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KRÖNIKA
STIG-BJÖRN LJUNGGREN:
”Studenterna är Uppsalas botox”

NÄRINGSLIVSDIREKTÖR CHARLOTTE
SKOTT: ”En bra etablering i Tierp är bra
också för Uppsala – och vice versa.”

UPPSALA

SATELLIT – BUSINESS ARENA PÅ KOMMUNNIVÅ

BOSTADSREKORD

Upprustning
och utveckling
går hand i hand

UPPSALAPAKETET:

BRÅTTOM
ATT LYCKAS
Mats Norrbom: ”Vi måste stuva om hela portföljen”
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PROGRAM I URVAL

Business Arena Uppsala 14 november
Uppsala har i århundraden varit en av Sveriges absolut viktigaste städer men behöver liksom alla städer
utvecklas för att bibehålla sin konkurrenskraft. Med de fundament som stadens universitet och kunskapsintensiva näringsliv ger som bas har staden alla förutsättningar att bli ett framtida nav i en framstående region.
Frågan är dock hur en stad är attraktiv även för kommande generationer? Hur skapar man en hållbar tillväxt,
såväl ekonomisk som akademisk och social, utan att göra avkall på de egenskaper som tagit staden dit den är
idag? Vilka ledstjärnor bör bejakas och vilken roll spelar stadens förstklassiga lärosäten? Hur viktig är närheten
till Stockholm? Välkommen till en fullspäckad heldag där vi går från historia till framtid.

GEMENSAM INLEDNING | 09.00-10.00
Moderatorer: Åsa Uhlin, chefredaktör, Veckans affärer och Johar Bendjelloul, journalist, Dagens Nyheter
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ÅSA UHLIN

JOHAR BENDJELLOUL

Reflektioner efter valet

En ansvarsfull algoritm?

Valet 2018 är över och nu gäller att trots det
osäkra parlamentariska läget hitta en regeringsstruktur som håller de kommande fyra åren. Även
på lokal nivå var valutgången på förhand ytterst
osäker men nu har vi facit. Hur ska valresultatet
tolkas och hur kommer den parlamentariskt svaga
regeringen att klara sig? Vilka kompromisser
behöver man göra för att kunna styra landet? Hur
påverkas Uppsala av valutgången, både lokalt och
på riksnivå?

Världen digitaliseras – mänskligheten står inför ett paradigmskifte.
Mängden data ökar snabbt i takt med den artificiella intelligensens
användningsområden, vilket ställer såväl privatperson som stat på
prov. Det blir billigare och enklare att lagra, hantera och motta data
och algoritmerna blir självlärande. Utvecklingen är välkommen men
medför en mängd konsekvenser som mänskligheten kanske inte förutspått. Etiska ställningstaganden blir svåra att övervaka, exempelvis
kan fördomar omedvetet förstärkas. Vad händer om vi inte ser de
oönskade konsekvenserna av AI i tid?

STIG-BJÖRN
LJUNGGREN,
statsvetare

HÅKAN
HOLMBERG,
politisk
chefredaktör, UNT

ANNA FELLÄNDER
senior advisor, The
Boston Consulting
Group

SEMINARIEPUNKTER I URVAL
Transaktions- och hyresmarknaden
i Uppsala kommun

Hur säkerställs ekonomisk stabilitet?
Moderator: Åsa Uhlin, chefredaktör, Veckans affärer
Med universitet i världsklass och närheten till flygplatsen som en viktig
byggsten i huvudstadsregionen har Uppsala med omnejd alla möjligheter
i världen att dra fördel av den ekonomiska tillväxt som skapas i Sveriges
ekonomiska nav. Samtidigt är man oerhört exponerad mot globala ekonomiska trender som kan skifta snabbt och obarmhärtigt. Hur ser de ekonomiska trenderna ut under överskådlig tid och hur ska Uppsala positioneras
för att ekonomisk kunna frodas, oavsett det globala klimatet?

Moderator: Åsa Uhlin, chefredaktör, Veckans affärer
Expertkommentator: Gustav Källén, vice vd & affärsområdeschef
Transaktioner, Svefa

ANNICA ÅNÄS,
vd, Atrium Ljungberg

Inledning: Andreas Wallström, chefsanalytiker, Nordea
Panel: 	Andreas Hatzigeorgiou, vd, Stockholms Handelskammare
Annica Ånäs, vd, AtriumLjungberg
Fredrik Wirdenius, vd, Vasakronan
Fredrik Ahlstedt, kommunalråd (M), Uppsala kommun

GUSTAV KÄLLÉN,
vice vd och
affärsområdeschef
transaktioner, Svefa

I nledning: Gustav Källén, vice vd och affärsområdeschef transaktioner, Svefa
Panel: 		 Tomas Hermansson, vd, Bonnier Fastigheter
		
Sara Östmark, vice vd och affärsutvecklingschef, Stenvalvet
		
Björn Johansson, affärsområdeschef i Uppsala, Castellum
ANDREAS
HATZIGEORGIOU,
vd, Stockholms
Handelskammare

2

Med en årlig transaktionsvolym i häradet 5 miljarder kronor är Uppsala
konsekvent en av landets fem största fastighetsmarknader. Uppsala
blir dock mer och mer attraktivt vilket inte minst indikeras av att
ovanligt stora transaktioner ägt rum hittills i år. Hur ser läget ut på
Uppsalamarknaden? Vilka segment är hetast, vilka segment är viktigast
på den lokala marknaden och hur ser uthyrningsläget ut?

SARA ÖSTMARK,
vice vd och affärsutvecklingschef,
Stenvalvet
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Hur överlistas bostadsmarknadens paradox?

Infrastruktur: Kortsiktiga flaskhalsar
– framtida potential?

Paradoxen av ett bromsat bostadsbyggande när det råder bostadsbrist är en
synnerligen svårknäckt nöt för byggherrar och makthavare. I Uppsala byggs
det flest bostäder per capita i hela landet, men för vem byggs det?
Hur ser situationen på marknaden ut?

EVA NORDSTRÖM,
vd, Stockholms
Kooperativa
Bostadsförening
(SKB)

Här låter vi de riktiga experterna – de som bygger och arbetar med bostäder
– tänka fritt om hur de skulle kunna göra för att lösa bostadsmarknadens
paradox under sju visionära minuter vardera.
Panel: 	

EINAR SCHUCH,
regionchef Öst,
Trafikverket

Eva Nordström, vd, Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB)
Eva Kriegelstein, projektutvecklingschef, Stenvalvet
Nils Styf, vd, Hemsö
Saffran Rohm, förbundsordförande, Jagvillhabostad.nu
Erik Hävermark, affärsutvecklingschef Uppsala, Veidekke
Erik Pelling, kommunalråd (S), Uppsala
Johan Lins, vice vd, Åke Sundvall

ERIK PELLING,
kommunalråd (S),
Uppsala kommun

Vad är nyckeln till framgent stabil tillväxt?

Moderator: Åsa Uhlin, chefredaktör, Veckans affärer och
Johar Bendjelloul, journalist, Dagens Nyheter

Moderator: Åsa Uhlin, chefredaktör, Veckans affärer
Expertkommentator: Meddelas senare

En andans stad där vetenskapliga storheter som Carl von Linné, far och son
Rudbeck och Anders Celsius varit verksamma. En kraftfull, modern stad med
ett kunskapsintensivt näringsliv som har alla kvalitéer för att bli en ledande
hub och en regional tillväxtmotor. Uppsalas varumärke vilar verkligen på en
gammal och robust grund men är samtidigt kopplat till nutid och framtid.
När staden ska växa och bygga för framtiden behöver dess varumärke
utvecklas. Vilka egenskaper, kunskaper och visioner ska tas i beaktande när
Uppsala tar steget in i framtiden, utan att lämna rötterna? Vad krävs för att
staden ska ta steget in på den globala arenan? Vad kan fastighetsbranschen
bidra med?

Den ekonomi, lokal eller global, som växer och utvecklas helt sömlöst finns
knappast. Alla ekonomier har sina utmaningar att lösa och tillväxthinder att
röja ur vägen, det viktiga är att identifiera dessa i god tid och vidta rätt åtgärder. I många kommuner nämns markfrågan, bostadsbristen och samverkan
mellan kommun och näringsliv regelbundet som stora utmaningar medan
andra kommuner ser andra problem. Vilka tillväxthinder och utmaningar är
de viktigaste att lösa i Uppsala och hur ska man fortsätta kapitalisera på den
kunskap som tas fram i stadens två universitet?

CHARLOTTE SKOTT,
näringslivsdirektör
och vd för
Destination
Uppsala AB
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Charlotte Skott, näringslivsdirektör och vd för Destination 		
Uppsala AB
Börje Wennberg, regionråd (S), Region Uppsala
Jonas Åström, chef, UU Innovation
Mona Lindén, vd, Bostadsförmedlingen Uppsala
Göran Brocknäs, regionchef Uppsala, Handelskammaren i Uppsala län
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Panel: 	

Charlotte Skott, näringslivsdirektör och vd för Destination
Uppsala AB
Jonas Åström, chef, Uppsala universitet Innovation
Olof Ålenius, vice vd / Business Development Director,
Doberman

GÖRAN BROCKNÄS,
regionchef Uppsala,
Handelskammaren i
Uppsala län

T
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Uppsala: Ett varumärke även in i framtiden?

Panel:

ON

JONAS
ABRAHAMSSON,
vd, Swedavia

DS
S

Inledning: Stefan Bojander, expert infrastrukturplanering, Sweco
Panel: 	
Einar Schuch, regionchef Öst, Trafikverket
Jonas Abrahamsson, vd, Swedavia
Mats Norrbom, stadsbyggnadsdirektör, Uppsala kommun
Marcus Nilsson, regionchef öst, Veidekke

O: KARIN ALF
FOT
RE

Moderator: Johar Bendjelloul, journalist, Dagens Nyheter
Expertkommentator: Meddelas senare

Moderator: Johar Bendjelloul, journalist, Dagens Nyheter
Expertkommentator: Stefan Bojander, expert infrastrukturplanering,
Sweco Samhällsanalys och mobilitet
Uppsalaregionens potential bygger delvis på närheten till Stockholm och
det arbetskraftsutbyte de två städerna dagligen har. De senaste åren har
regelbundna störningar i infrastrukturen orsakat irritation men de infrastruktursatsningar som är aviserade bör bidra till att lösa detta och hjälpa
hela regionen, med pärlbandet av tätorter mellan Uppsala och Stockholm,
att ta ytterligare steg mot framtiden. Vilka är de viktigaste utmaningarna på
kort sikt och hur stort är behovet av nya infrastruktursatsningar som håller
för framtida behov? Välkommen till en diskussion om ett ämne som alltid
engagerar!

BUSINESS ARENA UPPSALA

JONAS ÅSTRÖM,
chef, UU Innovation

OLOF ÅLENIUS,
vice vd / Business
Development
Director,
Doberman

INVESTERINGSFÖRDJUPNINGAR
INVESTERINGSCASE: AIRPORT CITY STOCKHOLM

INVESTERINGSCASE: UPPSALAPAKETET (SYDÖSTRA STADSDELEN)

Pallar Airport City det globala trycket?

Raka spåret till framtidens Uppsala

Moderator: Meddelas senare

Moderator: Sara Bjurström, avdelningschef, Uppsala kommun

Den gyllene axeln mellan Uppsala och Stockholm blir Sveriges första
riktiga flygplatsstad. Airport City Stockholm blir ett globalt nav som
många drömmer om med nya stadsdelar, kontor och mässhallar och
inte minst en utökad Arlanda flygplats. Kommunerna längs vägen
spelar en viktig roll – nutida och framtida arbetskraft kommer att
bo i Sigtuna, Knivsta och Upplands Väsby. Hur kommer utvecklingen
kring Airport City Stockholm se ut? Är satsningarna på Airport City
tillräckliga för att möta en internationell konkurrens som flygplats,
stad, region och varumärke?

Som ett av nio områden är Södra Uppsala en del i regeringens satsning
på nya hållbara städer. Nu står det klart att fyra järnvägsspår, en ny
tågstation, spårvägstrafik och 33 000 nya bostäder ska förverkligas i det
som kallas Uppsalapaketet. Vem ska bo, verka och leva i södra Uppsala?
Planerna för nya bostäder, arbetsplatser och fastigheter står redo – men
finns marknaden? Vem eller vilka vill vara med och investera när Sveriges
fjärde största stad växer ännu mer?

Olov Holst, kommunstyrelsens ordförande (M),
Sigtuna kommun
Dieter Sand, vd, Arlandastad Holding
Fredrik Jaresved, vd, Airport City Stockholm
Joachim Danielsson, stadsdirektör, Uppsala kommun
Johanna Wiklander, strategisk samhällsplanerare,
Uppsala kommun

Talare: 	
O: KARI KOHV
FOT
AK
KA

Talare: 	

DIETER SAND,
vd, Arlandastad
Holding

OLOV HOLST,
kommunstyrelsens
ordförande (M),
Sigtuna kommun

MATS NORRBOM,
stadsbyggnadsdirektör, Uppsala
kommun

Henrik Svanqvist, vd, Rosendal Fastigheter
Mats Norrbom, stadsbyggnadsdirektör, Uppsala kommun
Mats Rönnbo, affärsutveckling, Skanska
Tobias Fröberg, affärsutvecklingschef fastigheter, MTR

TOBIAS FRÖBERG,
affärsutvecklingschef, MTR
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MED DIN BUSINESS
PÅ AGENDAN
”All business is local” – en mening som kan
kännas lite löjlig att översätta till svenska, men
som sammanfattar m
 ycket. År 2018 g
 jorde
Fastighetsnytt, som står bakom konceptet Business Arena, ett s trategiskt val: att satsa på lokala
mötesplatser med fokus på e
 nskilda kommuner.
Den 14 november är det dags för Business Arena
Uppsala – en del av satsningen ”Satellit”.

En lokal arena med fokus på fastighetsmarknaden
och investeringsmöjligheterna i kommunen.
Mycket är på gång – investeringar på över
100 miljarder ska bygga framtidens Uppsala.
I pipeline står fyra nya järnvägsspår, en ny tågstation, spårvägstrafik och 33 000 nya bostäder
inom ramen för Uppsalapaketet.

Målet med Business Arena är att fastighetsoch samhällsbyggnadssektorn tillsammans med
näringslivet och beslutsfattare, ska skapa en mötesplats som driver samhällsutveckling. Vi fokuserar
på det som ger affärsnytta: rätt plats för möten och
rätt plats att knyta nya kontakter. Välkommen att
vara med du också!
Alla affärer är lokala.
Välkommen till Business Arena Uppsala.

AGENDA

INFORMATION & ANMÄLAN

ONSDAG 14 NOVEMBER

Datum och plats
14 november 2018
Vaksala torg 1
753 31 Uppsala
www.ukk.se

08.00-09.00

Registrering och kaffe

09.00-10.00

Gemensam inledning

10.00-10.45

Kaffe och tid att knyta nya kontakter plan 6

10.45-11.45

Seminarium 1 och 2

11.45-13.00

Lunch och tid att knyta nya kontakter plan 6

13.00-14.00

Seminarium 1 och 2 och fördjupning 1

14.00-14.30

Kaffe och tid att knyta nya kontakter plan 6

14.30-15.30

Seminarium 1 och 2 och fördjupning 2

15.30-15.45

Bensträckare och byte av lokal till Stora salen plan 6

15.45-16.30

Gemensam avslutning (Varumärket Uppsala och summering)

16.30-17.30

Business Arena afterwork

Anmälan
www.businessarena.nu/anmal-dig

Erbjudandela!
Gå tre, beta
för två

Avgifter
5 995 kr per person exkl. moms
Viktigt att veta
• Registrering finns på plan 2 (entréplan).
• Garderob finns på plan 1.
• Frukost, fikapauser och lunch under kongressdagen
14 november serveras i anslutning till utställningsytan på plan 6.
• Kongressen avslutas med en afterwork i Skybaren på plan 6.

Avgiften inkluderar frukost, lunch, kaffe, avslutande mingel med lättare
förtäring och förfriskningar den 14 november. Anmälan är bindande
och deltagaravgiften betalas i förskott. Deltagarbiljetterna lämnas ut
i registreringen på plats. De är personliga och kan inte överlåtas till en
annan person. Notera att vi reserverar oss för eventuella programändringar och för att seminarier kan bli fullsatta.

LADDA NER BUSINESS ARENA-APPEN

HAR DU FRÅGOR KRING EVENT, PROGRAM, ANMÄLAN
OCH PARTNERSKAP? KONTAKTA NÅGON AV OSS!

CECILIA DIAMOND
Eventansvarig
cecilia.diamond@fastighetsnytt.se
073-558 66 43

KRISTIAN WALLGREN
Säljansvarig
kristian.wallgren@fastighetsnytt.se
070-488 86 04

Denna tidning är producerad av

JIMMY BALMAIN LEHTINEN
Ansvarig program på plats
jimmy.b.lehtinen@fastighetsnytt.se
072-589 07 02

Redaktör: Maria Nordlander Art Director: Inna Törnroos Omslagsbild: Istock

Medföljer som bilaga i Dagens Nyheter oktober 2018 Tryck: Bold Printing, Stockholm
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SANDRA KENNLÖV
Ansvarig deltagare på plats
sandra.kennlov@fastighetsnytt.se
070-783 39 44
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Måste bli mer
attraktivt att stanna
efter studietiden
Socialdemokraten Erik
Pelling är kommunalråd
i Uppsala och har under
den gånga mandatperioden bland annat haft ansvar för
stadsbyggnadsfrågor
i kommunstyrelsen.
Inför valet var han de
rödgrönas kandidat till
posten som kommunstyrelsens ordförande i
u
Uppsala.

Erik Pelling,
kommunalråd
Uppsala.

FOTO: DESTINATION UPPSALA

Var förberedd!
Framtiden är snart här.
Registrera dig i bostadskön.
bostad.uppsala.se
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V

i börjar med att fråga Erik Pelling
vilka frågor han anser vara Uppsalas
viktigaste stadsbyggnadsfrågor idag
och svaret blir kort och koncist. Hållbarhetsfrågorna.
– Vi måste bygga klimatsmart, bryta segregationen och se till att det byggs för folk med vanlig
och liten storlek på plånboken, säger han.
Han säger att Uppsala är en fantastisk stad
med många styrkor men medger också att det
finns svagheter. Som en av stadens styrkor lyfter
Erik Pelling fram dess långa historia men poängterar även att framtidstron
i staden är stark.
– Uppsala har en enorm
potential med våra universitet, växande företag och
ambitiösa bostadsbyggande, konstaterar han.
Svagheterna då? Dessa
delar Uppsala med många
andra städer menar kommunalrådet.
– Infrastrukturen räcker inte till och man får inte rygga för att vi har
en stadsplanering som förstärkt segregationen i
staden.
Just infrastrukturen har varit en av de förra
mandatperiodens stora frågor för Uppsalas politiker som jobbat hårt för att få till stånd Uppsalapaketet med ett fyrspår mellan Uppsala och
Stockholm.
Varje dag tar sig tiotusentals människor från
Uppsala till Stockholm, och för all del i den motsatta riktningen, för att arbeta eller studera, och
en snabb enkät på perrong nummer fyra på Upp-

sala Centralstation tydliggör vikten av en effektiv
infrastruktur.
När folk i andra delar av Sverige, eller omvärlden för den delen, tänker på Uppsala så är det
sannolikt universitetsstaden Uppsala de flesta
tänker på. Varje år rankas världens bästa universitet och då brukar Uppsala alltid hamna högt
upp på listorna och ännu högre om man rensar
bort de amerikanska och andra icke-europeiska
lärosätena.
Som en anrik universitetsstad har Uppsala ungefär samma aura som de klassiska brittiska utbildningsnaven Cambridge
och Oxford och stadens
båda universitet, Uppsala
universitet och SLU, skänker staden en enorm energi. Hur vill Erik Pelling,
som själv är agronom och
har ett förflutet som forskarstuderande vid SLU,
bäst alstra denna energi?
– Det vi måste bli bättre
på är att göra det attraktivt
för fler att stanna efter studietiden så att de kan
fortsätta ge energi till Uppsala. Här är bostadsbyggande och ett starkt näringsliv som kan skapa
bra arbetstillfällen centrala frågor men även att
Uppsala blir en ännu roligare stad med större kultur- och nöjesutbud för icke-studerande.

”Med rätt politik
kommer vi också
kunna använda
tillväxten som en
hävstång för att bygga
bort segregation
och orättvisor”

NÄRA DIALOG MED NÄRINGSLIVET
Ett starkt näringsliv ja, Erik Pelling säger att
han tror på en nära dialog mellan kommun och
näringsliv och att man har gemensamma målsättningar, och här kommer vi tillbaka till en av

FOTO: DESTINATION UPPSALA

LYXHOTELL ELLER HASSELMUSHOTELL?
DET ÄR INGEN SKILLNAD.
Oavsett projekt. Vare sig vi konstruerar Burj Al Arabs nya terrass på vatten eller säkerställer boende för hasselmöss
under ett brobygge – så går vi in helhjärtat. Och ser till att lösa ditt problem, oavsett vad. Det är så vi blir en värdefull
del av arbetsgruppen, går från att vara konsulter till att bli kollegor och driver projekt självständigt från första dagen.
Det är den hängivenheten som gör det så annorlunda att arbeta med oss. För vi vet att oavsett hur långt
in i framtiden ett projekt blir verklighet så är det vårt engagemang idag som avgör hur bra det blir.
Träffa och lyssna på våra experter på Business Arena i Uppsala den 14 november.
www.sweco.se
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dimensionerna i hållbarhetsfrågan där kommunalrådet lyfter fram att Uppsala tidigare i år utsetts till både årets tillväxtkommun och världens
bästa klimatstad.
– Den kombinationen är ett styrkebesked för
Uppsala och det är ingen slump. Det beror på hårt
arbete i gemensam riktning av både kommunen
och Uppsalas företagare, säger han.
SVERIGES STÖRSTA SMÅSTAD
Låt oss nu återvända till infrastrukturfrågan och
ett fyrspår mellan Uppsala och Stockholm, som
ju klubbades av regeringen tidigare i år. Erik Pelling anser att fyrspår mellan regionens två olika
nav kommer att släppa loss Uppsalas potential på
riktigt.
– Det kommer att skapa tiotusentals bostäder
och arbetstillfällen. Med rätt politik kommer vi
också kunna använda tillväxten som en hävstång
för att bygga bort segregation och orättvisor, säger han.
Dags att börja runda av men inte förrän vi har
fått kika in i Erik Pellings kristallkula. Hur ser
framtidens Uppsala ut om kommunalrådet får
bestämma.
– Uppsala ska vara Sveriges största småstad
och en självklar del av av huvudstadsregionen.
Vi ska präglas av närhet till natur, välfärd, service och ett växande näringsliv. Vår kommun ska
hålla ihop och minska klyftorna och segregationen. Jag vill att Uppsala ska gå före i hållbarhetsarbetet och höja ribban för vad som är möjligt
när det gäller både klimat och social sammanhållning.


SVERRIR THOR

En fastighet ska stödja
verksamheten
Stenvalvet är ett samhällsfastighetsbolag där långsiktighet, lyhördhet,
omsorgsfullhet och kompetens är våra ledstjärnor. Vi erbjuder
fastigheter för samhällsservice som ger våra hyresgäster bra lokaler
med värden som bidrar till en bättre verksamhet. Vi äger, förvaltar och
utvecklar fastigheter i drygt 40 av landets kommuner.
Vi vill ha nära och långsiktiga relationer med våra hyresgäster med
fokus på samarbete som leder till hållbara lösningar med attraktiva och
funktionella lokaler.
Att skapa lokaler för samhällsservice kräver en särskild förståelse för
verksamhetens behov och hur den bedrivs. Genom kompetens och nära
dialog kan vi erbjuda en professionell och stabil fastighetsförvaltning
med lokalkontor som är placerade där våra fastigheter finns.
Vi vill bidra till samhällsutvecklingen och är aktiva i tidiga skeden för
utveckling av t ex skolor, trygghetsboenden och boenden för äldre.
Läs mer på vår hemsida, stenvalvet.se

Mattias Tegefjord, Förvaltningschef
Fastighets AB Stenvalvet

Fastighets AB Stenvalvet (publ.), Adolf Fredriks Kyrkogata 2, 111 37 Stockholm | stenvalvet.se
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Uppsala inte bara
för studenterna

Uppsala förenar storstadens fördelar med
småstadens närhet. En skön blandning, tycker
Carl Fredrik Johansson och Eritrea Behre som
båda älskar sin stad.

Carl-Fredrik Johansson tar även upp förnyelsen av äldre bostadsområden.
– Som Gränby, som kallades problemområde
när jag var ny i stan. Det är ett helt annat område
idag, med nybyggnation och där barnfamiljer trivs
och gärna bosätter sig, säger han.

n gång stockholmare, alltid stockholmare? Det gäller inte konsulten Carl Fredrik
Johansson. Han växte upp i Stockholm,
först i förorten Sätra och senare i innerstan. Till Uppsala kom han som 22-årig student.
Under de närmare 30 år som gått sedan dess har
han sett staden förändras och växa. Han har bott
på flera adresser och i olika boendeformer, sedan
något år i lägenhet i Svartbäcken.
– Det är väldigt, väldigt roligt att bo i Uppsala.
Jag trivs med att vara en del av en växande stad
där det ändå är nära till allt, säger han. Att många
vill flytta hit tycker jag bara är positivt. För vem
vill bo i en stad där det är tvärtom?
Carl Fredrik Johansson jämför med Stockholm. Där är familj och vänner utspridda och avstånden långa. I Uppsala är det enklare att träffas
och umgås spontant.
– Trots att Uppsala är en stor, växande stad
finns ändå en naturlig närmiljö, som Stockholm

”HAR DU EN CYKEL KLARAR DU DIG BRA”
Förnamnet signalerar vad som en gång var
hennes hemland. Läraren Eritrea Behre var bara

E
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inte alls kan erbjuda, säger han.
Carl Fredrik Johansson minns tiden när en
stor del av nöjeslivet var förknippat till studentnationerna. I dag finns ett större utbud som vänder
sig till olika kategorier av Uppsalabor.
– Det är så det ska vara i en stad som har en
varierad arbetsmarknad med allt från universitet
till industrier och sjukhus.
Carl Fredrik Johansson vill att stadsplaneringen ska utgå från att bostäder och arbetsplatser
ligger nära varandra, det skapar liv och puls även
efter kontorstid.
– I huvudsak tycker jag att kommunledningen
gör ett bra jobb med planering och byggnation.
Det känns som att man har koll. Men visst finns
det tråkbyggen även här. Jag tycker till exempel
att Industristaden blev ganska trist. Där skulle
man kunnat göra betydligt mer, anser han och
nämner byggnationen kring Råbyleden som ett
mer lyckat exempel.

Carl Fredrik Johansson:
”Jag trivs med att vara en
del av en växande stad där
det ändå är nära till allt.”

FOTO: MARGARETA HOLMQVIST

sju år när hon kom till Uppsala från Eritrea med
mamma, pappa och fyra systrar. Det är drygt 40
år sedan och hon minns inte mycket av den tiden.
Mer än att Uppsala snabbt blev hennes stad.
– Jag älskar närheten till allt. Har du bara en
cykel klarar du dig bra i Uppsala, säger hon.
Eritrea Behre ser blandningen av gammalt och
nytt som en del av stadens styrkor. De klassiska
kvarteren runt Öfre Slottsgatan, Gustavianum
och Linneträdgården är områden som hon gärna
visar upp för besökare.
Hon bodde tidigare i en gammal sekelskifteslägenhet som hade sin charm. Numera stortrivs hon
i nyproduktion i Kapellgärdet.
– Jag flyttade in för fyra år sedan och det var
en härlig känsla att flytta in i något helt nytt och
fräscht.
Eritrea Behre ser inga nackdelar med den
snabba byggnationen. I alla fall så länge det byggs
med variation och att områdena inte blir för befolkningsmässigt homogena.
– En anledning till att jag trivs så bra där jag
bor nu är blandningen av olika människor, olika
nationaliteter, studenter och äldre. Det som jag
saknat i Uppsala är att man byggt för lite billiga
bostäder där även unga människor har råd att bo.
Men vad jag förstår ska det vara på gång nu.
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VAD ÄR DET BÄSTA
MED UPPSALA?
KAJSA WESTBERG
– Jag har egentligen inte funderat så
mycket på det! Men det allra bästa är
nog närheten till min familj. Uppsala är
en stor stad men har ändå den mindre
stadens fördelar, att det är nära till det
mesta.

ALEXANDROS PATSANIS
Det är universitetsbiblioteket, där finns
alla böcker jag behöver och det är mysigt. Som student från Grekland tycker
jag om att det är många studenter här.
Det finns mycket att göra för oss som
studerar i Uppsala.

EWA DAVIDSSON
Uppsala är en fin sommarstad och
utbudet av affärer och restauranger är
bra här. Bussarna går ofta, och det är
viktigt för mig. Men det finns nackdelar
också, jag tycker att det som byggs blir
alldeles för dyrt för den som inte har
höga inkomster.

Krönika:
Studenterna är
Uppsalas botox

U

ppsala växer och frodas. Det är ständigt nya byggprojekt. Gatorna grävs upp
gång på gång. Folk flyttar in. Nya affärscentra etableras. Stan får fina priser.
Uppsala präglas förstås av studentlivet. Förr var detta den enda stad i Sverige, förutom Lund, där det betraktades som normalt att gå på gatan och samtidigt läsa en bok. Men med smartphonen har den typen av beteende blivit normalt.
Uppsalahöstarna är underbara, för då kommer tusentals studenter till stan som en botoxinjektion i den sedan 1477 pågående universitetsverksamheten. På så sätt är det inte
Fyrisån som håller stan vid liv, utan den ungdomens källa som rinner ur antagningsenhetens dataregister.
Men det finns också problem. Alla med arbetskamrater från Uppsala vet att det inte går
att räkna med att dessa dyker upp på morgonmötet. Tågen fungerar inte längre. Och om
tåget avgår i tid, räkna med att få stå. Är det viktigt, ta bilen.

ATT UPPSALABORNA FINNER SIG I DETTA beror i hög grad på universiteten lärt folk tålamod.

DAVID EKSTEDT
Att Uppsala är en så bra cykelstad är
en bra grej. Det går verkligen att cykla
överallt. Jag har alltid bott här och
ibland har jag tänkt att man ska testa
något annat, men fördelarna överväger.

Eritrea Behre:
”En anledning till att
jag trivs så bra är
blandningen av olika
människor, olika
nationaliteter,
studenter och äldre.”
Eritrea Behre egna barn är i övre tonåren
och börjar alltså bli vuxna. Men som lärare
fortsätter hon att se staden med barnens
ögon. Hon vill att staden ska vara tillgänglig
och öppen för alla, och att även de yngsta har

tillgång till kultur och andra aktiviteter.
– Eftersom jag arbetar med yngre barn försöker jag hålla utkik på vilka aktiviteter som
finns för dem och det är en hel del. Men där
kan informationen om vad som erbjuds alltid
bli bättre.
Eritrea Behre bär på ett stort musikintresse och tillgången till ett rikt musikliv, med allt
från jazz till reggae är en klar bonus med att
bo i Uppsala. Även hon minns tiden när nöjeslivet var mer knutet till studentnationerna.
Som ung kunde hon tycka att nationerna
”ägde” Uppsala och nöjeslivet där. Numera är
gränserna mer flytande och samarbetet mellan nationerna och stadens övriga nöjesliv
fungerar väl, anser hon.
– Det är så kul att reggaefestivalen är tillbaka och lockar många äldre, alla över 65 år
kommer in gratis och de kommer också!
Till sist: Något mer du vill tillägga om
Uppsala?
– Det är en fantastisk stad som har allt!
avslutar Eritrea Behre.

Universiteten är nämligen i stort sett de enda svenska verksamheterna som inte har
anställningstrygghet som bas. Istället anses att folks intellektuella kreativitet öka om de
inte har fast jobb. Det hela hålls igång genom tillfälliga tjänster, ständiga ansökningar om
forskningsmedel och en ursinnig konkurrens om de resurser som finns.
Det brukar sägas, att där det finns två uppsalaakademiker, så finns det också tre åsikter.
Här har folk för vana att opponera på allt. Även om det bara gäller en kopp kaffe går det att
hitta argument för att kaffet är gott, eller att det är uselt. Eller både ock.
Det är förstås lite irriterande med denna ifrågasättande förmåga eftersom den stundtals
leder till att de enklaste saker som trafikleder, husbyggen eller konstverk skapar kaotiska
diskussioner. Uppsala var därför fram till nyligen ansedd som Långbänkarnas Huvudstad.
Det är därför inte konstigt om den kända devisen från universitetsbyggnaden, ”Att
tänka fritt är stort men tänka rätt är större”, ständigt omtolkas.
Några ser det som en uppmaning till huvudkrympning, att inte vara alltför ifrågasättande, utan rätta in sig i ledet. Det är därför fritänkare har haft större chans att bli berömda
om de flyttar.
Andra ser det som en given uppmaning att hålla sig till fakta, att den som tänker annorlunda inte nödvändigtvis är ett Nobelprisämne.
Men fråga vem som helst från Uppsala. De kan göra minst en (1) tolkning av vad som
anses med att tänka fritt och rätt.
STIG-BJÖRN LJUNGGREN
UPPSALABO SEDAN 1979


MARGARETHA HOLMQVIST
FRILANSJOURNALIST
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Upprustning
och utveckling
går hand i hand

2,5

2,0

Staden växer. Jobb, utbildning och ett rikt kulturliv gör Uppsala
attraktivt – men ställer höga krav på samhällsplanerare och byggföretag.

1,5

L

ångsiktiga och tydliga mål är en röd tråd
i Uppsalas samhällsplanering. Målen ska
skapa kontinuitet i byggandet och förhindra växtvärk.
– Staden ska växa på ett hållbart och inkluderande sätt. Från kommunens sida försöker vi måla
upp en tydlig bild av vad vi vill med de olika stadsdelarna. Översiktsplanen är fantastiskt bra eftersom den är långsiktig och sträcker sig ända fram
till 2050.
Det säger Sara Eriksdotter Bjurström, chef
för strategisk planering på stadsbyggnadsförvaltningen. Hon menar att översiktsplanen gör att aktörerna på bostadsmarknaden vet färdriktningen
och kan förhålla sig till den. Målen ligger fast, även
om en konjunkturnedgång kan innebära tillfälliga
förändringar.
En central aktör är det allmännyttiga bostadsbolaget Uppsalahem. Företaget startade redan
1946 och har omkring 17 000 lägenheter i sitt bestånd.
– Vi är marknadsledande i Uppsala och har under åren egentligen aldrig haft någon större svacka
i vårt byggande, berättar företagets vd Stefan
Sandberg.
Han ser det som en styrka att bolaget kunnat
hålla en jämn och regelbunden produktion över tid.
Oberoende av konjunktur producerades länge runt
500 lägenheter per år. Numera är det något färre.
I år byggs 250 nya lägenheter och nästa år 200 i
bolagets regi.
– Vi var länge i princip de enda som byggde hyresrätter i Uppsala. Nu finns fler aktörer och det är
vi jätteglada över, fortsätter Sandberg.
Parallellt med att nyproduktionen fortsätter i
lugnare takt gör Uppsalahem stora satsningar på
renoveringar av det befintliga beståndet. Behovet
är stort. Omkring 7 000 lägenheter kommer att behöva renoveras under de närmaste 10 till 15 åren.
I ett renoveringsprojekt har Eriksbergsmodellen,
efter stadsdelen Eriksberg, utvecklats. Modellen
innebär att hyresgästerna utöver en basnivå själva
har möjlighet att anpassa sin renovering och göra
olika tillval.
Ett aktuellt projekt hos Uppsalahem är kvarteret Sverre vid Vaksala torg. Där ska dagens slitna
fastighet, byggd 1970 med enbart stora lägenheter,
rustas upp och gå från 32 till 142 lägenheter.
Även beståndet av studentlägenheter rustas
upp och kompletteras. Rackarberget är ett klassiskt område som flera generationer studenter har
en relation till. Där väntar en omfattande upprustning med stambyten och förtätning med närmare
500 lägenheter. I Rosendal bygger företaget 130
nya studentlägenheter och även parkeringar i samarbete med Uppsala parkering.
Som allmännyttigt bostadsbolag ska Uppsalahem arbeta affärsmässigt och samtidigt vara med
och ta ett bostadssocialt ansvar.
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Stefan Sandberg:
”Vi var länge i princip
de enda som byggde
hyresrätter i Uppsala.
Nu finns fler aktörer
och det är vi jätteglada över.”
– Vi ska stödja kommunens bostadsförsörjningsprogram och även kunna erbjuda bostäder till
dem som av ekonomiska och sociala skäl har svårt
att få en bostad. Vi bygger också bostäder utanför tätorten, på Uppsalas landsbygd, säger Stefan
Sandberg.
En betydligt nyare aktör på marknaden är Uppsalaföretaget Rosendal Fastigheter AB, som etablerades 2007.
– Uppsala är onekligen en bra plats att långsiktigt vara verksam på, säger företagets vd Henrik
Svanqvist, som ser det geografiska läget, den stora
inflyttningen, universitetet och näringslivet som
plusfaktorer.
Han välkomnar att kommunen har visioner
kring byggandet för lång tid framåt.
– Just nu är det ett ”litet hack i skivan” i branschen men vi tror på Uppsala. Det är positivt att
kommunen har tydliga idéer om att driva på innovationer i byggandet, som nya upplåtelseformer
och ett tänkande kring hållbarhet.
Svanqvist anser att kommunen under en period
lade för stort fokus på att få in så många aktörer
som möjligt i byggandet. Nu handlar det snarare
om att projekten ska vara långsiktiga och av hög
kvalitet, vilket han tycker är bra.
Han nämner Grindstugan i Rosendal som ett
exempel på hur företaget satsar på hållbar ”grön”
byggnation med bergvärme och solceller. Det förenas med social hållbarhet: en innovativ digitaliserad boendeservice som ska göra de boendes vardag
lite enklare.
– Utmaningen för framtiden ligger i att fortsätta bygga en hållbar stad och att bygga för alla
plånböcker, avslutar Henrik Svanqvist.


MARGARETHA HOLMQVIST FRILANSJOURNALIST

Bostadsrättsföreningen Grindstugan med bergvärme och solceller är ett aktuellt projekt hos
Rosendal Fastigheter AB.
ILLUSTRATION: ROSENDAL FASTIGHETER AB

FOTO: MARGARETHA HOLMQVIST

Välkänd fasad. Kvarteret Sverre vid Vaksala torg står inför en omfattande renovering.
När allt är klart får kvarteret en helt ny karaktär. 
ILLUSTRATION: ARKITETER KJELLANDER SJÖBERG
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Transaktionsmarknaden
i Mälardalen
2017

2018

Uppsala som stad växer både befolknings- och tillväxtmässigt vilket ger
staden en stark och stabil lokalhyresmarknad med relativt måttliga hyresförändringar, oavsett konjunkturläge. Med en stor del av arbetsmarknaden
inom offentlig sektor är Uppsalas arbetsmarknad mindre konjunkturkänslig
än många andra orter i landet. Det råder fortsatt hög efterfrågan på
moderna och nyproducerade kontorslokaler och Uppsala har en hyresutveckling som följer trenden för Stockholmsmarknaden.
Generellt sett är utvecklingen på den kommersiella fastighetsmarknaden i
Uppsala mycket god vilket flera affärer visar på. Bonnier Fastigheter gör sina
två första förvärv utanför Stockholmsområdet med kontorsfastigheterna
Fålhagen 70:1 och 70:3, kända som Uppsala Entré eller Stationsgallerian samt

Nov

Dec

7,40
MDKR

Behovet av bostäder bedöms vara fortsatt högt i Uppsala. De senaste åren
har befolkningsökningen tilltagit med ökat bostadsbehov som följd. I Uppsala kommun finns det sedan en tid tillbaka en politisk förankrad intention
att utöka beredskap för att producera cirka 3 000 bostäder per år som ett
resultat av det ökade behovet på bostäder.

2,37
MDKR

Västerås

Uppsala
2,33
MDKR

1,85
MDKR

Eskilstuna

Södertälje

Transaktionsvolym Uppsala (transaktioner över 10 mkr)
2017

2018 (tom 31 augusti)

8
7
6
5
4

Transaktionsvolym i andra större städer
i Mälardalen (transaktioner över 10 mkr)

Bostäder

Industri

Mark & övrigt

mdkr
3,26
6 mdkr
3,

0,51 mdkr

1,61 mdkr

0,02 mdkr

0,31 mdkr

Lokaler

mdkr
7,40mdkr
7,40

0

2,49 mdkr

1

2,70 mdkr

2

0,24 mdkr

3
2,78 mdkr

Jan

Kungsängen 15:1. Även Stadsrum Fastigheter har tagit sig in på Uppsalamarknaden då gallerian Kvarnen försåldes av ALM Equity och Andersson
Company. För Stadsrum Fastigheter som sedan tidigare äger köpcentrum
i sex andra medelstora städer i Sverige ligger det här förvärvet helt i linje
med bolagets investeringsstrategi. Vasakronan är sedan tidigare en väletablerad aktör i Uppsala och kompletterade i somras sitt bestånd på
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
gågatan då den intilliggande fastigheten Dragarbrunn 18:3 förvärvades
av Gamla Livförsäkringsbolaget SEB Trygg Liv.

2017

2018 (t o m 31 augusti)

VÄSTERÅS

2,37 MDKR

1,86 MDKR

ESKILSTUNA

1,85 MDKR

1,18 MDKR

SÖDERTÄLJE

2,33 MDKR

1,49 MDKR

Totalt

Större transaktioner under året
Fastighetsbeteckning

FÅLHAGEN 70:1 & 70:3

KUNGSÄNGEN 15:1

DRAGARBRUNN 18:3

Köpeskilling (tkr)

N/A

1 000 000

284 500

Kommentar

I början på maj förvärvade Bonnier Fastigheter,
av SPP Fastigheter, fastigheterna Fålhagen 70:1
och 70:3, mer kända som Uppsala Entré eller
Stationsgallerian.

I slutet av juni förvärvade Bonnier Fastigheter
ytterligare en fastighet i Uppsala, fastigheten
Kungsängen 15:1, belägen i centrala Uppsala,
cirka 400 meter från centralstationen.

I juni färvärvade Vasakronan, av Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, fastigheten
Dragarbrunn 18:3 belägen på gågatan

Fastigheterna inrymmer ett kontorshus på cirka
12 700 kvm och en intilliggande garagebyggnad.
Bland hyresgästerna finns Uppsalakommun och
EY. Köpet var Bonniers första fastighetsköp på
Uppsalamarknaden.

Den uthyrbara ytan uppgår till drygt 24 500
kvm och på fastigheten finns även en byggrätt
på cirka 6 000 kvm. Bland hyresgästerna finns
Arbetsförmedlingen, Nordea, Bjerking, Telia och
Uppsala läns landsting. Tidigare ägare av fastigheten var Hemfosa.

Svartbäcksgatan i centrala Uppsala. Den totala
uthyrbara arean uppgår till cirka 5 100 kvm och
bland de störta hyresgästerna återfinns Zara,
Dea Axelsson och Jensen Gymnasium. I och med
förvärvet står Vasakronan som ägare till fem, av
totalt sex fastigheter, i kvarteret.
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Träffa oss på
Business Arena
i Uppsala
14/11

Bättre förutsättningar
för nästa generation.
Och nästa.

Stockholms första skidslinga inomhus.
Den blir verklighet när vi tillsammans
med Järfälla kommun planerar en helt ny
stadsdel i Veddesta. Bostäder ska blandas
med skola, kontor, hotell, butiker och 30
000 kvadratmeter idrott. Med den här
kombinationen skapar vi förutsättningar för
bättre integration, utbildning och folkhälsa.
Järfälla stad är ett av många projekt där
vi utvecklar bostadsområden med hälsa
och rörelse i fokus. Prioritet Serneke Arena
i Göteborg och Karlslund i Landskrona

är andra exempel på att kombinationen
av multisportanläggning, utbildning och
kommersiella aktörer bidrar till att skapa
områden med stark attraktionskraft. Våra
idéer kring att bygga med idrott i centrum
har gett eko ute i landets kommuner, och vi
blir ofta kontaktade som experter i ämnet.
För att skapa inkluderande, socialt hållbara
samhällsbyggen räcker det nämligen inte
med att bara bygga bostäder.
Välkommen till nästa generation.

Läs mer om Järfälla stad på
serneke.se

14 november

Arkitekterna Krook & Tjäder är ett av Sveriges största arkitektkontor och
en tongivande aktör i byggandet av staden. Styrkan ligger i det personliga
mötet, värmen och öppenheten. En känsla av det lilla kontoret med stora
muskler och möjligheter. En unik kombination. Starka team i Uppsala,
Göteborg, Malmö, Stockholm, Halmstad, Borås, Östersund, Kristianstad
och Oslo ger en geografisk spridning, kreativ mångfald och en gedigen
kompetensbank, vilket säkerställer en hög kvalitet. www.krooktjader.se

Business Arena

Visionsbild Sidöparken, Strängnäs framtagen för OBOS
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UNIVERSITETSANDAN
PRÄGLAR HELA STADEN
Säg ”Uppsala”, och de flesta associerar ganska
snabbt till universitetet mitt i staden. Men hur
präglar egentligen universitetet stadens övriga
verksamheter, inklusive näringslivet? Och hur
fungerar samverkan med andra anrika institutioner, som Akademiska sjukhuset i Uppsala?

U

ppsala är mer än bara en universitetsstad. Istället för att endast slussa igenom studenter i staden har Uppsala
idag ett utvecklat ekosystem för forskartjänster, ett forskningsnära näringsliv och en
utvecklad samverkan mellan universitetet och det
privata näringslivet.
Samarbetet har formaliserats och utvecklats
ytterligare genom aktörer som STUNS (Stiftelsen
för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), universitetets egna innovationskontor UU Innovation och inkubatorn UIC
(Uppsala Innovation Centre).
– Vi har ett ömsesidigt starkt intresse av att
skapa något bra tillsammans. Det tycker jag genomsyrar samverkansklimatet i Uppsala, säger
Anders Malmberg, prorektor vid Uppsala universitet.
Malmberg pekar på att universitetsstäder faktiskt ofta utvecklas positivt – men att det inte var
så för 50 eller 100 år sedan.
– Något har hänt, eftersom universiteten har
blivit tillväxtmotorer i sig. Det här förstår många
städer, och universiteten förstår att de är beroende av en välfungerande stad för rekrytering, inte
minst internationellt, lägger han till.
Malmberg får medhåll i sina observationer
från forskarna själva. Exempelvis Shirin Ahlbäck
Öberg vid statsvetenskapliga institutionen är nöjd

med Uppsalas samverkanskultur:
– Jag tycker att det finns ett mycket bra förhållande mellan universitetet och det omgivande
samhället. Som statsvetare har jag många kontaktytor, och det finns det även för andra forskare.
Shirin Ahlbäck Öberg, som är docent vid denna den äldsta statsvetenskapliga institutionen i
världen, blir ofta inbjudan till kommunen för att
presentera sin forskning.
– Jag höll nyligen en föredragning hos Utbildningsnämnden, som var genuint intresserade av
bland annat styrningsfrågor kring skola och utbildning. Och jag får ofta inspel till min forskning
om vad kommunen är intresserad av, säger hon.
SPINOFF-EFFEKTER
Uppsalas anrika forskningsmiljö har sedan mycket lång tid tillbaka gett spinoff-effekter i form av
nya företag och organisationer, både lokalt och utanför staden. Ett exempel är Akademiska sjukhuset, som grundlades som universitetsklinik redan
1708 och som sedan dess vuxit till ett forskningssjukhus i världsklass.
– Som universitetssjukhus har man flera uppdrag, som vård, forskning och utbildning. Vi har
även i uppdrag sedan några år tillbaka att samverka med näringslivet, säger Henrik Pederby, kommunikationsdirektör vid Akademiska sjukhuset.

handel, bygg och logistik och besöksnäringen, säger Charlotte Skott.
Hon poängterar samtidigt att staden behöver
arbeta mot grupper utanför universitetsvärlden:
– Många ser fortfarande Uppsala som en studentort – man kommer hit och studerar, men åker
sedan härifrån och jobbar någon annanstans. Vi
har brister i kompetensförsörjningen, och behöver jobba för att studenter stannar kvar och jobbar
i Uppsala.

Shirin Ahlbäck:
”Jag får ofta inspel
till min forskning
om vad kommunen
är intresserad av.”
Pederby menar att det är nära mellan företag,
universitet och sjukhus i Uppsala, inte bara kulturellt och verksamhetsmässigt utan även – eftersom Uppsala som stad är ganska förtätad – rent
geografiskt.
– Vi har runt 600-700 life science-företag
här i Uppsala, och många av dem är sprungna ur
forskning här vid sjukhuset. De företagen skulle
inte finnas om det inte fanns ett universitetssjukhus här.
Även från kommunens sida värnar man tydligt
om samarbetet med stadens forsknings- och utbildningsinstitutioner.
– Mycket fokus ligger på hur vi tillsammans
kan göra så att Uppsala är en fortsatt attraktiv
stad för studenter och forskare, säger Charlotte
Skott, näringslivsdirektör vid Uppsala kommun.
Uppsala har ett brett näringsliv både med
företag som är nära kopplade till akademin men
även till andra starka branscher.
– Kombinerat med vår starka tillväxt genererar det många arbetstillfällen, till exempel inom

FINNS UTMANINGAR
En stötesten kan vara att stadens tillväxt måste
ske i balans mellan antalet företag som startar i
eller flyttar till Uppsala, arbetstillfällen som skapas, bostäder som byggs och kommunikationsmöjligheter som inrättas. Även om situationen för
närvarande ser positiv ut finns utmaningar inför
framtiden.
– Det byggs mycket i Uppsala, men studentbostäder är en ständig utmaning, säger Anders
Malmberg vid Uppsala universitet.
Charlotte Skott håller med:
– Att vi växer så det knakar är förstås en utmaning i sig. Vi behöver kunna möta den här expansionen både med bostäder och med mark och lokaler
för företag som vill utveckla sin verksamhet eller
nyetablera sig här.
Fokus för kommunens byggsatsningar just nu
är mindre, prisvärda bostäder, som ska locka även
dem som nyss flyttat till sitt första egna boende
eller vill ha en låg månadskostnad.
Många idéer måste troligen diskuteras för att
Uppsalas snabba utvecklingstempo ska hålla. Devisen ovanför Universitetshuset lyder ”Tänka fritt är
stort men tänka rätt är större” – men troligen behöver också de fria tankarna prövas för att hantera
den spännande utvecklingen i Uppsala framöver.


JOAKIM RÅDSTRÖM FRILANSJOURNALIST

FAKTA UPPSALA
UNIVERSITET &
AKADEMISKA
SJUKHUSET
• Uppsala universitet, grundat
1477, är det äldsta universitet i
Norden.
• Det rankades på 86:e plats i
världen i Times Higher Educations ranking av världens främsta
lärosäten 2018.
• Universitetet har över 40 000
studenter och nästan 5 000 forskare och lärare.
• Akademiska sjukhuset är ett av
Sveriges ledande sjukhus, med
8 300 medarbetare, inklusive
1 400 läkare.
• Under en genomsnittlig dag vid
Akademiska sjukhuset föds 11
barn, opereras 88 patienter och
får 281 patienter akutvård.

FOTO: UPPSALA UNIVERSITET

Källor: Uppsala universitet,
Akademiska sjukhuset, Times Higher
Education World University Ranking
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”VI HAR BRÅTTOM
Sveriges fjärde största stad ska bli ännu större.
När miljardprojektet Uppsalapaketet blir verklighet är stadsbyggnadsdirektör Mats Norrbom
en av huvudpersonerna som ska leda den
kulturrika universitetsstaden in i framtiden
– och planen måste snart vara på plats.

M

ats Norrbom och hans drygt
600 medarbetare har tillsammans med kommunens olika
förvaltningar och bolag ansvar
för den rekordstora investering som styr Uppsala in i framtiden. Det som från början bara var
ett arbetsnamn motsvarar idag en investering på
över 100 miljarder – Uppsalapaketet ska nu förverkligas, i samverkan med näringslivet.
– Det är klart att det kittlar under fötterna.
Samtidigt måste jag säga att jag har en fantastiskt duktig organisation till mitt förfogande så
jag känner mig trygg. Men naturligtvis är det
också utmaning att få hit hela bygg-Sverige för
den här processen, säger Mats Norrbom, Uppsala kommuns stadsbyggnadsdirektör.
Uppsalapaketet blev verklighet efter att regeringen beslutat att Uppsala, den södra delen,
är ett av nio områden i Sverige i satsningen på
hållbara städer och stadsdelar. Paketet är en
överenskommelse mellan kommunen, Region
Uppsala, Trafikverket och staten där drygt 900
miljoner är statlig finansiering till den spårväg
som ska gå mellan Bergsbrunna och Ultuna.
Utöver det ska det byggas två nya järnvägsspår
till staden, en ny tågstation vid Bergsbrunna,
en ny länk för kollektivtrafiken över Fyrisån
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och 33 000 nya bostäder. En jättesatsning med
andra ord.
– Vi har lyckats med ett bra lobbyarbete. Nu
har regeringen och Trafikverket förstått att de
nya spåren är så viktiga för utvecklingen i hela
Uppsalaregionen. Vi har ett enormt tryck – inte
minst för att vi bygger så många bostäder som vi
gör, säger Mats Norrbom.
I Uppsala byggs det flest bostäder per capita
i hela landet, och den politiska beställningen ligger på 3 000 bostäder per år. Det har Uppsalas
förvaltning med Mats Norrbom i spetsen uppfyllt. Stadsbyggnadsdirektören beskriver att
bostäder är något som ligger Uppsala varmt om
hjärtat.
I projektportföljen, det vill säga det planerade antalet byggprojekt över tid, för Uppsala
kommun finns 45 000 bostäder på 15 år. Det
betyder att så många bostäder är planerade att
byggas i Uppsala under en 15-årsperiod. Tillsammans med pågående byggprojekt kommer Uppsala få en utbyggnad på 60 000 bostäder fram
till 2050 nu när Uppsalapaketet ska förverkligas. Det är säkert många som undrar hur planen
och portföljen kommer att förändras. Ingenting,
menar Mats Norrbom.
– Paketet följer vår robusta struktur i över-

siktsplanen. Det som händer är att vi måste
stuva om hela portföljen för att få det att gå ihop
och hålla löftet om 33 000 nya bostäder. Det blir
ett annat genomförande, en annan turordning.
SKA STÅ KLART 2029
Utmaningen med Uppsalapaketet ligger förstås
i genomförandet. Spåren mellan Uppsala och
Bergsbrunna, den nya tågstationen och spårvägen ska vara klara år 2029. Spåren från Uppsala
till Stockholm ska vara klart senast år 2033. Då
förväntas också byggandet av bostäder och arbetsplatser vara i full gång och till vissa delar färdigt. En stor fråga för Uppsala kommun är hur
marken ska säljas.
– Frågan är om vi ska bilda exploateringsbolag eller inte. Det är en gigantisk utmaning att på
så kort tid färdigställa allt detta. Att både bygga
en spårvagnslinje på 17 kilometer som ska vara
färdig till 2027-2028 och ha ett par tusen bostäder på plats vid den nya stationen i Bergsbrunna.
Vi har väldigt bråttom att lyckas nu, men vi håller på att titta på en bra struktur.
En annan utmaning är hållbarheten – Uppsalapaketet ska bli och vara nästa generations
stadsdel, alltså en stadsdel som ligger i framkant med innovativa och miljösmarta lösningar. u

Uppsalapaketet
• Värt 16 miljarder – totalt innebär
paketet investeringar på 100
miljarder
• Två nya järnvägsspår mellan Uppsala
och länsgränsen till Stockholm
• En ny tågstation vid Bergsbrunna
• En ny trafikplats vid E4:an i höjd med
Bergsbrunna
• Spårväg: 17 km dubbelt spår
• 33 000 nya bostäder i Bergsbrunna,
Ultuna och Gottsunda (varav minst
30 procent hyresrätter)

Mats
Norrbom:
”Det är en
gigantisk
utmaning att
på så kort tid
färdigställa allt
detta”
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ATT LYCKAS”
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I våra fastigheter studerar, forskar och arbetar över en kvarts miljon människor dagligen och det är i deras
intresse vi verkar för att ligga i framkant. För att skapa internationellt konkurrenskraftiga kunskapsmiljöer krävs att vi som bygger och förvaltar tar ett helhetsansvar – inte bara över våra egna hus utan även
omgivningen de ligger i.
Tillsammans med våra kunder, såsom Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet, tar vi därför
fram utvecklingsplaner som knyter samman visioner om framtidens forskning och lärande med stadsplanering och hållbarhetsmål.
Planerna vägleder i nybyggnad och för hur akademi, samhälle och näringsliv på
bästa sätt kan integreras. Med ett helhetstänk blir det enklare att skapa attraktiva och hållbara campusmiljöer för framtiden.

Läs mer på www.akademiskahus.se

ENGAGEMANG UNDER L ÅNG TID
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Pågående projekt i Uppsala

Det är mycket som ska klaffa när
Uppsalapaketet och alla de andra 100talen byggprojekt som pågår i Uppsala ska
införlivas. Här presenteras några av de pågående byggprojekten i Uppsala kommun:

ÖSTRA SALA BACKE
Är en viktig pusselbit i hela Uppsalas
utveckling, knappt två kilometer från
stadens centrala delar. Här utvecklas handel, idrott och arbetsplatser i
snabb takt.

DRAGARBRUNNSGATAN
En ny handelsgata i stadskärnan.
JUVELEN
Skanska bygger ett nytt
landmärke i Uppsala som
ska rymma kontor och kommersiella verksamheter.
LIBROBÄCK, VÄSTRA LIBROBÄCK OCH BÖRJETULL
Här blir en gammal industrimiljö en blandad stadsdel och plats för näringslivsverksamhet.

FRÄMRE BOLÄNDERNA
Ett område nära resecentrum blir
kvarter med innerstadskaraktär.
Visionen har tagits fram av Uppsala
kommun, Uppsala Handelskammare
och Fastighetsnätverket (läs mer om
Fastighetsnätverket i intervjun med
stadsbyggnadsdirektör Mats Norrbom!).

RESECENTRUM

ERIKSBERG
OCH EKEBYDALEN
Ny stadsdel tre
kilometer väster om
centrala Uppsala.

STUDENTERNAS

ROSENDAL
En ny stadsdel några
minuter från centrum.

RÅBYVÄGEN
Blir ett område med 1.300
nya bostäder samt handelsoch mötesplatser.
SKÖLSTA
Ett område med 350
småhus.

BERGSBRUNNA

GOTTSUNDAOMRÅDET
Området blir ett nav
för handel, kultur,
service och idrott.

SUNNERSTA

ULLERÅKER
Ett av landets största stadsutvecklingsprojekt – stadsdel med 7.000 nya
bostäder.

STADSHUSET
Renoveras för fullt och ska
vara klart 2020.

Då passar det bra att Uppsala har tillgång till två
välrenommerade universitet som kan samla forskarsverige, här behövs världsledande expertis.
Därför tar Uppsala kommun också fram en ny
stadsbyggnadsidé som kommer presenteras i november 2018, berättar Mats Norrbom.
– Inom 40 år kommer vår befolkningsmängd
nästan ha fördubblats. Uppsala kan och ska vara
en drivande kraft i världen och vi ska dra nytta
av våra förutsättningar att bidra till ett hållbart
samhälle. Det gör vi genom att vara föregångare i
ansvarsfull samhällsutveckling med nya lösningar
som förbättrar miljön och människors hälsa. Därför vill vi nu sätta ännu högre ambitioner för vår
framtida stadsutveckling och den 14 november
kommer vi lansera en ny stadsbyggnadsidé för
Uppsala där vi beskriver hur vi ska nå ännu längre.
Det är mycket som ska klaffa när Uppsalapaketet och alla de andra 100-talen byggprojekt som
pågår i Uppsala ska införlivas. Inte minst var och
hur befolkningstillväxten ska mötas. Uppsala har,
precis som i stort sett alla kommuner i Sverige,
stor bostadsbrist. Situationen är ansträngd för
nya grupper på bostadsmarknaden: studenter,
äldre, nyanlända och unga. För vem byggs det i
Uppsala?
– Det är en bra fråga. Vi ser att vi har en obalans. De bostäder som byggts har sett ungefär
likdana ut, varit i samma prisklass och för samma
inkomstgrupper. Vi måste göra en riktningsförändring, men det måste ske i dialog med våra
byggherrar. Vi har ett ansvar för att det som byggs

är en bra blandning, men här måste vi samverka
bättre i framtiden så att vi håller koll på den demografiska profilen, säger Mats Norrbom.
För att åstadkomma bostäder till alla samarbetar Uppsala kommun med bland andra Uppsala
Handelskammare och stadens stora fastighetsägare i det som kallas Fastighetsnätverket. Mats
Norrbom ser positivt på samarbetet, som han menar leder till att de kommer snabbare fram i projekten och att slutprodukterna blir bättre.
HELA REGIONEN GYNNAS
När Uppsala växer, växer också hela regionen.
Kommunerna runt Uppsala blir mer och mer sammanväxta. De nya järnvägsspåren, utvecklingen
kring Arlanda och det planerade Airport City
Stockholm innebär nya stationer och tusentals
nya bostäder och arbetsplatser i hela Uppsalaregionen.
– Det är bara bra att regionen växer ihop. De
nya spåren som dras från Uppsala nu kommer
göra pendlingen ännu mer effektiv. Åker du mellan Vällingby och Stockholms central tar det 34
minuter idag, att jämföra med 30 minuter mellan Stockholm och Uppsala. Utvecklingen skapar
massvis med nya möjligheter att bo och verka
på fler ställen i regionen. Det skapar möjligheter
för bra liv helt enkelt, säger Mats Norrbom, men
poängterar att samverkan är viktigt. Uppsala och
omkringliggande kommuner måste lägga tillväxtpusslet tillsammans.
Uppsala har i århundraden varit en av Sveri-

GUNSTA OCH SÖDRA GUNSTA
Området består idag av främst villor
från 1900-talet fram tills idag och är
ett kuperat landskap med våtmarker
och skog. Här planeras för 1.500 nya
bostäder, främst villor och småhus.

ges viktigaste städer. Det har alltid varit tillväxt
i Uppsala, trots att konjunkturen ibland gått ned
så har Uppsala varit välmående. Domkyrkan, universiteten, slottet och stadens centrala delar har
alltid präglat Uppsalas stadsbild. Att bibehålla stadens kulturhistoriska värden i stadsutvecklingen
är också en utmaning när framtidens Uppsala ska
byggas. Men det oroar inte Mats Norrbom.
– Vi har alltid lyckats behålla den gamla historien genom att förena gammalt och nytt. Framgången bor i våra kärnvärden: nära, inspirerande,
internationellt och kompetent.
Under åren har staden blivit uppmärksammad som Årets klimatstad, Årets cykelstad, den
bästa staden att bo i och nu senast som Årets
Tillväxtkommun och Bästa klimatstaden i världen. Men med Uppsalapaketet uppmärksammas Uppsala på ett helt nytt sätt menar Mats
Norrbom. Till exempel fanns inte två av de nya
järnvägsspåren som ska gå mellan Uppsala och
Stockholm med i statens järnvägsplaner innan
Uppsalapaketet.
– Som fjärde största stad har vi inte fått vara
med i samma förhandlingar som Stockholm, Göteborg och Malmö. De har ju sina kontakter med
regeringen och olika satsningar. Men nu har vi
fått vårt Uppsalapaket – och det är en bra början!
Man har förstått kraften i Uppsala – det tror jag
alla känner den största stoltheten kring. Här vill
människor bo, verka och leva och Uppsalapaketet
har satt oss på kartan.


Ny stadsbyggnadsidé
Det händer inte så ofta att en kommun presenterar en ny stadsbyggnadsidé. En stadsbyggnadsidé är
kort beskrivet en plan för hur ett
markområde eller en stadsdel ska
användas, utvecklas och bevaras. Att
genomföra planen tar mycket resurser i anspråk och tar minst 15-20 år
att färdigställa. Men det talar också
om ambitionen kommunen har för
området ifråga.

Om Mats Norrbom
Gör: Stadsbyggnadsdirektör i
Uppsala kommun.
Var tidigare stadsbyggnadschef
i Haninge och vd för
Nyréns arkitektkontor.
Utbildning: Civilingenjörsexamen i
trafikplanering vid KTH i Stockholm
Bor: Upplands Väsby
Familj: Fru och tre barn
Favoritplats i Uppsala: Stadsträdgården

SARA GOMMEL
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En bubblande region

Uppsalas tillväxt gynnar inte bara staden själv
utan även grannkommunerna. Förutom Stockholm ligger bland annat Gävle och Enköping
nära, och dras med i den positiva utvecklingen.
Storflygplatsen Arlanda ligger dessutom närmare Uppsala än vad Stockholm gör.

D

et kan ligga nära till hands att tänka
att en stads tillväxt sker på en annans
bekostnad, och ibland kanske det stämmer. I fallet med Uppsalas goda utveckling verkar den dock gynna även närliggande
områden, menar representanter från grannkommunerna.
– När det sker tillväxt i Uppsala kommer den
att gagna Gävle också. Till exempel är det jättemånga som pendlar från Uppsala till Gävle, och
från Gävle till Uppsala, säger Göran Arnell, kommundirektör i Gävle, endast 10 mil norr om Uppsala.
Arnell lägger också till att Gävle – i likhet med
Uppsala – har beslutats av regeringen få stå värd
för en del av satsningen på nio ”hållbara städer”.
För Gävle kommer satsningen bland annat att
innebära att 4 000 - 6 000 nya bostäder byggs i
stadsdelen Näringen.
– Det ska finnas kommunal service i form av
kultur och fritid, och anläggningar av olika slag.
En hel stadsdel helt enkelt, men mer levande, där
folk rör sig hela dygnet, säger Göran Arnell.
Det kan samtidigt finnas risk för växtvärk i
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området. Och för att lösa regiongemensamma utmaningar, såsom kompetensförsörjning, träffas
politiker från länets kommuner och Region Uppsala regelbundet i ett politiskt organ kallat Regionalt forum. Dessutom samverkar länets kommunikationsdirektörer och regiondirektören i den så
kallade Regionala ledningsgruppen.
– Kommunerna i Uppsala län har mycket att
vinna på att samverka inom flera områden, alla
kommuner har olika kapaciteter och kunskaper
inom olika områden. Som näringslivsansvariga
träffas vi regelbundet för att diskutera frågor
som etableringsfrågor, företagsetableringar och
kompetensförsörjning, säger näringslivsdirektör
Charlotte Skott.
SAMVERKAN KRING MARKEN
Även markfrågan är intressant att samverka kring.
Tillgång på mark i en grannkommun till Uppsala
kan leda till att företag satsar där istället, men sedan handlar och arbetar nära företagen i Uppsala.
– En bra etablering i till exempel Tierp är ju bra
också för Uppsala – och vice versa, säger Charlotte
Skott.

Ett flertal viktiga steg för att utveckla Uppsalaregionen och knyta samman den med omkringliggande regioner har tagits under 2018. Bland
annat har det hett efterlängtade ”Uppsalapaketet”
(se faktaruta) klubbats, liksom satsningar på dubbelspårsutbyggnad från Gävleområdet. Några som
länge lobbat för paketet är Handelskammaren i
Uppsala län.
– Det är klart att vi är otroligt glada och nöjda
över att det nu har beslutats, säger Jennie Claesson, näringspolitisk expert vid handelskammaren,
som sorterar under Stockholms handelskammare.
Jennie Claesson pekar på att Uppsalapaketet
kommer att öka intresset för företagsetableringar
samt locka till sig många boende.
– Nu kommer det krävas fortsatt mycket av
både politik och näringsliv för att göra verklighet
av det här. Det är i praktiken motsvarande en hel
ny ytterligare stad som ska byggas i Uppsala, säger
hon.

– Uppsala är ett jätteviktigt upptagningsområde – det är ju ändå Sveriges fjärde största stad,
säger Fredrik Jaresved, chef för externa samarbeten vid Arlanda.
Jaresved är också vd för Airport City Stockholm, som är ett samarbetsbolag som bildats för att
möjliggöra ”flygplatsstaden” som byggs i anslutning till Arlanda. Genom denna byggsatsning beräknas arbetstillfällena vid Arlanda ha fördubblats
till år 2030, från dagens 26 000 anställda till cirka
50 000. Flygplatsen kommer också att beröras
direkt av Uppsalapaketet.

100 000 UPPSALABOR?
På längre sikt kommer framför allt kommunens
södra delar byggas ut ännu mer. Dessutom byggs
områdena Ulleråker och Rosendal ut, så att Uppsala räknar med motsvarande ett helt Norrköping,
eller över 100 000 nya invånare, fram till år 2050.
Utöver den alltmer utvecklade spårvägstrafiken i regionen har flyget stor betydelse för Uppsalas attraktionskraft. Faktum är att Sveriges största flygplats Arlanda ligger något närmare Uppsala
än Stockholm. Uppsala är också en betydelsefull
destination och avreseort för Arlanda, bekräftar
talespersoner vid flygplatsen.

– Genom det kommer man att få fyra spår hela
vägen från Uppsala till Stockholm via Arlanda.
Kapacitetsbegränsningarna kommer att byggas
bort och det blir enklare för människor som bor i
Uppsala och jobbar vid Arlanda att resa fram och
tillbaka, säger Jaresved.
Uppsalaregionen bubblar – och utvecklingen
bubblar över långt bortom kommungränserna.
Det kommer inte att dröja länge förrän Sveriges
fjärde storstadsområde har vuxit ännu mer. Och
det lär synas, vare sig man kommer in till Uppsala
med tåg, flyg eller på annat sätt.

Charlotte Skott:
”En bra etablering
i till exempel Tierp
är ju bra också
för Uppsala – och
vice versa.”

JOAKIM RÅDSTRÖM FRILANSJOURNALIST

Ett glänsande
bidrag till staden
Att få vara med och utveckla Uppsala är en ynnest, och ett
uppdrag som vi tar på största allvar. Som tredje generationens
byggmästare har vi ända sedan starten 1942 strävat efter att skapa
kvarter med vackra, funktionella och hållbara hus där människor
kan trivas och utvecklas.
Men det blir förstås bara tomma ord om vi inte omsätter vår vision
i praktiken. Därför är vi stolta att presentera Knäckepilen – ett
karakteristiskt hus i Östra Sala Backe som tar plats och sätter
prägel på området.
Med en fasad av glänsande zink, djärva vinklar och stadens
silhuett genom stora panoramafönster har vi tillsammans med
Belatchew Arkitekter skapat ett boende utöver det vanliga.
95 lägenheter som tar vara på varje kvadratmeter utan att
kompromissa med vare sig komfort eller design.
W W W . A K E S U N D VA L L . S E

Veidekke Bostad
siktar alltid lite högre
Våren 2019 flyttar de boende in i Uppsalas
högsta bostadshus. Med sina 52 meter över
marken blir det ett nytt landmärke i staden.
På den gemensamma takterrassen kommer
man kunna njuta av både kvällssol och utsikt
över Domkyrkan.
Är du nyfiken på projektet eller
vår Uppsalasatsning?
Besök oss på Business Arena
14 november eller läs mer på:

www.veidekkebostad.se

Grow
Uppsala
Ja vi vet, rubriken är en lite skojig ordlek på engelska.
Men faktum är att Uppsala är nod i Europas snabbast
växande region och att intresset för oss är stort hos
internationella investerare. Vi är mitt inne i en expansiv
och spännande fas.
Företag etableras, bostäder byggs och folk flyttar hit.
Den historiska satsningen på ett nytt fyrspår, som binder
samman huvudstadsregionen, kommer att erbjuda helt
nya möjligheter.
Uppsala växer helt enkelt, men på ett hållbart och långsiktigt sätt. Bevis för det är att vi blev utsedda till Årets
globala klimatstad i WWFs One Planet City Challenge.
Och för femte året i rad vann vi även priset Årets stadskommun, i kategorin bäst att leva och bo. Vi vill gärna tro
att det är för att vi har nära till kompetensen, resten av
världen och det goda livet.
Välkommen till framtidens storstad där du och din idé
kan växa och göra skillnad på riktigt.

uppsala.se

