplatser av 
varierande kvalitet på hela sträckan (Fig. 12). 

Riktning 
Riktningsdelen ska genom karaktäriseringen av området vägleda fortsatt utveckling av 
analysområdet. I detta arbete ligger utvecklingsförslaget som en separat del. 

Kompletterande analys 
För att bredda analysen redovisas nedan resultaten av de underlagsrapporterna som 
kommunen låtit göra inför översiktsplanen 2010. 

Spatialt kapital (Spacescape 2009b) 
Som första analys konstateras att boendetätheten längsmed stora delar av Vaksalagatan ligger 
inom intervallet 8300 till 13000 boende per km2 och på vissa delar både inom intervallet 5300 
till 8300 och 13000 till 27800 (Spacescape 2009b, s. 8). Tittar man sedan vidare på 
arbetsplatsernas täthet är det endast absolut närmast centrum som det finns någon täthet att 
prata om, på övriga sträckan kan det vara så få som 400 arbetsplatser per km2 (Spacescape 
2009b, s. 9). Slår man sedan ihop dessa två och beaktar totalbefolkningstätheten är det tätare 
längsmed Vaksalagatan än runtomkring (Spacescape 2009b, s. 10). Ett sista steg görs i 
täthetsdelen av analysen; man dividerar antalet boende med antalet arbetsplatser för att få ett 
mått på blandningen och delar upp måttet i tre intervall där 25 till 75 % anses vara det 
godkända intervallet för funktionsblandning. Andelen boende är kring största delen av 
Vaksalagatan mellan 75 och 100 % (Spacescape 2009b, s. 11).  

Nästa del av rapporten behandlar lägestätheten definierat som 1000 meter gångväg eller sex 
riktningsförändringar från adresspunkt. Samma mönster som tidigare upprepar sig; 
lägestätheten för boende är hög, arbetsplatser lägre och sammanlagt ganska högt. Även i 
denna del delas måttet upp i tre intervall där 40 till 60 % anses vara god blandstad. Andelen 
boende av totalbefolkningen inom gångavstånd ligger längs Vaksalagatan på 60 till 100 %, 
vilket alltså anses lite högt. Det är i stort sett bara delar av innerstaden som ligger i intervallet 
40 till 60 % (Spacescape 2009b, s. 12-14).  

Figur 11. 
Lampupphängning 
och buskagen längs 
garagen. 

Figur 12. 
Busshållplats vid 
Vaksalagatan på 

Gränbysidan. 
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Centralitetsanalyserna är gjorda på två nivåer för att identifiera lokal och regional centralitet 
och hur de förhåller sig till varandra. Analysen går ut på att mäta närhet mellan stadsrum på 
olika radier, den lokala nivån innefattar två stadsrums radie och den regionala 14 stadsrums 
(Spacescape 2009b, s. 5). Det betyder alltså att tillgängligheten mellan ett stadsrum till alla 
andra inom den satta radien mäts. Vad gäller Vaksalagatan kan man konstatera att den både 
besitter regional och lokal centralitet, framförallt i Höganäsområdet (Fig. 13) (Spacescape 
2009b, s. 20).  

Trafikflöden (WSP 2009) 
En rapport gjord av konsultfirman WSP på uppdrag av kommunen visar på olika trafikflöden 
utifrån satta scenarier som finns som Bilaga 2. De som är relevanta för arbetet är nulägets 
biltrafikflöde och biltrafikflödet 2030 med ett utbyggt stomlinjesystem som kollektivtrafik, 
eftersom det finns definierat i problembeskrivningen att sträckan ska trafikeras av spårvagn. 
Det man kan utläsa är ett flöde längs Vaksalagatan på mellan 4420 ÅDT 
(årsmedeldygnstrafik) och 5390 ÅDT i respektive riktning år 2008 och mellan 6740 ÅDT och 
7790 ÅTD år 2030. Av de korsande gatorna framstår Tycho Hedéns väg som den mest 
betydande och är också gatan med högst flöde av de uppmätta. Dagens flöde ligger på 13670 
ÅDT och år 2030 ska det enligt prognosen ha ökat till mellan 19360 ÅMD och 19440 ÅDT. 
Det finns också i WSP (2009, s. 3-4) beräkningar gjorda för hur flödet ser ut om 
kilometerkostnaderna för bil ökar med 50 % och om trängselavgift tas ut i centrala Uppsala, 
men för att minska utrymmet för spekulationer i diskussionen tas endast de alternativ som 
redan är redovisade med. Som jämförelse kan nämnas att Sveavägen i Stockholm hade ett 
trafikflöde på 26000 ÅDT 1996 (Stockholms stad 1997, s. 3). 

Sociotopkarta (Spacescape 2009a) 
Sociotopkartan (Bilaga 1) visar att de områden som har störst social grönska4 är Gränby 
Backe, Gränbyparken, Källparken och Sala hage. Graderingen mellan noll och nio visar hur 
många av de på förhand och explicit för Uppsala definierade sociotopsvärdena som återfinns i 
respektive område. Det finns i övrigt en hel del andra högt värderade områden med social 
grönska i de nordöstra delarna, men betydligt påvrare närmare innerstaden (Spacescape 
2009a, s. 21). 

                                                
4 Sociala aspekter på grönstrukturen som mötesplatser och rekreation. 

Figur 13. De ljusaste 
områdena visar lokal 
centralitet och de den 
mörkare på regional. 
Källa: Spacescape 
2009b. 

Figur 14. 
Siktsektorn vid 

infarten från 
Vaksalagatan. 

Källa: Tammela 
2010. 
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Siktlinjer (Tammela 2010) 
En studie som visar siktlinjer in över Uppsalas silhuett från de stora infartsvägarna har gjorts 
och här redogörs i form av en bild (Fig. 14) för infarten från Vaksalagatan. Bilden visar att 
man från krönet på Gränby backe ser hela silhuetten men framförallt har en tydlig siktlinje 
mot Carolina Rediviva. Endast ett fåtal platser kring gatan ligger utanför denna siktlinje. 

Tvärpassager och målpunkter (Sundin 2010) 
I denna studie visar det sig att passager över Vaksalagatan och igenom omkringliggande 
områden är ovanliga och ofta uppbrutna (Fig. 15). Studien har fokuserat på cyklister och 
gåendes framkomlighet men samma brist på tvärpassager gäller även för bilar. De stråk som 
letar sig igenom har på två ställen kunnat läggas samman till stråk som kopplar ihop 
områdena på ömse sidor om Vaksalagatan. Utöver tvärpassager och stråk har 
stadsdelscentrum och samlingspunkter identifierats i området (Sundin 2010). Bilder från 
studien finns som Bilaga 4. 

Figur 15. Informella passager över Vaksalagatan. 
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Förslag 
Förslaget (Fig. 16) är mer riktat åt det strategiska förhållningssättet snarare än åt det fysiska 
designandet av området. Skissen visar hur området i stora drag är tänkt att utvecklas. Det 
strategiska förhållningssättet speglar sig också från problembeskrivningen, där de strategiska 
frågorna fått ta upp utrymmet. Uppläggningen utgår i stora delar direkt från de huvudproblem 
som identifierades i problembeskrivningen. Det är alltså frågan om riktlinjer för en förändring 
och inte ett slutgiltigt förslag. Planskissen finns i större format som Bilaga 3. 

Kontext 
För att kunna placera området kring Vaksalagatan, och i synnerhet själva förslaget, i en 
kontext krävs ett fågelperspektiv och åtgärder i större skala än de rent fysiska. Till att börja 
med bör utvecklingen av stråket präglas av en idé att förlänga staden eller bilda nytt centrum 
kring gatan i form av nya bostäder, kontor, verksamheter, parker och platser, för att på det 
sättet tillgodose de intentioner som finns i översiktsplanen om ett stadsstråk längs gatan och 
ökad integration mellan de östra stadsdelarna. Förslaget till utveckling är alltså inte främst 
motiverat av att Uppsala är i desperat behov av nya handels- och kontorslokaler, även om 
sådana behov givetvis existerar. Det är inte heller främst att stävja bostadsbristen och de 
skenande kvadratmeterpriserna. Gatan ska helt enkelt bli en del av staden istället för att dela 
staden.  

Utsikterna för denna utveckling får anses goda av resultaten i analysen att döma. Enligt 
centralitetsanalyserna besitter gatan både lokal och regional centralitet och bör kunna utnyttja 
sin närhet bättre till mer blandade funktioner. Ännu ett faktum som talar för en realisering är 
att området redan idag har en hel del kommersiella funktioner men de saknar ändamålsenliga 
lokaler och återfinns ofta i byggnadernas källare. Dessutom borde det finnas ett potentiellt 
flöde att ta tillvara på mellan stadskärnan och ut till de starka målpunkterna Gränby backe och 
Gränby centrum. Om man ser till det rent rumsliga i området är det uppenbart att det finns 
mycket som kan förbättras och att det av samma anledning per definition inte råder någon 
brist på ytor att bebygga. 

I områdesanalysen framgick det att en av Gunnar Leches tankar med drabantstaden Salabacke 
var att åstadkomma mångfald i sammansättningen av hushåll på så sätt att olika typer av 
lägenheter fanns för olika typer av människor. Ett liknande resonemang använder Farr (2008, 
s. 135) när han pratar om att bygga för alla av honom definierade målgrupper: unga singlar 
och par, familjer, föräldrar med utflugna barn eller pensionärer. På samma sätt bör 
utvecklingen av Vaksalagatan ske så att människor i livets alla skeden kan hitta ett boende 
som passar. Bara för att man till exempel bildar familj eller åldras ska man inte behöva flytta 
till ett annat område. När människor väljer att stanna en stor del av sina liv i ett och samma 

Figur 16. 
Planförslaget som 
skiss. Röda 
områden är ny 
bebyggelse, gröna 
områden är parker 
eller platser, blåa 
prickar är 
spårvägsstationer 
och det gula 
området bör 
undersökas vidare. 
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område tenderar dessa områden också att bli bättre omhändertagna av invånarna.  

Rumslighet 

Utformning av bebyggelse 
Från analysen kan utläsas att ett av de största problemen med gatan är dess brist på rumslighet 
från Torkelsgatan och hela vägen ut till Gränby backe, där det enda som ligger i liv med gatan 
i bästa fall är låga garagebyggnader och inte parkeringsytor eller impediment5. Den uppenbara 
åtgärden blir att uppföra bebyggelse på dessa parkeringsytor och impediment ytor för att 
skapa ett tydligare gaturum. Det är av stor vikt att den nya bebyggelsen ligger i liv med gatan 
för att skapa ett tydligt gaturum. Parkeringsytorna har en långsmal form framförallt på 
Kvarngärdetsidan och Gränbysidan där de är cirka 20 meter smala, medan de är något bredare 
på Salabackesidan. Den slutgiltiga utformningen bör studeras ytterligare men det kan 
konstateras att det endast går att rymma en sluten innergård på parkeringsytorna i Salabacke 
som är cirka 40 meter breda. Förslag till utformning finns som skisser (Fig. 17).  

Jacobs (2004, s. 57) menar att det finns tre huvudegenskaper hos en gata som gör att den drar 
till sig främlingar som höjer säkerheten på gatan. Det första är att det måste finnas distinkta 
gränser mellan privata och publika rum. Det andra är att byggnader vänds mot gatan för att de 
som är i husen ska kunna ha uppsikt över vad som händer på gatan. Den tredje och sista 
egenskapen är att trottoarerna används för att locka ut boende att ta del av gatulivet. För att 
uppnå dessa tre egenskaper bör alla byggnaders fasader ligga i liv med gatan, vilket ger en 
distinkt skiljelinje mellan privat och publikt. Husen bör dessutom gärna ha vardagsrum och 
balkong ut mot gatan för att underlätta att de boende har uppsikt över gatan. Det är av stor 
vikt att entréerna till trapphusen placeras mot Vaksalagatan för att göra den sidan till framsida 
och få folk att röra sig naturligt på trottoarerna. 

Tycho Hedéns plats 
Det finns andra ytor som inte är lika begränsande och som kan utformas på ett friare sätt. Ett 
exempel på en sådan yta är korsningen med Tycho Hedéns väg som idag inte är särskilt 
yteffektivt utnyttjad med bensinmackar och hamburgerrestauranger, med dålig rumslighet 
som följd. När Vaksalagatan utvecklas som stadsstråk bör även denna plats uppmärksammas 
som en central del av gatan genom platsbildning. Förslagsvis kan platsen utformas som ett 
torg likt Stora torget i centrum med slutna hörn. Skillnaden skulle då vara storleken och att 
trafiken går i fyra riktningar i en cirkulationsplats (Fig. 18). Runt denna plats, vi kan kalla den 

                                                
5Ekonomiskt onyttig mark. 

Figur 17. Förslag på utformning på de 
nybyggda kvarteren på parkeringsytorna. 

Figur 18. Skisser på utformningen av 
Tycho Hedèns plats med 
omkringliggande kvarter. 
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Tycho Hedéns plats, kan det vara lämpligt med något högre bebyggelse än omkringliggande 
för att markera platsbildningen. 

Gränby backe 
Förutom bebyggelse finns det på sina platser möjlighet att förbättra rumsligheten på andra 
sätt. Gränby backe ligger alldeles intill Vaksalagatan med Gränbyparken innanför sig och 
båda har enligt sociotopkartan minst nio sociotopvärden, men från Vaksalagatan sett är det en 
minst sagt anonym ingång till Gränby backe. Här borde kraft läggas på att göra en tydlig entré 
för att locka folk att använda parken och för att motverka det nu diffusa gränssnittet mot 
gaturummet. 

Stadsliv och mångfald 

Täthet 
Bebyggelsen måste uppnå en viss täthet för att öka mångfalden enligt Jacobs (2004, s. 230) 
som menar att utan hjälp av boendetätheten i området kan det inte finnas någon större service 
eller mångfald. Tätheten ska dessutom som sagt motivera en spårväg som ska gå längsmed 
hela sträckan av Vaksalagatan. Tätheten kan ses som ett sätt att skapa vitalitet och på en liten 
yta stora variationer som är unika och värdefulla (Jacobs 2004, s. 249) 

Kvartersstorlek 
Det är av stor vikt att kvarteren i området hålls nere i storlek för att främja stadslivet. 
Anledningen är att långa kvarter tenderar att isolera de boende i ett kvarter från 
omkringliggande kvarter (Jacobs 2004, s. 205). Idag är Salabacke, Gränby och Kvarngärdet 
utformade med så kallade bilgator som har ett begränsat antal infarter från Vaksalagatan. Det 
gör att nästan hela Salabacke är ett enda kvarter som är runt en kilometer långt. Bortsett dessa 
kvarter återfinns det längsta kvarteret mellan Torkelsgatan och Österängsgatan. Detta är 300 
meter långt vilket vid normal gångtakt, 5 km/h, tar cirka 3,5 minuter att promenera. Det är 
inte omöjligt att boende i ena hörnet av kvarteret aldrig besöker det motsatta hörnet. Som 
lokal verksamhetsutövare är det inte positivt att inte ens nå en kundkrets som innefattar det 
egna kvarteret. De fördelar en stor stad har att erbjuda små och ovanliga företag elimineras av 
långa kvarter eftersom dessa företag ofta är beroende av en kundkrets utöver det egna 
kvarteret (Jacobs 2004, s. 209). I möjligaste mån bör alltså dessa jättekvarter delas upp i 
mindre mer lättillgängliga kvarter. Det kan lätt implementeras i planeringsskedet av 
bebyggelsen på parkeringsytorna men det är svårare i de redan bebyggda kvarteren. Det är 
dock av stor betydelse att de få möjliga nya gatusträckningar genom kvarteren inte byggs 
igen, för att på sikt kunna ge ett finmaskigare gatunät. 

Fasadliv 
Kontinuitet i fasadlivet är något som Gehl (2010, s. 93) tar upp som en viktig del för att 
främja stadslivet. Förebilden är biografer som bara har en ingång med billjettförsäljning mot 
gatan och all egentlig aktivitetsyta på insidan. På det sättet skapas intensivare stadsliv på 
gatan i motsats till när storskaliga företag som bensinmackar etablerar sig över en stor yta som 
skapar hål i fasadlivet. Av den anledningen bör enligt förslaget alla bensinmackar, 
hamburgerrestauranger och andra fasadlivsbrytande och ytkrävande verksamheter 
omlokaliseras till mer perifera områden i staden och ersättas av effektivare bebyggelse och 
verksamheter. 

Funktionsblandning 
De planeringsideal som rådde under stora delar av utbyggnaden kring Vaksalagatan tog inte 
stor hänsyn till funktionsblandning utan förordade mer renodlade bostadsområden som vi kan 
se i resultaten av områdesanalysen. Detta leder till mindre stadsliv och mångfald, eftersom 
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människor bara rör sig utomhus när de är på väg till eller från bostaden. Det leder också till 
mindre stimulans för dem som till exempel jobbar hemifrån eftersom det visar sig att de 
spenderar nästan tre gånger längre tid på att handla än de som har en arbetsplats att gå till. 
Dessutom visar det sig att handlandet är utspritt på hela veckorna, vilket visar på att det 
kanske inte bara handlar om shoppingen eftersom det troligtvis skulle vara mer rationellt att 
bara handla en gång i veckan (Gehl 2010, s. 117). Med det sagt är det grundläggande i 
förslaget att försöka skapa förutsättningar att så många olika funktioner som möjligt etableras 
längs gatan för att upprätthålla stimulansen hos de boende. En blandning av yrkesverksamma 
och boende längs gatan kan åstadkomma mer än summan av delarna i form av gatuliv (Jacobs 
2004, s. 180). Det gäller dock att kombinera funktioner på ett effektivt sätt så att de funktioner 
som lockar människor under olika tider verkligen är lokaliserade på samma plats eller gata; 
det finns ingen effektiv blandning om de ligger på parallellgator till varandra. Dessutom 
måste en del av de människor som nyttjar samma gator under olika tider nyttja samma 
funktioner för att blandningen skall vara effektiv (Jacobs 2004, s. 190). Ytterligare argument 
för funktionsblandning finner Farr (2008, s. 146) i betydelsen av så kallade tredje platser, som 
kort sagt är platser där människor varken bor eller jobbar. Det är på dessa platser som 
människor träffas och knyter kontakter som annars aldrig skulle knytas, så kallat socialt 
kapital. 

Områdesanalysen visar att närheten längs Vaksalagatan är god. Viss affärsverksamhet finns 
redan i området, men den är ofta förpassad till källarvåningar (Fig. 19) och det är således en 
viktig del i utvecklingen av området att tillgodose verksamhetslokaler i bottenvåningarna. 
Problemet med nya verksamhetslokaler brukar vara höga hyror och att folk inte hittar dit i 
början. I detta fall avskrivs åtminstone det senare problemet eftersom en del av butikerna 
redan finns och troligtvis har en etablerad kundkrets. För att lokaler ska slippa stå tomma kan 
de till en början hyras av kommunen och innefatta förskolor, fritids eller dagcenter innan nya 
aktörer vill hyra in sig. Man skulle kunna tänka sig kommunala verksamheter som 
äldreboende med uteplats mot gatan för att få de ögon mot gatan under större delen av dygnet 
som Jacobs (2004, s. 57) menar är en förutsättning för säkra gator, samtidigt som de äldre får 
underhållning. 

Figur 19. Verksamhetslokaler längs 
Vaksalagatan. Kanske inte de bästa 
skyltlägena? 
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Integrering av stadsdelar 

Tvärpassager 
För att lösa en annan problematik längs sträckan, bristen på tvärpassager, är det viktigt att den 
nya bebyggelsens kvartersstruktur anpassas efter hur möjligheterna till tvärgator är 
orienterade. Det finns ingen optimal lösning på problemet med tvärpassagerna då dessa 
genomgående stråk effektivt har planerats bort genom blockerande bebyggelse framförallt i 
Kvarngärdet och Gränby, vilket tydligt framgår av analysen. De stråk som har identifierats i 
tvärled bör vara de man i första hand anpassar kvartersstrukturen efter.  

En annan åtgärd än att kvartersstrukturen anpassas till stråken är att låta parker och platser, 
befintliga eller nya, verka som förbindelser där tvärpassagerna inte är helt sammanlänkade. 
Det går enkelt att leda cykel- och gångvägar diagonalt genom ett torg eller en park och det 
kan betyda mycket för orienterbarheten i cykelvägnätet. 

Barriärer 
En stor utmaning är att föröka överbrygga Tycho Hedéns vägs barriäreffekt. Som första 
åtgärd bör hastighetsgränsen i närheten av Vaksalagatan sänkas till 50 km/h för att den 
korsningen ska kännas lugnare. Det påpekas i översiktsplanen att Tycho Hedéns väg ska 
behålla sin karaktär av trafikled bland annat genom att inte behöva möta oskyddade 
trafikanter i samma plan. Här uppstår en konflikt med intentionerna om ett stadsstråk längs 
Vaksalagatan. En stor planskild trafikapparat i den korsningen skulle påverka stadslivets 
utbredning öster om Tycho Hedéns väg på ett mycket negativt sätt eftersom gång- och 
cykeltrafikanter kommer att välja andra vägar än de genom tunnlar. Gehl (2010, s. 142) 
hänvisar till en analys gjord av Ola Fågelmark vid Lunds universitet av fotgängares sätt att 
korsa en tungt trafikerad väg från en busshållplats till en galleria. Det fanns tre alternativ att 
korsa vägen: en tunnel under, ett övergångsställe 50 meter bort och att gå över vägen men inte 
på övergångsstället. Resultatet blev att 83 % valde övergångsstället, 10 % valde att korsa 
gatan direkt och 7 % valde tunneln. Skulle planskilda korsningar med biltrafiken inrättas finns 
alltså en överhängande risk att människor inte använder den med både brist på stadsliv och 
trafikfara som följd. Fotgängare och cyklister bör alltså korsa Tycho Hedéns väg på 
övergångsställen. 

Spårvägen som läkande element 
Enligt Gospodini (2008, s. 1108-1109) kommer det ett antal positiva effekter av etablering av 
spårbunden kollektivtrafik. Det kan handla om att nya centrum bildas längs de nya linjerna 
eller att stadskärnan förlängs med linjen. En etablering av spårvagn kan också leda till en 
ökad rekonstruktion av tidigare segregerade och isolerade områden. När det gäller 
Vaksalagatan är förhoppningen att denna rekonstruktion, som enligt förslaget sker i form av 
förtätning, leder till att integrera stadsdelarna kring Vaksalagatan som tidigare varit dåligt 
integrerade med varandra. Centrum utvidgas till Torkelsgatan så som det, enligt rapporten om 
spatialt kapital i områdesanalysen, har potential att göra. Utöver det kommer det 
förhoppningsvis att etableras små centrum vid stationerna längre ut på gatan vilket bör 
underlättas genom bra fysisk planering. Till de negativa effekterna nämner Gospodini (2008, 
s. 1109) att hyror och markpriser kan höjas avsevärt. 

Hänsyn till omgivning 

Uppsalasilhuetten 
Trots att tätheten är viktig på den nytillkomna bebyggelsen är det av stor vikt att tänka på 
siktsektorerna i staden. Uppsala lever efter devisen ”staden på slätten” och sikten mot 
Uppsalasilhuetten från omkringliggande slättland värderas högt. Ser man till siktsektorerna i 
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analysen syns det tydligt att i stort sett hela Vaksalagatan är en del av en siktsektor från 
infartsvägen, vilket bör tas i beaktande när det gäller höjden på husen. Det topografiska snittet 
(Fig. 20) visar att höjdskillnaden mellan den lägsta och den högsta punkten längs gatan är lite 
drygt 17 meter, vilket motsvarar höjden på ett sexvåningshus. Men eftersom det är siktlinjen 
mot siluetten som ska beaktas går det att bygga ännu högre utan att skymma silhuetten 
eftersom domkyrkan, Slottet och Carolina Rediviva alla står högre än Gränby backe. Någon 
slutgiltig rekommendation vad gäller hushöjder ges ej eftersom det varierar stort i förhållande 
till plats och användning och bör studeras mer i detalj. Värt att konstatera är dock att vissa 
områden faller utom siktsektorn så som till exempel kvarteret i östlig anslutning till 
Österängens IP och vissa sträckor längs Tycho Hedéns väg. 

Kulturarv 
Hänsynstagandet till kulturmiljöer och historia har givetvis stor plats i ett omfattande projekt 
som utvecklingen av Vaksalagatan. Det ryms dock tyvärr inte inom ramen för detta arbete då 
det kräver mer omfattande analyser av området och ett stort utrymme för argumentation. 
Likväl kan man utifrån områdesanalysen översiktligt identifiera de absolut viktigaste 
hållpunkterna gällande hänsynstagande till kulturmiljöer. Uppsalasilhuetten som redan 
behandlats är en sådan hållpunkt; ett tydligt kulturarv. En kulturmiljö som delvis lyfts fram i 
områdesanalysen är Kvarngärdet och dess unika utformning i Sverige med små, täta och låga 
kvarter. Det uppstår inga direkta konflikter mellan hänsynstagande till dessa kvarter och 
bebyggelse av parkeringsytorna av den skala som rekommenderats. Där det istället kan ske 
konflikter är på det mer immateriella planet, som till exempel sammansättning av invånare. 

Trafik 

Prioriteringsordning 
Ett resonemang som Söderlind (1998, s.126) tar upp är huruvida det är relevant att prata om 
km/h i innerstäder som mått på om trafiken går långsamt eller inte. Han tar istället upp m2/h 
som ett alternativ, där det är storleken på våningsytan, alltså butiker, kontor och bostäder, man 
passerar per tidsenhet som är det relevanta. Med det resonemanget skulle man rent hypotetiskt 
inte behöva åka lika fort för att nå samma utbud. För trafikfrågorna är det något som ligger till 
grund för att gynna de traditionellt sett långsammare transportsätten cykel och gång såtillvida 
att de ges större utrymme och ofta på bekostnad av bilens framkomlighet. Tar man dessutom i 
beaktande Jan Gehls resonemang att om trafiken består av fotgängare, cyklister och långsam 
biltrafik är det enkelt att integrera olika typer av aktiviteter (Gehl 2010, s. 111). Långsam 
trafik når inte bara samma utbud på samma tid som en snabb trafik utan den bidrar, just på 
grund av att den är långsam, till att skapa fler aktiviteter och funktioner. Genom att prioritera 
dessa trafikslag kommer möjlighet att få till stånd parker och lekplatser längsmed gatan att 
öka och förhoppningsvis ge stadslivet ytterligare en dimension. 

Figur 20. Tvärsnitt på gatans sträckning från 
Vaksala torg till krönet på Gränby backe. Källa: 
Google Earth 
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Biltrafikflöden 
Jämförelsen i analysen med Sveavägen i Stockholm som hade ett trafikflöde på 26000 ÅDT 
1996 är värd att upprepa (Stockholms stad 1997, s. 3). Det visar att det är långt ifrån 
orealistiskt att få en trivsam gata längs Tycho Hedéns väg trots den påtagliga trafiken som 
enligt prognoserna kommer ligga på ungefär 13000 ÅDT år 2030. Tycho Hedéns väg är en 
del av ”hästskon” som är en trafikled som går runt staden. Den ska avlasta innerstaden från 
biltrafik men så småningom kommer vägen själv ligga i innerstaden vilket gör den obrukbar 
som ringled. I takt med utvecklingen av Vaksalagatan som stadsstråk skulle alltså denna 
trafikled bäst förpassas ut till E4:an istället. 

Spårvägen 
Det är svårt att hitta schablonsiffror för minsta befolkningstäthet för att upprätthålla en 
spårvägslinje men Farr (2008, s. 111) menar att en omkringliggande korridor av bebyggelse 
minst ska uppnå tätheten 4500 personer/km2 för att göra det. Som det konstaterats i 
områdesanalysen överstiger redan idag området kring Vaksalagatan det värdet men med högre 
densitet kommer bättre service på spårvägen. Dessutom är det enligt översiktsplanen 
förhållandevis tätt mellan stomlinjerna på Vaksalagatan och Hjalmar Bratingsgatan vilket gör 
att tätheten utan problem kan vara hög i området. Det kan också vara en god placering av mer 
besöksintensiva verksamheter när det finns tillgång till två separata linjer viket behandlas 
vidare under rubriken verksamheter. 

Gatuutformning 
En stor utmaning blir att ta tillvara på flödet längs sträckan på ett sätt som gynnar stadslivet 
och mångfalden bättre. Konkret betyder det i förslaget att kantstensparkeringar blandat med 
träd upprättas längs hela sträckan (Fig. 21) för att verka trafiklugnande och för att ge 
möjlighet att stanna till för att handla eller utföra andra ärenden även med bil. För att dra nytta 
av den långsamma trafikens gynnande av stadslivet bör all cykeltrafik koncentreras till 
enkelriktade cykelbanor på Vaksalagatan, inte till parallellgator som är fallet idag. Det är 
givetvis en avvägning mellan ett troligtvis upplevt säkrare cykel- och gångstråk vid sidan av 
Vaksalagatan och ett lite rörigare på Vaksalagatan, men för att omsätta flödet i stadsliv krävs 
att det leds på själva gatan. 

Figur 21. Skisser på 
gatuutformningen. 
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Enskilda projekt 

Uppsala Arena 
Som tankeexperiment menar Gehl (2010, s. 107) att vardagsrummet kan stå modell för 
integration av aktiviteter på alla olika skalor. Där kan alla familjemedlemmar aktivera sig med 
olika saker men ändå umgås. I en större skala som innefattar hela gatan finns det många 
åtgärder som skulle kunna integrera aktiviteter och funktioner med varandra. Resonemanget 
knyter också an till Jane Jacobs idéer om funktionsblandning. Det är bra att få in fler 
funktioner än handel, kontor och bostäder i ett område för att locka besökare under andra tider 
på dygnet. I Uppsala pågår ett förverkligande av en hockey- och evenemangsarena som för 
närvarande planeras intill Gränby centrum. En god idé vore istället att placera den i staden 
istället för i utkanten dit det med största sannolikhet alltid kommer att vara enklare att ta bilen. 
Det blir givetvis en fråga om att ändra de långt gångna planerna att placera arenan i Gränby, 
men plats för en arena finns där Willys idag har butik öster om Österängens IP. Fördelen med 
en sådan placering är att människor i större utsträckning kan gå eller cykla dit, vilket leder till 
att marken kan användas mer effektivt än till parkeringsplatser. En sådan här möjlighet att få 
in ett stort besöksmål i en, med avseende på funktionsblandning, eftersatt del av staden 
återkommer troligtvis inte så många gånger. Till råga på allt passeras platsen av två stomlinjer 
som troligtvis kommer bli till spårvägslinjer och besitta en hög maxkapacitet. 

Idrottskluster 
Skulle det inte bli av med en omlokalisering av Gränby Arena kan man istället satsa på någon 
form av idrottscentrum på platsen. Det ligger nära både en befintlig idrottsanläggning och 
Celsiusskolan, med tillhörande idrottsklasser, vilket borde betyda att branschnära 
verksamheter såsom naprapater, gym, sjukgymnaster etc. skulle kunna ha intresse av att 
etablera sig i närheten och förhoppningsvis kunna utnyttja synergieffekter av varandra. Detta 
behöver inte ske på bekostnad av Willys. Genom att låta uppföra en heltäckande bottenvåning 
där Willys kan hyra in sig i mitten och småverksamheter längs fasaden får man plats för både 
och. Denna bottenvåning byggs sedan på med bostads- eller kontorshus för att öka tätheten i 
området (Fig. 22). Denna del ligger utanför siktsektorn från Gränby backe så det går att bygga 
högt utan att störa siktsektorn. 

Parker och platser 
Det finns två parker utöver Gränby backe som ligger längsmed Vaksalagatan där den ena, 
”Linjalen”, besitter fyra av sociotopvärdena och den andra, ”Sulan och klacken”, inte besitter 
en enda. Båda bör dock skonas från exploatering och rustas upp med de eventuella 
exploateringsmedel som kommer av förtätningen. Förutom dessa småparker intill gatan kan 
det vara en god idé att anlägga parker eller platser i närheten av stationslägen, både för att 
parken eller platsen i sig ska bli attraktiv genom att fler använder dem och för att helheten 
kring stationslägena ska bli attraktiv. Man bör också utnyttja dessa parker och platser för att 
sluta de identifierade stråken tvärs gatan. 

Figur 22. Skisser på hur utformningen av ett 
idrottskluster ovanpå Willys skulle se ut. 
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Slutsats 
Det råder enligt min mening ingen tvekan om att det går att uppnå större mångfald och 
vitalare stadsliv på Vaksalagatan. Det är en eftersatt gata i ett centralt läge som verkligen har 
potentialen att utvecklas. Som jag ser det finns redan två viktiga ingredienser för ett stadsstråk 
idag: hyfsat hög täthet och ett flöde av människor längs gatan. Utmaningen ligger i att ta 
tillvara på tätheten och flödet och omsätta det i stadsliv genom planering. Området kring 
gatan är feldisponerad och på så sätt finns det ingen grogrund för stadslivet att ta fart ifrån. 
Åtgärderna för att rätta till det är dock förhållandevis enkla som tur är. Enligt mig är följande 
åtgärder och prioriteringsordning av största vikt för att lyckas med visionen om ett stadsstråk: 

1. Funktionsblanda. Få in kontor och handel i den nya bebyggelsen längs gatan för att 
få en livligare del av staden under större delen av dygnet. 

2. Bygga bort barriärer . Lyckas man göra Tycho Hedéns plast till ett använt torg med 
lugn trafik finns stort hopp att stadslivet ska kunna sprida sig över vägen. Den andra 
stora barriären är Vaksalagatan själv. Det är viktigt att få den mer cykel- och 
gångvänlig för att främja flödet både längs och tvärs.  

3. Etablera spårvägslinje. Stråket skulle må bra av en spårbunden kollektivtrafik för att 
affärsetableringarna ska kännas säkra. Eftersom man mer sällan flyttar spårvägslinjer 
än busslinjer kan man tänka sig att företag ser en placering vid ett spår som säkrare. 

En fråga som växt fram under arbetets gång är varför man inte har utvecklat det här området 
tidigare. Som jag har påpekat är det knappast oöverstigligt att etablera ett vitalare stadsliv 
längs gatan; det krävs tvärtom förhållandevis små medel. Jag kan tänka mig att 
markägoförhållandena har spelat en stor roll där kommunen kanske inte står som markägare i 
många fall. Lägg därtill Tycho Hedéns väg, som tills för några år sedan var Europaväg 4 och 
därmed svår att anpassa till en förlängning av stadskärnan. Sedan bör rimligtvis också 
motsättningar vad gäller kulturarv ha spelat in.
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