
  

 

UMEÅ UNIVERSITET  
Institutionen för Geografi och Ekonomisk Historia  

Kurs: Examensarbete i kulturgeografi  

Termin: VT 2015  

Handledare: Håkan Appelblad   

 

Bostadsbebyggelse 
I Umeå tätort 

Flerbostäders bebyggelse i relation till översiktsplaner mellan åren 
1998-2014 i Umeå tätort 

Mattias Gunnarsson 
 



I 

 

  

Förord  
Det här är just nu ett nödvändigt ont för att skaffa sig en examen i 

kulturgeografi. Det har inte varit speciellt roligt men fantastiskt lärorikt på 

många olika plan. Lärorikt att lägga upp ett arbete efter en formalia som 

denna för första gången, lärorikt att förstå vad som faktiskt förväntas av mig 

som student för första gången – att jag ska kunna allt detta kom som en 

smärre chock. Lärorikt vad som gäller min egen kropp och biologiska 

sammansättning gällande (I) att förtäring av för stor mängd kaffi skapar en 

kolossal orolighet i främre och nedre bakre delar av torso (II) att sömn är 

inte så underskattat som gemene person gärna vill tro att det är (III) sömn 

faktiskt kan infalla även om ångesten är närmast visuellt synlig och kommer 

endast infalla ett par långsamma timmar efter det att hjärnan fått en 

snilleblixt om vad som borde stå i stycke ”8.2” istället för det som redan står 

där (IV) att en liten snilleblixt gärna framkallar fler små snälla tankar om vad 

som uppsatsen istället borde handla om som sedan växer från små tankar till 

en stort gigantiskt kolsvart moln som succesivt tränger bort din mentala bild 

av ett glatt Happyplace och ersätter det med bilder som mer liknar något 

Jason Eisener och Uwe Boll skulle producera efter en kväll av olagliga 

substanser. 
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Abstract  
Urban planning in Sweden goes back to a prolonged tradition, and even since 

the beginning of the 16th century there´s been general plans for urban 

planning for cities in Sweden.  

Nowadays every municipality has a directive from the government to 

establish or re-new the general master plan covering the whole municipality 

every 4th year.  

The aim of this paper is to illustrate and shed light on the extent for the 

planning document and guidelines, and how they change from every active 

period and in what extent the provisional planning reaches its visions 

regarding the outcome of the actual city growth. This study was completed 

by studying the position of every apartment building that’s been constructed 

for the chosen area over the years of 2000 - 2014 and draw comparisons 

between the current master plan main visions regarding constructions – and 

comparing the two separate visions to pin out the differences in the same 

subject.  

The result shows that there are some deviations from the plans but not as 

much as one would have thought in the city growth, and some deviations 

from the different planning documents. Some of the deviations was greater 

than others but overall the visions was about the same. 

 

Keywords: masterplan, urban – planning, Umeå    
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1. INLEDNING   
Planeringen i Sverige har gamla anor och startade redan under 1600 – talet 

då kungamakten beslöt om vilka platser som skulle bli nya städer, och vart 

dessa skulle uppföras. Det bedrevs redan då en medveten stadsplanering. 

Senare under den andra delen 1800 – talet frångick planeringen från att vara 

ett instrument för att återuppbygga städer efter bränder och sanera 

stadskärnor till att vara ett mer påtagligt instrument för att aktivt planera 

och skapa nya stadsområden (Björk, 2008). Under den senare delen av 1800 

– talet beslöt riksdagen att det behövdes ett regelverk för stadsutveckling 

och planeringen skulle i första hand bedrivas av kommunerna i landet 

(Strömgren, 2007). Planeringsrollen föll då ofta på utbildade män som fick i 

uppdrag att planera staden efter idealet ”den goda staden” vid offentlig 

expansion, det vill säga gator, torg och andra offentliga platser.  

Den goda staden är ett begrepp som kännetecknas av de kunskaper som var 

moderna och ”rätt” för tiden. Under sent 1800 – tal var det trädgårdsstaden 

som var den goda staden, trädgårdsstaden var Ebenezer Howard bidrag till 

en bättre miljö och bättre hälsa för staden. Trädgårdsstadens teori är att alla 

människor i staden behöver en grönyta för rekreation och umgänge, en plats 

av grönska i stadens grå utbredning (Campbell and Fainstein, 2003). Under 

1960 – talet blev Le Corbusier den ledande rösten för den goda staden, han 

förespråkar istället att bostäder ska ses som en funktion och rymlighet, det 

ska rymmas fler människor under samma yta och höghus var något han 

förordar (ibid).  

 Äganderätten i Sverige var fortfarande viktig i den synpunkten att det var 

markägaren själv som avgjorde vad som skulle anläggas på dennes mark, 

men år 1947 kom en lag som gjorde att kommunen kunde ta mark i anspråk 

om det motiverades gynna det allmänna bästa, dock var det väldigt begränsat 

(Campbell and Fainstein, 2003). Byggnadslagen från år 1947 gjorde även att 

det allmänna skulle ta del och avgöra var och när tätbebyggelse skulle 

utformas i, och i utkanten av staden. Rätten att bygga fritt fråntogs 

markägaren men markägaren var således fri att exploatera sin mark i 

utkanten av staden efter planbestämmelser, så kallade stomplaner (ibid).  

Under 1960 – och 1970 talet ökade urbaniseringen i Sverige och behovet av 

generalplaner blev större. Genom kommunsammanslagningarna år 1974 
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övergick Sverige från att vara 10 37st kommuner till 290st kommuner vilket 

medförde ett ökat behov av en gemensam och överskådlig planering 

(Nyström, 2012).    

Att genomföra en översiktsplan tar tid och engagerar åtskilliga människor 

inom en mängd olika områden. Det finns aktiva politiker som vill driva 

igenom sin ideologi, det finns tjänstemän som sammanföra sin expertis med 

vad politiken eftersträvar, vidare finns det medborgare i samhället som har 

sin vision över vad som behövs (och inte behövs) i den gemensamma vision 

som utgör ett mätinstrument för samhällsutvecklingen. Det är en 

tidskrävande process som inte sällan görs om det inte är absolut nödvändigt, 

samtidigt som ett översiktligt instrument är nödvändigt för den framtida 

utvecklingen (Forsberg, 2005).  

Vad som är den goda staden kommer alltid att förändras, det som är det 

populäraste just nu kanske inte kommer vara det om 50 år?  

Kan det vara så att denna tidskrävande process som inte är juridiskt 

bindande inte alltid är det dokument som styr den framtida utvecklingen, att 

det ibland är så att översiktsplaneringen inte alls efterföljs eller ibland 

ignoreras?  

Att ett dokument som innefattar den mängd jobb som en förnyelse av 

översiktsplanen faktiskt gör – och som inte är juridiskt bindande, är det ett 

nödvändigt dokument för varje kommun att ha? Självklart är 

översiktsplanen viktig och en viktig punkt att försöka ta fasta på är huruvida 

den egentligen efterföljs och vilka skillnader och likheter som finns mellan 

dokument från samma kommun men från olika år för att se vilka skillnader 

som kan finnas mellan ”den goda staden” i samma kommun från olika år.   

För att besvara frågan om hur väl översiktsplaneringen efterföljs har en 

studie om Umeå tätorts bostadsutveckling genomförts för att se hur planen 

realiserats under de senaste 15 åren i fråga om flerbostadsbebyggande. 

  

 

  



3 

 

1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR    
Syftet med denna uppsats är att undersöka det rumsliga mönstret av nyare 

bebyggelse i Umeå tätort i relation till de bebyggelsevisionerna som 

presenteras i de översiktliga planerna och fördjupningsdokument i Umeå 

kommun sedan år 1998 till år 2011, samt i relation till centrum och 

kollektivtrafikens stomlinjenät.  

 

Avgränsningar i uppgiften är bostadsbebyggelsen i Umeå tätort och inriktat 

sig på flerbostäder, både bostadsrätt och hyresrätt, och åren är avgränsade 

till år 1998-2011 gällande visioner och åren 2000-2014 gällande 

nybyggnation.  

Frågeställningarna blir således;  

1) Vilka är de vägledande visionerna för Umeå tätorts översiktliga 

planering för bebyggelse och vilka avvikelser finns det mellan 

respektive översiktsplaner?  

 

2) Hur har bostadsbebyggelsens utveckling i Umeå tätort följt 

översiktsplanen, inräknat visioner och fördjupade översiktsplaner? 

 

1.3 Disposition  
Kapitel 2 beskriver metoden som har används för att färdigställa uppsatsen 

samt vilka urval som har gjorts. Kapitel 3 redovisar bakgrund och tidigare 

studier till arbetet samt en redogörelse får översiktsplanens uppkomst och 

historia. Kapitel 3 innehåller även en sammanfattning över vad 

översiktsplanen nämner och vilka punkter som anses sig vara 

nyckelpunkter. Kapitel 4 redovisar resultatet av vart den faktiska 

bebyggelsen i Umeå tätort ägt rum under åren 2000 till 2014. Kapitel 5 är en 

summering av kapitel 3 och 4 där skillnader och likheter ställs mot varandra. 

Kapitel 6 är en mer personlig analys av kapitel 3-5 där det diskuteras bredare 

om ämnet översiktsplanering – och där frågeställningar besvaras.   
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2. METOD  

2.1 Metodval och tillvägagångsätt  
Till denna uppsats har en fallstudie och en litteraturstudie genomförts, samt 

att använda ArcMap 10.1 för att framställa kartbilder. Studien som 

genomförts har som huvudpublik människor med kännedom om både 

översiktsplaner och Umeå kommun, därför kommer vissa 

områdesbeskrivningar utebli för att spara plats i arbetet, dock finns en viss 

överblick om vart områden ligger och heter finns under bilaga 2.    

2.2 Litteraturstudie  
Litteraturstudien är gjord genom att studera publicerade verk inom 

översiktsplaneringsarbete i Sverige samt genom att studera litteratur 

rörande planeringsteorier i världen. Den litteratur som används till detta 

arbete kommer huvudsakligen från böcker men det finns även vissa 

vetenskapliga artiklar. Det finns en mängd böcker om hur planeringen vuxit 

fram – och även används idag i Sverige och många av dessa böcker har blivit 

en utgångspunkt i arbetet.  

Utöver tryckta källor har även stoff från hemsidor på internet och sökningar 

av vetenskapliga artiklar på Umeå universitets databaser används. Utöver 

böcker och vetenskapliga artiklar har översiktsplaner och visioner utgivna 

av Umeå kommun mellan åren 1998-2011 används, med fördjupning i de 

dokument som publicerats 2011-2014. 

År 1998 fastställde Umeå kommun en översiktsplan som legat till grund för 

de tematiska tilläggen som kommunen senare fastställd mellan åren 2011-

2014. Dokumenten innehåller mycket information och visioner men till 

denna uppsats är bostadsvisioner det som valts att fokusera största vikten 

inom.     

Dokument som utgivits från Umeå kommun under åren 2011-2014 är 

fördjupade översiktsplaner inom olika avgränsade områden, samt Tematisk 

tillägg till översiktsplanen. Dessa tematiska tilläggsdokument är Umeås 

framtida tillväxtområden, Centrala stadsdelarna, Holmön, Kusten, 

Nydalaområdet, Strandskydd, Universitets – och sjukhusområdet, Vindkraft, 

Älvlandskapet, Ön och Röbäck som alla tillkom mellan åren 2011 och år 2014.  
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2.3 Fallstudie  
Som tidigare nämnts har en fallstudie genomfört. En fallstudie är en 

detaljeradundersökning rörande ett visst fenomen, grupp eller mönster för 

att försöka förstå verkligheten i ett större perspektiv (Denscombe, 2009). 

Nackdelen med en fallstudie är att slutsatsen inte alltid blir generell, att den 

inte nödvändigtvis kan appliceras till andra fall. En fördel är dock att det inte 

krävs en för omfattande undersökning för att få fram ett resultat, att vid vissa 

fall hade en större undersökning inte varit genomförbar. Fallstudien passar 

därför väl till uppsatsen då undersökningen är ett rikstäckande 

undersökningsområde och kan i vissa fall överföras till andra kommuner, 

samtidigt krävs det att ha i åtanke att uppsatsens resultat inte alls kan 

appliceras till andra kommuner då det rör sig om en fallstudie (ibid). En av 

fallstudiens fördelar är att en exaktfrågeställning inte behövs i uppstarten av 

arbetet, utan att frågeställningar får växa fram under arbetets gång (ibid).    

2.4 Urval och avgränsningar  
Umeå kommun är den valda kommunen för studien då de har en 

översiktsplan klar för 2014, men även dels för att de har haft översiktsplaner 

från år 1998 och år 2011 dessförinnan. Umeå blir då en relevant kommun att 

undersöka då de har avslutat aktuella översiktsplaner och framställt en ny, 

vilket gör det intressant att studera skillnader och likheter mellan dessa 

översiktsplaner. Till uppsatsen har endast flerbostäders bebyggelse 

studerats då byggnation är mest intressant vid studerandet av en växande 

tätort, men även för att villabebyggelse inte har lika stort fokus i 

översiktsplanen. Avgränsningarna är enbart Umeå tätort och innefattar inte 

utomliggande områden såsom exempelvis Holmsund eller Sävar.    

2.5 GIS  
Från Umeå kommun har det mottagits GIS-filer innehållande samtliga 

flerbostadshus som blivit färdigställda, arbetet är därför baserat på 

byggnader som producerats i verkligheten och inte bara de blivit godkända 

för byggnation. Filerna är i punktform och är baserade på ett 

fastighetsområde (Nyko), Småhus och Övriga hus. Utöver de uppgifterna 

mottogs även kommunens stomlinjer i fråga om lokaltrafik. De filer som 

används för att skapa kartor och diagram är gjorda utifrån Umeå kommuns 

uppgifter och refereras som Umeå kommun. Om andra källor nämns har det 

inte varit baserade på kommunens uppgifter.    
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Från SLU har det mottagit grundkartor innehållande olika data såsom vatten, 

bebyggelse, marktyper med mera.  

Metadata till egenproducerade kartor kommer i huvudsak från Umeå 

kommun med vissa grundkartor hämtade från SLU.  

2.5.1 Metadata 

Beskrivande metadata avser rådata som bland annat förklara innehåll, 

författare och språk som en DATA-fil eller dokument. Det kan även beskriva 

hur insamlingen av Datat genomförts (NE, 2015). Metadata från Umeå 

kommun var NYKO filer uppbyggda i SHP, PRJ - och DBF-filer. Från SLU har 

liknande filer mottagits och var i sammaformat. Filerna är baserade på 

Lantmäteriets grundläggande geografiska databaser (Lantmäteriet, 2015).  

NYKO: I Umeå kommun jobbar de med geografiska indelningar för att kunna 

plocka ut statistik enklare – dessa kallas ”nyckelkodsområden” och finns på 

olika nivåer. Umeå använder sig av 6 siffrors – och 2 siffrors nivåer. Med 

andra ord betyder ”NYKO 133501” att det är ett 6-siffrigt nyckelkodsområde 

som har koden 133501 (Nydalahöjd). De två första siffrorna i de 6-siffriga 

nyckelkodsområden kan aggregeras upp till 2-sifferområden. D.v.s. skulle 

man plocka ut alla 6-sifferområden som börjar på siffran 13, så får man 2-

siffernyckelkodsområdet = Universitetsområdet.  

Småhus och flerbostadshus: Flikarna ”småhus” och ”övriga hus”, dessa är 

benämningar för om det är en villa (1 bostadshus) = småhus, eller om det är 

ett flerbostadshus = övriga hus. Slår man ihop dessa två kolumner så får man 

det totala byggandet på den fastigheten tillexempel, står det 54 övriga hus, 

betyder det att det byggts 54 lägenheter på den fastigheten. 

Stomlinjen kom som ett dokument från kommunen och visar vart stomlinjen 

är placerad och vilka vägar som innefattar stomlinjen. Det fanns inte 

redovisat hållplatser eller annan information. Stomlinjen är ett 

samlingsnamn för kollektivtrafikens olika linjer sammanslagna till en stor 

stomlinje, i verkligheten utgör stomlinjen 4st olika busslinjer. 

SLU  

SLU är Sveriges Lantbruksuniversitet och finns inom hela Sverige. Deras 

kunskap och forskning är efterfrågad hos beslutsfattare inom den gröna 

sektorn (jordbruk, skogsbruk, fiske, industri med mera) (SLU, 2015).  
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Grundkartan är hämtad från SLU och innehåller mycket information om 

Umeå kommun, till exempel markanvändning, vägar, sjöar och vattendrag, 

befintlig bebyggelse, naturvårdsområden, höjddata med mera. Hur SLU 

inhämtad sin information framgår inte och kan därför inte motiveras.   

2.5.2 Skapande av kartor  

Informationen från kommunen har bearbetats tillsammans med information 

från SLU, dels har fastighetsinformationen bearbetats för att endast täcka 

Umeå tätort och inte hela kommunen inräknat områden såsom Holmsund, 

Obbola och Sävar som det var ursprungligen. Umeå tätort är det som har 

valts att arbeta med och därför är hela kommunens information icke relevant 

i detta sammanhang.  

Genom att isolera särskilda punkter som fanns angivna i uppgifter från SLU 

d.v.s. punkter med ortsnamn har utefter Rådhustorget och Universitet skapa 

en 5 kilometerszon som blev utgångspunkt för att finna de bostäder som 

kommunen dataunderlag tillhandahållit med. Efter att den informationen 

kunde hittas har det därefter skapats tabeller innehållande bostäder inom 

och utanför zonen.  

Kartor som redovisar byggnader med årtal är redovisade i 3 olika tidsspann, 

år 2000-2005, år 2006-2011 och slutligen år 2012-2014. Detta för att det 

bäst redovisar hur stor påverkan varje översiktsplan kan ha haft. Ett bygglov 

måste påbörja sin bebyggelse inom 2 år och ärendet måste vara färdigställt 

inom totalt 5 år (Plan och bygglag, 2010). Det kan därför dröja innan ett 

beviljat bygglov blir färdigställt och kan därför vara beviljat innan 

nästkommande översiktsplan blivit aktuell, därav den valda uppdelningen 

som försöker ge en sådan rättvis bild som möjligt.   

Vid skapandet av kartor innehållande stomlinjer gjordes en 300 meter – och 

en 500 meters bufferzon för att sedan identifiera fastigheter inom denna zon. 

500 meterszonen är direkt hämtad från översiktsplanen där den säger att 

bostäder inte ska ligga mer än 500meter ifrån närmsta hållplats. 

300meterzonen är skapad genom tanken att busshållplatsen kanske inte 

ligger direkt vid avståndet av 500 meter ifrån stomlinjen, utan i själva verket 

kan en förflyttning längst vägen förekomma för att nå närmsta hållplats.  

De tabeller som redovisas i resultatet är framtagna med hjälp av ArcGIS för 

att hitta antal byggnader och byggnadsår, för att sedan föras in i 
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Officeprogrammet Excell som är ett bättre program att använda för att skapa 

diagram.  

2.6 Metodkritik  
Att avgränsa sig till tätorten gör att analysen inte blir helt rättvis och i vissa 

fall utesluts bebyggda bostäder som annars rimligtvis kunde ha varit med i 

analysen. Genom att utebli med områdesbeskrivningar kan vissa läsare 

kanske ha svårt att följa med i kartbilder och texten, men det som är 

väsentligt för handlingen är att förstå lokaliseringen på bebyggelse och vad 

översiktsplanen har för vision. Bilaga 2 utgör en övergripande 

områdesbeskrivning över Umeå och områdesbenämningar.    

Data som är utgiven från kommunen är redovisad i punktform för fastigheten 

vilket gör det svårt att veta om punkten i detta fall är den exakta placeringen 

för byggnaden och det gör även att i vissa fall så summeras byggnader som 

är uppförda inom varje fastighet till en punkt. Detta gör att det ibland är svårt 

att redogöra hur många hus som blivit uppförda. Vidare återfinns endast 

vilket år en byggnad blivit färdigställd eller inflyttat i materialet, vilket gör 

det svårt att säga vilken översiktsplan som varit aktuell vid just beslutet om 

att bebygga fastigheten ägt rum.  

Det har varit svårigheter med att avgöra vad som är nyexploatering och inte 

då det inte funnits grunddata att tillgå. Uppsatsen hade blivit bättre och mer 

omfattande om det funnits sådant material att tillgå och därefter göra 

undersökningar baserad på den informationen för i dagsläget saknas 

information om tätortens alla hus, något som är kritiskt för att undersöka om 

det rör sig om kompletteringsbebyggelse eller nyexploatering.     

Motiveringen till att bufferzonen blev 500 meter var för att det är den gräns 

som kommunen sagt att varje invånare bör ha till närmaste hållplats. 300 

meterszonen är därför en kompromiss mellan kommunens gräns och den 

gräns som faller inom rimlighetsnivån för avstånd till väg och avstånd till 

busshållplats. Avsaknaden av korrekt information om vart hållplatser ligger 

är tråkig, den hade gjort analysen bättre men tyvärr erhölls inte den 

informationen. Kartan med 300 meterszon motiveras genom att chansen för 

att bostaden ligger precis 500 meter till vägen, och just där ligger även 

hållplatsen är väldigt liten.  
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Att genomföra en fallstudie har sina fördelar men nackdelarna blir således 

att undersökningen endast rör en liten del av ämnet i stort, att generella 

slutsatser inte alltid kan överföras till andra fall. En nackdel för detta arbete 

har varit att vissa frågeställningar förändrats under arbetsprocessen, vilket 

har medfört att vissa metadata saknats för att svara så bra som möjligt mot 

dessa. Om det fanns fri tillgång utan väntetid på all data som visats behövts, 

då hade uppsatsen blivit mer förklarande.  

3. BAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING  

3.1 Kunskap och stadstillväxt   
Planering består av vårt förhållande till kunskap. Kunskap som med tiden, 

genom att studera teorier, kan formas till att stödja den utveckling som är 

mest önskvärd (Nyström, 2012). Det ideal som är mest önskvärt är en 

produkt av de lösningar som skett på tidigare problem samtidigt som nya 

ständigt uppdagas. Från att vara baserad från samhällsvetenskaplig ansatts 

har stadsplaneringen utvecklats till en planeringsteori snarare än ren 

planering (ibid). 

Rydin (2007) menar att det finns många olika sorters kunskap och som 

planerare är det viktigt att kunna förstå och anpassa sig efter den kunskap 

som cirkulerar i samhället.  

Rydin (2007) skriver i sin avhandling att planering handlar om kunskap och 

planeraren ska ses som en användare av kunskap men även som skapare av 

kunskap. Planerarens roll är använda sin kunskap men även att kunna 

använda andra kunskaper inom ämnet. Planeraren använder sin vetskap 

som erhållits sedan tidigare forskning inom samhällsplanering och liknande 

relevanta områden för att forma ett område som enligt denna kunskap är den 

bästa. Som producent av kunskap är planeraren en del i en process som får 

in synpunkter från allmänheten, synpunkter från olika människor som är av 

varierande skick, men när planeraren tar hänsyn och omvärderar sin egen 

åsikt har här skett ett slags nyskapande av lärdom. Rydin (ibid) påpekar att 

planeringen är ett verktyg där expertkunskapen behöver insikter och 

synpunkter från andra källor. Vidare menar Rydin (ibid) att planeringen 

behöver använda sin kännedom för att planera samhället, figur 1 visar en 

förenklad version om vad Rydin menar med att använda olika sorters 

kunskaper.   
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I figur 1 visar som, ett exempel staden, som A som den är i dagsläget med B 

som den kommer bli om ingen planering görs. 𝐁𝟏 visar hur planeringen är 

tänkt att bli med utgångspunkt från planeringens kunskaper och ramar. 𝐁𝟐 

visar en relation mellan 𝐁𝟏 och 𝐁𝟐 där annan kunskap än planeringens 

kunskap har påverkat hur planeringen blir, och därmed även utfallet av 

planeringen. 𝐁𝟐 är därför en produkt av de kunskaper som planeringen har 

tillsammans med vissa andra aspekter som medfört en förändring, dessa kan 

vara annan kunskap från allmänheten eller annan slags ekonomisk kunskap 

(Rydin, 2007).  

Brian Mcloughlin är en brittisk forskare som menar att planering inte ska ses 

som en linjär process utan som linje som ständigt går tillbaka och utvärderas 

efter hand, se figur 2. Efter att en plan blivit godkänd börjar planerarens 

arbete att sätta upp nya mål och planer för att fullfölja dessa. När en plan 

blivit godkänd börjar arbetet med måluppfyllelse samtidigt som det ständigt 

pågår en konsekvensanalys om vad besluten kan komma att betyda 

ekonomiskt och rumsligt. Innan en handling genomförs startar en ekonomisk 

utvärdering där privata eller statliga medel ses över för att se om handlingen 

är ekonomiskt genomförbar. När en handling väl är genomförd startar en 

utvärdering av processen som tillhandahåller information om hur långt från 

det ursprungliga målet handlingen blev i verkligheten. Mcloughlin menar 

B – Utfall utan 

planering  

𝐁𝟏 – Planerat 

utfall 

𝐁𝟐 – Faktiskt 

utfall 

A- Nuvarande 

tillstånd 

Figur 1: Planering och utfall 

Källa:  Rydin (2007). 
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dock att planering inte kan ske genom endast att se till ekonomin utan att 

flera faktorer ska tas till hänsyn, exempelvis hälsa och migration är en viktig 

del att ta i beaktande för att planera och utvidga centrum (Hall, 2002).  

 

Figur 2: Mcloughlin utvärderingsprocess från 1969.    

KÄLLA: Hall, 2002. s 214 

Ernest Burgess publicerade år 1925 en syn på stadstillväxt modell the 

concentric Zone Theory som senare skulle bli en av de klassiska teorierna 

för stadstillväxt (Lövgren, 1986).  Burgess menar att staden är uppdelad i 

olika zoner och varje zon utgör olika klassområden, se figur 3. Första zonen 

(I) är CBD, Central Buisness District utgör centrumkärnan där handel är den 

primära funktionen blandat mellan bostäder och annan service. I direkt 

närhet till CBD ligger zon II, som är övergångszonen där äldre 

kontorsbyggnader omvandlade till kontorshus eller lättare industrier. 

Övergångszonen brukar vara befolkad av de fattigaste invånarna i staden 

och sjukdomar är vanliga, människor som kan ta sig ur denna zon tenderar 

att flytta till zon III. Utan för övergångszonen ligger zon III som utgörs av 

arbetarbostäder och fabriker där arbetarna lever med sina familjer och har 

nära till arbetsplatsen. Zon IV utgörs av finare byggnader som ofta är 
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privatägda hus och fina lägenheter, ett område som inte sällan ett 

dotterbolag till ett större företag väljer att lokalisera sina affärer. Ett 

mindre köpcentra som har de vanligaste varor och tjänster som finns i CBD. 

Zon V ligger i pendlingsavstånd till CBD som inte sällan kallas för sovstäder 

där det ofta är villor med barnfamiljer som bor i området (Pacione, 2005).  

 

Figur 3: Burgess koncentriska stadstillväxtmodell från år 1925  

KÄLLA: Lövgren, 1986, s 32. 

En annan modell som beskriver stadstillväxt på liknande vis publicerades 

av Folke Kristensson år 1967 är principmodellen där han menar att staden 

inte växer koncentriskt utan istället kan utvecklas genom att olika 

verksamheter har olika kontaktbehov, se figur 4. 

 

Figur 4: Kristenssons principmodel från åe 1967  

KÄLLA: Lövgren, 1986, s 33. 

 

CBD 

II 

V 

III 

IV 
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Lokalisering av verksamheter kan ske inne i CBD, och dels i avstånd från 

CBD beroende på behovet verksamheten har. Kristensson menar att inte får 

större utbredning än vad som är ett rimligt avstånd än vad ett företag med 

starkt eller svagare företag behöver (Lövgren, 1986). Cirka 5 km utanför 

centrum etablerar sig företag som har ett något lägre kontaktbehov, i 

förhållande till företag som har högre, och därför kräver att ligga mer 

centralt. Bebyggelsen som uppkommer efter företagens placering ligger 

därför i samma ”band” som företagen. Bostäder i band 3 placeras i 

huvudsak i närheten till den service eller företag som området har, delvis 

för att det då kan använda sig av befintligt infrastruktur men även för att 

det inte finns någon större anledning för bebyggelsen att etablera sig 

onödigt långt från befintliga verksamheter och befolkningskoncentrationer 

(ibid).  

New Urbanism eller Traditional neighbourhood design (TND) förespråkar 

nya tankesätt jämfört andra planeringsteorier. New Urbansism har sedan 

1980 – talet och framåt växt fram som reaktion av städernas utspridning i 

USA (Parker, 2004).  

Några av de tidigaste och mest framstående namnen inom genren är Andres 

Duany och Elizabeth Plater-Zyberg, eller DPZ som deras företag är mer känd 

som började analysera och studera hur planeringen i USA såg ut på 1950 -

talet jämfört med lite moderna senare planeringsteorier. Paret tog fram 13 

punkter som har varit ledande för TND planeringen (Parker, 2004).   

Sammanfattningsvis av de 13 punkterna så förespråkar de en diversitet 

mellan boendeformer och invånarna i området, de vill ha blandat mellan 

hyresrätt och bostadsrätt, variation mellan flerbostäders hus och villor som 

ska skapa en god gemenskap och grannskap mellan de boende i området. 

Service i fråga om skola och fritidsverksamhet samt sekundärservice såsom 

mataffärer, caféer och restauranger nära anslutning till området. 

Gångavstånd mellan de olika besöksmålen och en mindre trafikled som 

tenderar att boende i området hellre promenerar eller cyklar istället för att 

ge bilen en stor plats i rummet, smalare gator som ska minska bilberoendet 

förespråkas. Området ska vara självförsörjande och genom den goda 

gemenskapen som området erbjuder kommer det leda till att området 

kommer att fortsätta vara attraktivt även långt efter uppförandet (Parker, 

2004).  
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New Urbanism förespråkar inte direkt ”urban sprawl” men vill inte heller gå 

tillbaka till en för tät stad. Istället kan befintliga bostadsområden inom 

staden ses över och förbättras genom diversitet inom området och bland 

bostadsformerna, samt göra vägar och gator mer lättillgängliga för gång 

trafikanter snarare än bilister (Parker, 2004).  

3.2 Bebyggelsemönster i Sverige  
Rutnätsmönster inom stadsplanering har sedan 1600 – talet varit det 

mönster som varit mest populär inom stadsplanering i Sverige (Rudberg, 

1999). Statsmaktens inflytande ledde till att flera nya städer grundades. 

Redan uppförda städer flyttades eller reglerades, och ofta skedde detta i 

samband med bränder. För att motverka stadsbränder infördes 

rutnätsmönstret med raka gator, s.k. brandgator och vinkelräta, 

rektangulära eller kvadratiska kvarter (ibid). Rutnätsmönstret i staden är 

utformning som användes redan i det antika Grekland där det genom 

utgrävningar återfunnits städer från början av 400 – talet f Kr. används sig 

att denna utformning (Hall, 1991). Rutnätsmönstret var en del av att göra 

attraktiva rum i staden mer lättillgängliga samtidigt som det skedde en 

förbättring av sanitära förhållande (Rudberg, 1999).  

P O Hallman (1869-1941) var en av de svenska planarkitekterna som fick 

många uppdrag runt om i Sverige under de tre första decennierna under 

1900 – talet. Tillsammans med Fredrik Sundberg, även han planarkitekt var 

han med och skapade utvidgningsplaner för bland andra Borås, Gävle, 

Kiruna, Nyköping, Umeå och Västerås. Utvidgningsplaner blev allt mer 

populärt under 1900 – talet och innefattade ofta en yta som var av 

motsvarande storlek av den som redan var bebyggd, Hallmans styrka låg i att 

han ofta använde den befintliga terrängen i området för att visuellt skapa 

vackra miljöer med blandade bebyggelse mönster, rutnätsmönster blandad 

med medeltida rutnät (ibid). Hallman var verksam i Umeå under åren 1907 

– 1922 och han skapade trädgårdsstaden i Umeå. Han införde även 

bebyggelsebestämmelser om tvåvåningsbebyggelse på större 

trädgårdstomter (Forsberg, 2011). Hallmans arbete omfattade till störst del 

Haga och områden väst om Haga och genom att se bilaga 2 så syns det att 

Centrumområdet i Umeå och Haga blev uppfört mellan 1500 – talet och år 

1850.       
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3.3 Bakgrund till översiktsplanering  
Från SOU 1945:63 skriver Uno Åhrén (1945) att den slumpmässiga 

bebyggelsen som sker runt Sveriges tätorter skapar problem när 

bebyggelsen ofta är slarvig och tillfällig, vilket skapar en ogynnsam miljö för 

de boende människorna i området, något som en ökad samordning skulle 

förbättra. Åhrén (ibid) menar att den förändring som skett under 1930 – och 

1940-talet bidragit till en ökad trivsel i Sveriges städer. Planeringen har 

bidragit till mer trivsamma gemenskaper och lekplatser istället för slutna 

bakgator, flerlägenheter i sol läge och öppnare och grönare mellan husen 

(ibid). Under den tidigare delen av 1900 – talet var industrialiseringen på 

framfart och det var något som bidrog till en ökad inflyttning till tätorter och 

även en ökning av primärindustriinriktade tätorter med endast en näring 

som fokus, något som Åhrén menar gör tätorten blottad mot lågkonjunktur, 

detta bidrog vidare till en demografisk snedfördelning där kvinnor oftare 

flyttade till tätorter där de ansågs sig vara mer behövda och samtidigt trivdes 

bättre (Åhrén, 1945). Snedfördelningen mellan män och kvinnor trodde 

Åhrén (1945) skulle leda till en urholkning bland människorna i mindre 

tätorter då bristen på kvinnor bland männen inte bara var ett problem för de 

som önskade äktenskap utan även att tätorten i sig blev lidande om 

kvinnorna drog sig till andra orter där arbeten fanns. Problemet med tätorter 

som inriktar sig på endast en industri är därför ingen optimal lösning, det 

krävs därför en övergripande planering som förhindrar att dessa 

industriinriktade tätorter etableras och istället förespråkar ett 

multifunktionellt område (Åhrén, 1945).  

Vidare skriver Åhrén i sitt utlåtande (SOU 1945:63) att en övergripande 

planering är kritisk för att kunna skapa mänskligt högvärdiga samhällen och 

säkerhetsställa en god ekonomi för staden. Han skriver att allmänheten, 

industrin och näringslivet behöver  en övergripande planering som beskriver 

markexploatering, tidplaner och expansionen för olika områden det enda 

tänkbara sättet att säkerhetsställa och trygga framtiden för en tätort med 

nettoinflyttning (1945).       
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3.4 Svensk översiktsplanering  

3.4.1  En översikt över lagen    

 I Sverige kom den första byggnadsstadgan år 1874 vars syfte var att städer 

skulle anläggas ut efter tankesättet den moderna ”goda staden”. Lagen 

förkunnade att varje stad skulle ha en plan angående bebyggelse i staden 

rörande byggnadskvarter, gator, torg och allmänna platser (Strömgren, 

2007). Staden skulle numera anläggas efter planering och inte växa fram 

spontant och ostrukturerat som tidigare, stadsplanen skulle härefter 

kontrollera stadens utbredning (ibid).  

Problematiskt med byggnadsstadgan var att den upprättades efter ett beslut 

av regeringen och inte gemensamt med riksdagen vilket krävdes under den 

tiden för den här typen av beslut, vilket gjorde att stadgan inte kunde styra 

bebyggelsen om inte marken i fråga var statligt ägt (Strömgren, 2007). Det 

krävdes att markägaren frivilligt gick med på att efterfölja planen för att dess 

intentioner skulle kunna förverkligas. Ett annat problem med planen var att 

den endast berörde områden som låg innanför planens område. 

Tätbebyggelse utanför planen var fortfarande upp till markägaren att 

exploatera efter eget tycke (ibid). Efter vissa regleringar kom en ny lag år 

1907 vilket betydde att civilrättslig verkan skulle införas på de 

bebyggelsereglerande bestämmelserna, vilket medförde att markägare 

numera förbjöds bebygga sin mark om den låg inom planen som var avsedd 

för gator, torg eller andra offentliga platser. Lagen gav även kommuner 

större makt att ta mark (genom inlösning som låg inom planen) i anspråk till 

offentliga platser från markägaren (ibid). Stadsplanelagen från 1907 blev 

grunden till vad som senare skulle kallas för det kommunala planmonopolet1. 

År 1931 fattades beslut om att en ny byggstadga skulle införas, en stadga som 

i synnerhet berörde bebyggelse inom staden men det infördes även redskap 

som skulle möjliggöra en översikt av områden utanför städerna. En 

översiktlig plan, så kallad stomplan infördes i syfte att översiktligt planera en 

utbredning av staden och bebyggelse men även inlösande av mark som var 

av intresse för framtida exploatering (ibid). Fram till år 1947 var 

markanvändningen bunden till markägaren som hade stora friheter att göra 

                                                

1 Kommunens rätt att planlägga mark, efter 1947 års byggnadslag, 

(Strömgren, 2007) 
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det som själv önskades på sin mark, föll det inom ramen för planeringen 

fanns där ingen begränsning om när bebyggelse skulle ske. Kommunen 

kunde reglera men inte bestämma när bebyggelse som skedde men med 

1947 års byggnadslag stärktes det allmänna att bestämma var och när 

bebyggelse skulle ske, men med hjälp av professionella planer som 

kommunen stod för, det var det allmänna som hade rätten att bebygga enligt 

planer – planer som utformas av kommunen (ibid). 1947 års byggnadslag var 

grunden för översiktsplanen – generalplanen – vars syfte var att styra 

bebyggelseutvecklingen som låg långt fram i tiden och vidare genom 

detaljplaner kunna styra vilken bebyggelse som sker. Den bindande 

detaljplanen skulle ligga som grund för bygglovsprövning och om den tänkte 

bebyggelsen gick i fas med detaljplanen och de allmänna intressena skulle 

byggnation ske. Kommunen kunde dock styra bebyggelse genom att neka 

detaljplanehandläggning (ibid).  Det går därmed att säga att 1947 års bygglag 

blev grunden för ökat tilltro till statlig planering (ibid). 1947 år bygglag var 

den första bygglagen som gjorde skillnad på översiktsplanering och 

detaljplanering (Åström, 1993).  

 

3.4.2 Översiktsplanering i PBL  

Den första utgåvan av Plan – och bygglagen (PBL) kom 1987 (SFS 1987:10), 

vilken senare upphävdes 2011-05-02 genom SFS 2010:900 som då blev den 

nya Plan – och bygglagen. Efter att den nya Plan – och bygglagen vunnit laga 

kraft har den genomgått ett tjugotal förändringar från år 2011 - 2014 men 

inga förändringar till den grad att hela författningen borde revideras. (SFSR, 

2015).  

Plan – och bygglagen från 1987 motiverades med syftet att säkerställa en 

samhällsutveckling som gynnade den enskilda människans frihet och goda 

sociala levnadsförhållanden, samt en långsiktig ekologiskt hållbar miljö för 

dagen samhälle och kommande generationer (Plan- och bygglag (1987:10). I 

lagen från 1987 framgick det att varje kommun ska ha en aktuell 

översiktsplan som täcker hela kommunen, och behandlar samtliga områden 

inom kommunen, men den får inte vara juridisk bindande (ibid).  

Kapitel 4 i plan och bygglagen (SFS 1987:10) handlar kapitlet om 

översiktsplanering som inledande tar upp vilka de väsentliga delarna är. 

Dessa beskriver att översiktsplanen ska redovisa vilka de allmänna 
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intressena är som kan beröras av en förändring av mark – och vatten 

användning för ett område (ibid). I översiktsplanen ska det framgå;  

1. ”Grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark – och 

vattenområden.  

2. Kommunens syn på hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras.  

3. Hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena och 

följa gällande miljökvalitetsnormer, och  

4. sådana områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som 

avses i 7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken”.  (Plan- och bygglag 

(1987:10))  

I 4 kap i PBL 1987 står det även att varje översiktsplan måste ställas ut i 

minst 6 veckor där alla berörda av planen ska ha möjlighet att lämna 

synpunkter på planen, synpunkter som även ska redovisas när planen 

vinner laga kraft. Kommunfullmäktige ska minst en gång under 

mandatperioden aktualitetspröva översiktsplanen för att se huruvida 

aktuell översiktsplanen är, om planen inte anses vara aktuell ska den göras 

ny, men med mindre justeringar är det acceptabelt med en revidering 

(ibid).  

    

3.5 Kort introduktion till Umeå tätorts byggnadshistoria 
Umeå stad har sedan 1600 talet fram tills 1900 – talet brunnit två gånger. 

Den senaste branden var år 1888 som gjorde 2300st av totalt 3000st 

Umeåbor bostadslösa. Återuppbyggnaden efter branden består av bredare 

esplanader samt björkar vars uppgift är att förhindra att en eventuell ny 

brand ska spridas till samma utsträckning (Umeås historia 1810—1896, 

2014).   

Vid återuppbyggnaden infördes en förstärkning av det befintliga 

rutnätsmönster som redan används men gjordes efter branden mer synligt 

och förstärkt. Vid Umeå stadskärna, rådhusesplanaden infördes även en 

blandning mellan traditionella ”spontana” gatumönster kombinerat med det 

klassiska rutnätsmönstret.  

Bebyggelsen i Umeå stad har sedan 1800 – talet fram till strax efter 

krigstiden präglats av låga lamell eller trähus som endast utgör en låg 

bebyggelse men under senare delen av 1950 – talet utvecklats till en mer 
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expansiv stad där nya bostadsområden etablerat sig i utkanten av centrum 

(Vbm, 2015b).    

Umeå tätorts befolkning har sedan 1960 – talet ständigt ökat. Från att vara 

dryga 30 000 invånare har kommunen ökat till att vara närmare 80 000 

invånare år 2010, se figur 5. Befolkningsökningen har varit konstant och 

följer en ihållande stigande utveckling.   

 

Figur 5: Diagram över befolkningsutvecklingen i Umeå tätort mellan åren 1950-2010 

Källa: SCB, 2015.  

 

3.6 Umeå kommuns översiktsplan från år 1998 
Nedan redovisas en sammanfattning av översiktsplaner i Umeå under åren 

1998. Översiktsplanen från år 1998 kommer härefter heta Öpl 98 i 

uppsatsen.   

3.6.1 Övergripande arbete  

Arbetet med översiktsplanen till år 1998 började under år 1996 då enkäter 

skickades ut till samtliga hushåll inom Umeå kommun och 4 000 kom in med 

synpunkter (Öpl 98). När synpunkterna om vad som kunde förbättras till Öpl 

98 jämfört med den dåvarande aktuella översiktsplanen från 1990 

behandlades, gick ärendet ut till samråd där även 135 ytterligare synpunkter 

inkom till kommunen. Efter att dessa behandlats och synats framtogs en plan 

som var utställd mellan 2 januari till 6 mars år 1998 som vidare fick cirka 60 

skriftliga synpunkter, ingen av övergripande karaktär men vilka medförde 

smärre förändringar av planen (ibid). Planen med förändring har därefter 

synats och antagits av kommunfullmäktige i Umeå i maj 1998 och ska 
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därefter utgöra ett visionsdokument för övergripande mål och kommunens 

utveckling mot en långsiktig hållbar livsmiljö för boende i Umeå (Öpl 98).  

Avregleringar av bostadsmarknaden i början 1990 – talet gjorde att 

riskfördelningen övergick från endast vara statligt till byggherrar och banker 

och övriga aktörer såsom ägare av bostadsrätter och andra konsumenter. En 

annan förändring var att det statliga räntebidraget för nyproduktion drogs 

in, planeringen i dagsläget måste därför se till att minska det ekonomiska 

risktagandet som uppstår vid nyproduktion (ibid).   

3.6.2 Övergripande mål för bostadsbebyggelse  

Bostadsområden ska bebyggas med sunda, och naturliga byggnadsmaterial, 

resurssnålt är det som eftersträvas. Bostadsområdena ska göras inbjudande 

och trivsamma med en vacker och spännande bebyggelse kombinerat med 

naturmiljö och rekreationsområden. Bostadsbebyggelse i stadsdelarna ska 

erbjuda service, arbetsplatser och naturupplevelser för att minska 

bilberoendet och övriga transporter som är en stor miljöbelastning (Öpl 98).   

Kommunen har ett övergripande befolkningstillväxtmål med 1000 personer 

per år och detta kommer kräva fler bostäder, därför har kommunen fastslagit 

att 500 till 600 lägenheter är det som krävs för att tillgodose behovet (Öpl 

98). I översiktsplanen (ibid) vill kommunen att de nya bostäderna ska 

uppföras 50 % av nyproduktion och 50 % av förtätningsområden för att 

skapa ett optimalt läge mellan produktionssätten. En jämn fördelning 

innebär enligt Öpl 98 att det endast kan finnas ett nyexploateringsområde 

kan drivas samtidigt som ett kompletteringsbyggande, om efterfrågan av 

bostäder skulle öka kan ett nyexploateringsområde därefter påbörjas (ibid). 

Byggnation kommer ske där det redan finns infrastruktur som kan ta emot 

fler bostäder, även service som skola och omsorg ska finns tillgänglig vid 

produktionslokaliseringen (Öpl 98).  

Tabell 1 visar den tilltänkta bostadsutvecklingen i Umeå mellan åren 1999 - 

2009 där Tomtebo, Nydalaområdet samt Västra Umedalen är områden som 

till stor del är tilltänkta som nyexploatering. Till kompletteringsbyggande 

räknas det spridda småhusbyggandet och även vissa byautvidgningar (ibid).  
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Tabell 1: Nyexploatering     

Byggandet under perioden 1999-2009 

Tomtebo, Nydalaområdet och 

Västra Umedalen  

3000 Lgh 

Kompletteringsbyggande  2000 Lgh 

Spritt småhusbyggande mm 750   Lgh  

SUMMA 5750 Lgh 
Källa: Öpl 98, s 48 

Områden som är tilltänkta för förtätning och tillbyggnad är de centrala 

delarna i Umeå stadskärna, där det poängteras att byggnation ska passa väl 

in i den befintliga stadsbilden. Äldre närliggande bostadsområden i utkanten 

av stadskärnan såsom Backen, Haga, Berghem, Sofiehem, Teg med flera, ska 

varsamt kompletteras med nyproducerade bostäder.  Tabell 2 visar var 

tilltänkt kompletteringsbyggande kan äga rum inom en 15 till 20 års period 

och områdena är endast i planeringsstadiet och är tänkt att byggas ut i mån 

om tid, behov och tolerans från närboende. Tabell 2 redovisas i 

översiktsplanen med förklaringen …”observera att siffrorna inte är 

detaljgranskade utan endast anger en storleksordning”… (Öpl 98, s 49). 

Boende i områden som är tänkta som kompletteringsbyggande har ofta 

åsikter som strider mot produktion då deras vanemönster redan är 

fastställda, vilket gör att en förändring inte är önskvärd, men ett nytt hus med 

nya grönområden blir ofta ett bra resultat i slutändan (Öpl 98).  

Tabell 2: Tänkbara objekt för kompletteringsbyggande               

Tänkbara objekt för kompletteringsbyggande inom 15-20 år 

Dragonfältet 600 Lgh 1400 pers 

Öbacka II 600 Lgh 1400 pers 

Bryggeriet 150 Lgh 350   pers 

Olofsdal  500 Lgh 1200 pers 

Saneringsobjekt i stan 400 Lgh 900   pers 

Komplettering i kransen  500 Lgh 1200 pers 

Berghem (studentbostäder) 150 rum 150   pers 

Vid f d Geriatriken (studentbostäder) 300 rum 300   pers 

Lundåkern 300 Lgh 700  pers 

SUMMA  3500 Lgh/rum 7600 pers 
Källa: Öpl 98, s 49 
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Nyexploateringen i Umeå är till störst del planerad till Tomtebo och 

Nydalaområdet. Nyexploateringen sker i mindre planetapper och ska skapa 

en större frihet i fråga om arkitektur och utformning än vad enstaka 

kompletteringobjekt kan göra. Det förväntas bli en variation i hustyper och 

upplåtelseformer där tätare småhus kommer erbjudas tätare centralorten 

(Öpl 98).  

Kompletteringsbebyggelse har fördelar när det kommer till 

resursanvändning då förtätning minskar bilberoendet i staden – och genom 

förtätning används i större utsträckning redan gjorda investeringar i 

befintlig infrastruktur. Gator, Va-system, skolor, daghem och kommersiell 

service finns vanligtvis redan utvecklade, till skillnad från ett byggande i 

områden som inte ännu blivit exploaterade (ibid).  Bilaga 1 visar en 

visualisering över Umeå centrum, Obbolla och Holmsund, vilken visar 

utredningområden, skyddsområden med mera. Kartan i Öpl 98 är större men 

så pass detaljerad att den är svårtydlig. Det framgår att områden som är 

”bostadsområde resp arbetsområde inom planeringsområde” (Öpl 98, s 177) 

är belägna i norra delen av Tomtebo, i norra delen av Röbäck i anslutning till 

Teg och väst om centrum i området Umedalen.      

3.7 Umeå kommuns Översiktsplan år 2011  
Kommunen har i sitt översiktsplanarbete arbetat med fördjupningar till den 

rådande planen, ett arbete som kontinuerligt pågått sedan år 2008 och 

beroende på fördjupning, antagits mellan åren 2011-2014 (Översiktsplan – 

Umeå, 2011). De olika fördjupningarna ersätter områden som Öpl 98 och 

nämner, men för de delar av kommunen som inte täcks av nyare 

fördjupningsplaner är Öpl 98 fortfarande aktuell. Till översiktsplan 2011 är 

det fördjupningar för områdena Umeås framtida tillväxtområden, Centrala 

stadsdelarna, Holmön, Kusten, Nydalaområdet, Strandskydd, Universitets – och 

sjukhusområdet, Vindkraft, Älvlandskapet, Ön och Röbäck som alla antagna 

mellan åren 2011- 2014.    

Utöver bostadsförsörjningen har kommunen ett övergripande mål att växa 

till 200 000 invånare till år 2050, något som nämns även i Öpl 98 men i den 

senare upplagan från år 2011 får visionen en egen ståndpunkt och målet 

publiceras.  
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3.7.1 Fördjupning för Umeå – Umeås framtida tillväxtområde 

Arbetet med FÖP – Umeås framtida utvecklingsområde startade år 2008 och 

blev antagen av kommunfullmäktige år 2011.  

Övergripande bebyggelsemål i visionen är att använda det befintliga 

infrastruktur – och kollektivtrafiknätet och en ökning av bostäder i närhet 

till serviceområden för att förminska bilberoendet vilket till stor del kommer 

att lösas genom kompletteringsbebyggelse (Umeå Kommun- 

översiktsplanering, 2011a). Översiktsplanen nämner liknande tankar som 

Öpl 98 gällande avreglering av bostadsbebyggelsen. Fördjupningen lägger till 

att planeringen borde fokusera på konsumentens preferenser och önskemål 

för att skapa attraktiva områden som inger mindre risktagande, därför ska 

bland annat möjligheten att ”bo vid vatten” ses som en särskild resurs (ibid, 

s 22).   

Umeå har ett befolkningsmål med 200 000 invånare till år 2050 vilket 

betyder att bostadstillväxten med 500-600st lägenheter/år har varit får låg 

menar FÖP – tillväxtområde (2011) och siktar istället på en fördubbling av 

bostadsproduktionen.   

Generella riktlinjer för bebyggelse är att både nya stadsdelar och 

kompletteringsbebyggelse ska utformas som kvartersstäder där 

bebyggelsen ska präglas av en blandning och variation för att skapa en 

attraktiv boendemiljö. Femkilometersstaden är ett koncept som utgår från 

stadscentrum och från Universitet där tät bebyggelse främjas, dels för att en 

tätare stad innebär att gång – och cykelanvändningen kommer att öka och 

dels att en tydlig stadsgräns bidrar till en långsiktig möjlighet att förtäta 

staden, se figur 6. I kvarteren bör det finnas utrymme för uppdelning av 

fastigheterna mellan bostadsrätter och hyresrätter – och även punkthus och 

villor. Uppdelningen mellan dessa upplåtelseformer medför att även mindre 

byggföretag kan få en chans att komma in på marknaden och skapa variation 

och mångfald genom att de olika upplåtelseformerna är av olika stor 

investering, vilket medför att mindre byggföretag kan investera i ett mindre 

projekt utan att behöva ha samma kapital och tillgång som de större 

bostadsföretagen. Som figur 6 visar så är kollektivtrafikens stomlinjer viktiga 

för den tilltänkta bebyggelsen. Översiktsplanen år 2011 menar i likhet med 

föregående plan, Öpl 98, att genom bebyggelse på redan befintlig 

infrastruktur kan resurser i området bättre användas. Figur 6 visar även 
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utgångspunkter från Universitetssjukhuset och centrum, som båda har en 5 

kilometers radie runt sig, som ska utgöra ”5 kilometersstaden” där all den 

tilltänkta flerbostadsbebyggelsen ska beläggas. De färgade områden som 

utgår från respektive stomlinje är en zon om 500 meter år vart håll, något 

som kommunen sagt är det maximala avstånd som kommunens invånare bör 

färdas innan denne når en hållplats.    

 

Figur 6. Tillgänglig mark ska nyttjas effektivt inom ”Femkilometersstaden            

Källa: FÖP - Umeås framtida utvecklingsområde,  s 24 

3.7.2 Fördjupning för Umeå – Fördjupning för de centrala delarna  

Dokumentet är en komplettering till fördjupningen av Umeås framtida 

utvecklingsområden men fokuserar till största delen på Centrum och 

visionerna som råder i närheten. Fördjupningen behandlar bland annat 

visionsplaner för tillväxt, centrums betydande roll för utveckling och 

planförslag för de centrala delarna (Umeå Kommun- översiktsplanering, 

2011b). I dokumentet står det att stadens identitet ska förstärkas genom att 

varsamt bibehålla stadsdelarnas karaktär och identitet, och behålla 

märkesbyggnader (ibid). Märkesbyggnader är bebyggelse och byggnader 

som synnerligen märkliga i ett avseende menat att byggnaden eller 

bebyggelsen har ovanligt hög ålder, att den är i sin helhet, innehar ett högt 

konstnärligt eller historiskt värde (Vbm, 2015a). Fördjupningen påpekar 
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samtidigt att äldre kvarter kan fogas samman med nyare bebyggelse på ett 

sätt som förmedlar en spännande kontrast mellan gammalt och nytt, högt 

och lågt – och glest och tätt. Blandningen ska förstärka de befintliga 

kvalitéerna (Umeå Kommun- översiktsplanering, 2011b).        

Planförslaget som fördjupningen beskriver har vissa centrala punkter när 

det kommer till nybebyggelse såsom;  

- Bygg högre och tätare där så är lämpligt i de centrala stadsdelarna. 

- God arkitektur ska prägla all tillkommande bebyggelse. 

- Varsamhet ska prägla förhållandet till den befintliga strukturen. 

- Ny bebyggelse ska bidra till att utveckla det offentliga rummet. 

- Prioritera bostäder framför kontor där det är möjligt. (Umeå Kommun- 

översiktsplanering, 2011b s, 30). 

Fördjupningen redogör hur förtätning ska ske och på vilken lokalisering. 

Figur 7 visar att de tänkta förtätningsområdena är Öst på stan med 1800 

enheter, Centrum med 2000 enheter, Haga med 1500 enheter, Regementet 

med 3500 enheter, Teg 5000 enheter och Väst på stan med 1200 enheter, 

enheter i detta fall innebär 100 m² bruttoarea. Inom 100m² bruttoarea är det 

tänkt att det ska rymma en medelstor bostadslägenhet eller annan 

verksamhet som till exempel kontor eller butiker, varierande på vart 

bygnaden är tilltänkt kan det även vara skolor (Umeå Kommun- 

översiktsplanering, 2011b).  
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Figur 7: Förtätningsområden i Umeå centrala delar 

Källa: FÖP – För de centrala delarna, s 27 
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4. RESULTAT  
Här följer en beskrivning om vad det faktiska utfallet blev för bebyggelsen i 

Umeå tätort. 

4.1 Huvuddragen i Översiktsplanerna 
Huvudpunkterna i de översiktsplaner som Umeå kommun antagit sedan år 

1998 till år 2014 gällande bebyggelse är;  

 50 % uppdelning mellan nyexploatering och 

kompletteringsbebyggelse  

 5 kilometersstaden betydelse för stadsbebyggelsen   

 Stomlinjens betydelse för stadsbebyggelsen 

  200 000 invånare i kommunen 

4.2 Översikt om bebyggelsen i Umeå  
Inom Umeå tätort har det under åren 2000 - 2014 producerats totalt 6044st 

lägenheter inom 188 fastighetsområden. Fastighetsområdena är 

lokaliserade i Umeå tätort och den mesta bebyggelsen har ägt rum inom 

områden som Tomtebo, centrum, Mariehem, Teg och Väst på stan. Figur 8 

visar ett diagram över antalet lägenheter och produktionsår.    

 

Figur 8: Antal producerad lägenheter i Umeå tätort 

Källa: Umeå Kommun, 2015. 

Från år 2000 till 2002 ökade produktionen från 35 lägenheter år 2000 till 

523 lägenheter år 2002. Mellan åren 2000 – 2008 ökade bebyggelsen med 

dryga 300% jämfört med år 2002, år 2003 blev bebyggelsen lägre men till 
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störst del ökade bebyggelsen. År 2009 minskade bebyggelsen igen för att 

sedan öka med varierande mängd till år 2014.  Mellan åren 2000 – 2011 

uppfördes 4 958 lägenheter och mellan åren 2012 – 2014 uppfördes 1 269 

lägenheter.    

Figur 9 visar bebyggelse i Umeå tätort som är producerade mellan år 2000- 

2014. Kartan visar var bebyggelse ägt rum samt hur många lägenheter som 

ingår i bebyggelsen. I centrum och på Tegsområdet har det uppförts en stor 

mängd bebyggelse då det finns många punkter inom dessa områden. Öst på 

stan och längst Öbacka har en stor mängd punkter men en liten andel 

lägenheter, samma sak går att se inom området Väst på stan och området 

Grubbe i väst. Tomtebo är ett område med både många punkter, framförallt 

i de östra delarna av området, samtidigt som det uppförts många lägenheter 

i området. 

 

Figur 9: Karta över bebyggelse och mängd lägenheter i Umeå tätort 

Källa: Umeå kommun, 2015.                    Kartograf: Författaren 

Norr om Universitet i området Liljansberget har få punkter men många 

lägenheter, närmare 1000st lägenheter. Mellan universitet och Ålidhem i 

området Tvistevägen visar samma utmärkande egenskaper. I områdena 
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Tomtebo, Öbacka, Öst på stan, Centrum, Väst på stan och Umedalen har 

många punkter och diversifierat mellan mängden lägenheter inom varje 

punkt.   

4.3 Uppdelning mellan nyexploatering och 

kompletteringsbebyggelse  
Bebyggelsen inom Umeå tätort är redovisad nedanför och visar de områden 

som översiktsplanen specifikt nämner som både nyexploateringsområde och 

förtätningsområden. Tabell 3 visar en sammanställning av den faktiska 

byggnationen av de nyexploateringsområden som kommunen redovisat i Öpl 

98.   

Tabell 3: Faktisk nyexploatering mellan åren 2000-2014 

Område Antal lägenheter inflyttningsår 

Tomtebo 333 Lgh 2000-2013 

Nydala 54    Lgh 2014 

Umedalen 314 Lgh  2001-2013 

Summa  687 Lgh, Vilket är 11 % av Öpl 98 vision 
KÄLLA: Umeå Kommun, 2015.  Bearbetat av författaren 

Det tilltänkta nyexploateringsområdet Tomtebo har under åren 2000 till år 

2013 vuxit med 447st lägenheter inom 16st fastighetsområden. Mellan 

perioden år 2000 till år 2008 uppfördes 333st lägenheter inom området 

Tomtebo och mellan åren 2010 till år 2013 byggdes 114st lägenheter.  

Nydalaområdet har sparsamt exploaterats med ett flerfamiljshus uppfört år 

2014 inom området Rullstenen, bostadshusen är två och innehåller totalt 

54st lägenheter.  

Umedalen Mellan åren 2001 – 2013 har det totalt uppförts 314 lägenheter 

inom 13 fastighetsområden. Den fastighet med flest lägenheter är 

Kommunalhuset 1 som totalt innehåller 111 lägenheter och är uppförd år 

2012. Under samma period uppfördes 1 villa inom området. 

 

Kompletteringsbebyggelse 

Tabell 4 visar en sammanställning av den faktiska byggnationen av de 

förtätningsområden som kommunen redovisat i Öpl 98.   
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Tabell 4: Faktisk kompletteringsbebyggelse mellan åren 2000-2014 

Område Antal lägenheter Inflyttningsår 

Dragonfältet 626 2002-2013 

Lundåkern 93 2004-2014 

Öbacka 473 2009-2014 

Berghem/Liljansberget 953 2004-2008 

Olofsdal 226 2008 

Bryggeriet Ingen Data Ingen Data 

Saneringsobjekt i stan  Ingen Data Ingen Data 

Vid  f d Geriatriken Ingen Data Ingen Data 

Summa 2371 Lgh, Vilket är 67 % av Öpl 98 vision 
KÄLLA: Umeå Kommun, 2015. Bearbetat av författaren  

Dragonfältet  

Mellan år 2002 och år 2013 har det totalt uppförts 626 lägenheter inom 11 

fastighetsområden. Den fastighet med flest lägenheter är Stigbygeln 7 som 

totalt innehåller 96 lägenheter och är byggd år 2006 

Lundåkern  

Lundåkern är beläget i västra delarna av tätorten längs med älven. Området 

har mellan år 2004 – 2014 bebyggds på 10 fastighetsområden och totalt har 

93 lägenheter uppförts. Den största fastigheten är Plagen 20 och Plogen 25 

som vardera innehåller 24st lägenheter.  

Mellan områdena Dragonfältet och Lundåkern har det byggts 115 lägenheter 

inom 7 fastighetsområden mellan åren 2008-2014  

 

Öbacka 

Mellan år 2009 – 2014 har det totalt uppförts 473 lägenheter inom 11 

fastighetsområden. Den fastighet med flest lägenheter är Solviken 1 som 

totalt innehåller 166 lägenheter och är byggd år 2010.  

Berghem/Liljansberget 

Mellan åren 2004 – 2008 har det totalt uppförts 953 lägenheter inom 5 

fastighetsområden. Den fastighet med flest lägenheter är Stadsliden 6:6 Lyan 

1 som totalt innehåller 269 lägenheter och är uppförd år 2006.  
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Olofsdal är beläget mellan Nydalaområdet och Mariehemsområdet och blev 

bebyggt år 2008 på två olika fastighetsområden. Totalt uppfördes 226st 

lägenheter. 

 

Övriga områden  

Mariehem  

Mellan åren 2003 – 2009 har det totalt uppförts 786 lägenheter inom 10 

fastighetsområden. Den fastighet med flest lägenheter är Sångfågeln som 

totalt innehåller 190 lägenheter och är uppförd år 2006.  

Ersboda  

Mellan åren 2007 – 2014 har det totalt uppförts 73 lägenheter inom 3 

fastighetsområden. Den fastighet med flest lägenheter är Prästosten 47som 

totalt innehåller 60 lägenheter och är uppförd år 2014.  

Grubbe  

Mellan åren 2002 – 2013 har det totalt uppförts 324 lägenheter inom 19 

fastighetsområden. Den fastighet med flest lägenheter är Veden 1 som totalt 

innehåller 53 lägenheter och är uppförd år 2013. Under samma period 

uppfördes 4 villor inom området. 

I den fördjupade översiktsplanen för de centrala delarna står det att centrum 

och kringliggande områden ska bebyggas och förtätas. Området Väst på stan 

ska bebyggas med 1200 lägenheter, Centrum med 200 lägenheter, Öst på 

stan med 1800 lägenheter, Haga med 1500 lägenheter och Regementet ska 

bebyggas med 3500 lägenheter.  

Det faktiska utfallet för Öst på stan är att mellan åren 2000 – 2014 har det 

totalt uppförts 112 lägenheter inom 11 fastighetsområden. Den fastighet 

med flest lägenheter är Järven 10 som totalt innehåller 32 lägenheter och är 

uppförd år 2002. Under samma period uppfördes 3 villor inom området.  

Väst på stan har mellan åren 2002 – 2014 har det totalt uppförts 802 

lägenheter inom 26 fastighetsområden. Den fastighet med flest lägenheter är 

Stigbygeln 7 som totalt innehåller 96 lägenheter och är uppförd år 2006. 

Under samma period uppfördes 4 villor inom området. 
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4.4 Fem - Kilometersstaden 
Figur 10 visar byggnadsår och en visualisering över 5 kilometersstaden i 

förhållande till byggnation. Kartan är grupperad till årsintervaller om 2000-

2005, 2006-2011 och år 2012-2014, detta för att från år 2000 – 2005 var det 

ÖPL 98 som kan ha styrt bebyggelsen och från år 2006-2011 var gränsen 

mellan Öpl 98 och översiktsplanen från år 2011. Kartan visar att majoriteten 

över alla bostadshus uppförda mellan åren 2000 – 2014 befinner sig inom 5 

kilometersstaden, med ett fåtal undantag i de västra delarna av staden vilka 

är producerade mellan år 2000 – 2003 och en fastighet som är bebyggd 

under år 2014.  

 

Figur 10: Nyproducerade bebyggelseenheter i förhållande till 5KM staden i Umeå tätort 

Källa: Umeå Kommun, 2015.                          Kartograf: Författaren  
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Figur 11 visar att det totalt uppförts 66st lägenheter inom 5 fastigheter som 

är belägna utanför 5 kilometersstaden. Av dessa byggnader är en av dem 

uppförd år 2012, samtliga andra är byggda år 2010 eller tidigare, den äldsta 

byggnaden är från år 2001. Samtliga byggnader som är uppförda utanför 5 

kilometersstaden ligger i området Umedalen som är belägen i det västra 

området av Umeå tätort. 

 

Figur 11: Diagram över färdigställd bebyggelse i förhållande till 5 Km staden   

KÄLLA: Umeå Kommun, 2015. Bearbetat av författaren  

 

4.5 Stomlinjens betydelse 
Figur 12 visar kommunens stomlinjer och fastigheter. På kartan är 

stomlinjerna redovisade i olika nyanser av grå samtidigt som en 500 meter 

zon finns markerad som redovisar hur många fastigheter som återfinns inom 

samma zon respektive utanför zonen. 500 meterszonen är något som 

kommunen själva redovisar i de fördjupade översiktsplanerna från år 2011 

som en riktlinje för bebyggelse, att varje invånare i staden inte ska ha längre 

än 500 meter till närmaste hållplats. Kartan visar att det finns 165st 

bebyggda fastigheter innehållande drygt 6000 lägenheter inom denna 500 

meterszon. Utanför zonen finns 9st bebyggda fastighetsområden 

innehållande 27st lägenheter och 4st villor, 7st av dessa fastigheter är 

uppförda innan år 2010 och 2st efter år 2013.   
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Figur 12: Bebyggelse i förhållande till stomlinjer 

KÄLLA: Umeå Kommun, 2015.                                                                         Kartograf: Författaren  
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På den nedre kartan är samma redovisning med en 300 meter bufferzon 

istället för 500 meter. Avsaknaden av hållplatsers geografiska position gör 

att en helt korrektkarta inte går att färdigställa, därav en bufferzon av 

300meter. Kartan visar även bara det euklidiska avståndet och tar ingen 

hänsyn till topografin, därför skapades en även 300 metersgräns för att 

försöka skapa en sådan rättvis bil som möjligt.  

Kartan visar att det finns 143 bebyggda fastigheter inom 300 meterszonen 

med totalt 5127st lägenheter och 25 villor uppförda under åren 2000 till år 

2014. Utanför 300 meterszonen finns det totalt 31st bebyggda fastigheter 

som innehåller en totalsumma av 917st lägenheter och 6st villor uppförda 

under åren 2002 till år 2014.    
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5 RESULTATANALYS   
Nedanför följer en analys över vad översiktsplanen har för visioner jämfört 

med den faktiska bebyggelsen samt en jämförelse mellan de olika 

översitksplanerna.   

5.1 Allmänt  
Visionen om Centrum har mellan visionsdokumenten förändrats till en viss 

grad, år 1998 var visionen att Centrum sparsamt skulle bebyggas och 

byggnader som uppfördes skulle vara väl anpassade till befintlig bebyggelse. 

Under senare dokument från år 2011- 2014 har bostäder snarare blivit en 

ledande punkt för att få ett mer livat och levande område när affärer och 

annan service stängt. Tanken var att skapa ett tryggare centrum med fler 

människor som inte enbart var i området för krogbesök under kvällarna utan 

även också för boende.  

Översiktsplanen från 2011 har tematiska tillägg och fördjupningar som går 

ner på en mer detaljerad nivå inom fler områden, till exempel fördjupningen 

över Nydalaområdet – och Universitet där det återfinns en mer detaljerad 

karta över vart tilltänkt exploatering ska äga rum, något som inte återfinns i 

den äldre översiktsplanen till samma utsträckning. Bilaga 1 är den ända 

kartan som återfinns i Öpl 98 och är inte alls lika detaljerad som många 

kartor och bilder som är från de senare dokumenten.       

5.2 Befolkningsökning  
Översiktsplanerna från 1998 och 2011 har en tydlig vision om att 

befolkningen ska öka, Umeå är redan en stad med kraftig befolkningsökning 

borde göra att bostadsförsörjningen ökar till samma grad, men genom att 

studera figur 5 och 8 går det att tyda att bostadsbebyggelsen inte ökar i 

samma takt som befolkningen. Figur 8 visar istället en negativ trend efter 

året 2006 (som i och för sig var ett rekordår i fråga bostadsbebyggelse) där 

bostadsbebyggelsen ständigt minskat fram till år 2014. 

5.3 Uppdelning mellan nyexploatering och 

kompletteringsbebyggelse  
Öpl 98 säger att det ska byggas 600st lägenheter per år för att möta 

bostadsbehovet från en ökande befolkning, det faktiska utfallet är att det 

byggdes ett snitt om 475st lägenheter per år i Umeå tätort under åren 2000 

till år 2010, som nämnts ovan är det endast inom Umeå tätort men det är ett 
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resultat som inte tillmötesgår visionen. De senare översiktsdokumenten 

säger att det krävs en fördubbling av antalet uppförda lägenheter i Umeå för 

att möta befolkningsökning, men under åren 2011 – 2014 uppfördes det 

knappa 370st lägenheter per år inom Umeå tätort.  

Med utgångspunkt i översiktsplanen från år 1998 är bebyggelsen lokaliserad 

till de områden som benämns. Tomtebo området har ökat med närmare 485 

lägenheter vilket går helt i linje med översiktplanen då Tomtebo var ett 

område som var utpekat som nyexploateringsområde. Områden som Backen, 

Haga, Berghem, Sofiehem och Teg är områden som sparsamt skulle 

kompletteras och vid en granskning av figur 9 framkommer det att det inte 

heller producerats så mycket lägenheter eller byggnader i området. Berghem 

och Liljansberget kan ses som ett undantag då det producerats närmare 1000 

lägenheter i området under perioden år 2004 – 2008 men vid närmare 

granskning av området visar det sig att bebyggelsen inte ligger i direkt närhet 

till äldre befintlig bebyggelse och inte då heller strider mot Öpl 98 vision om 

att nyexploatering ska smälta in i äldre bebyggelse utan kan ses som en 

exploatering i nytt område.   

Nydalaområdet blev inte lika exploaterat som Öpl 98 hade som vision utan 

den enda byggnad som uppfördes inom området var från 2013. Desto fler 

byggnader är uppförda inom Mariehemsområdet vilket inte nämns i 

visionsdokument från den tiden.  

Vid granskningen av tabell 1 – 4 där visionen år 1998 uttrycker att 

nyexploatering inom Tomtebo, Umedalen och Nydalaområdet ska uppgå till 

3000 lägenheter och kompletteringsbyggandet ska uppgå till 2000 

lägenheter men med om vi granskar detta framgår det att resultatet istället 

blev att nyexploateringområdena endast blev knappa 700 lägenheter, och 

den informationen som gick att få fram från kompletteringsbebyggelsen 

uppgick till närmare 2400 lägenheter. Vid granskning av tabeller från Öpl 98 

får ett visst mån av hänsyn tas då Öpl 98 säger att siffrorna inte är 

detaljgranskade utan endast utgör en storleksordning. 

Båda översiktsplanerna beskriver att avregleringen av bostadsmarknaden 

tvingar bebyggelse att placeras på mer eftertraktade områden då 

risktagandet övergår till byggherren och andra aktörer.      
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I visionsdokumenten från år 1998 uttrycks det att kompletteringsbebyggelse 

och nyexploatering ska stå för 50 % vardera av den totala bebyggelsen, men 

som tabell 3 och 4 visar så stämmer den siffran föga. Samtidigt är tabellerna 

från år 2011 och framåt och detta är för att fördjupningarna från år 2011 

även dom nämner att det ska vara en 50 % fördelning mellan 

uppförandetyperna, även om de nyare dokumenten inte trycker lika hårt på 

detta utan hellre vill öppna bostadsmarknaden så att fler aktörer kan få 

chansen att komma in på marknaden.   

Bebyggelsen av de centrala delarna som figur 7 visar får ses som ej uppnådda 

visioner då det saknas en hel del bebyggelse för att möta visionen. Det 

faktiska utfallet för bebyggelse inom Öst på stan (Öbacka inräknat) har 

mellan åren 2000 – 2014 blivit totalt 278 lägenheter, visionen vittnar om att 

det ska byggas 1800 lägenheter inom området.  Dock saknas angivet år för 

när den planerade bebyggelsen ska ske så måhända att det fortfarande kan 

uppnås.   

5.4 Bebyggelse i förhållande till stomlinjer  
Kommunens visioner om att all bebyggelse ska ligga i nära hand med 

lokaltrafikens stomlinjer är något som i resultatet kan ses som uppnått då 

nästan samtliga bebyggda fastigheter inom Umeå tätort faller inom 500 

meters gränsen. Översiktsplanen säger att 500 meter är den gräns för 

invånare att förflytta sig till närmsta hållplats. Figur 12 visar att det finns 

närmare 900 lägenheter som faller utanför 300 meterszonen, vilket inte 

strider nämnvärt mot visionen.  

5.5 Fem - Kilometersstaden   
Visionen om 5 kilometersstaden som framkom mellan år 2011 – 2014 har 

efterföljts till stor del. Bebyggelse som är placerad utanför det tilltänkta 

området är byggnader som uppfördes innan visionen tagits fram, eller som 

passar in i den andra större målsättningen att bebyggelse ska i första hand 

lokaliseras i nära anslutning till stomlinjen och busstationer. Tankar om 

förtätning har fungerat bra i det avseendet och förhoppningsvis kommer det 

leda till en minskat bilberoende i staden.     

  

  



39 

 

6. DISKUSSION   

6.1 Planering ur ett teoretiskt perspektiv 
Planering efter den goda staden är alltid en fråga om vilka kunskaper som 

finns och återproduceras genom planering i relation till befolkning då det 

finns olika kunskaper bland grupperna. Utefter resultatet kan vi konstatera 

att Rydin (2007) teori om att planerar handlar om kunskap, kunskap som är 

i ständig förändring tillsammans med befolkningen vilket gör att visioner och 

översiktsplaner inte har samma ståndpunkter från den tiden den är skapad 

tills att den är utvärderad. Planering efter ”den goda staden” som PBL säger 

är ett begrepp som genom tid förändras, den mera moderna tolkningen av 

den goda staden kan vara miljonprogrammet som efter tid kan identifieras 

av vissa, som ett misslyckande. Synen på vad som är den goda staden är 

begrepp som grundar sig i den aktuella kunskapen och på så vis inte heller 

kanske är den rätta inom ett par år. Den detaljerade beskrivningen om hur 

många personer och synpunkter som insamlades under samråden angående 

översiktsplanen från år 1998 återfinns i början av dokumentet, likaså finns 

hela samrådsredogörelsen redovisad som tilläggsdokument till de 

fördjupade översiktsplanerna från år 2011. Granskande av dessa gör att 

Rydin har en relevant beskrivning om hur planeringsprocessen går till, det 

frakommer alltid ny synpunkter när fler människor får ta del av en plan. 

Samrådsredogörelserna säger inte konkret vad som ska ändras i 

planförslaget utan benämner endast att synpunkterna ska tas i beaktande.     

Mycket av det som finns i Öpl 98 återfinns även i de senare fördjupningarna, 

en stor förändring är dock tanken på att förtäta staden och skapa en 5 Km 

stad där alla ska ha möjlighet att transportera sig utan bilen, och på så sätt 

minska bilismen i staden, vilket följer ny urbanismens tankegångar. Umeås 

senare översiktsplaner följer då tydligt ny urbanismens tankegångar att ge 

bilen betydligt mindre yta och istället ge promenad och cykel mer utrymme. 

Även Mcloughins teorier passar in i fråga om planering som en föränderlig 

process, att det ständigt utvärderas och ifrågasätts för att resultatet ska bli 

ekonomiskt hållbart samtidigt som att den måste ta hänsyn till andra 

ståndpunkter är just ekonomi, som till exempel människor och hälsa. Det är 

inte mycket väsentliga skillnader mellan planerna vilket styrker 

Mcloughlin´s teori ytterligare då de tidigare planerna setts över och 

reviderats men det som varit viktigt och testat fick vara kvar. Att 
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översiktsplanen från år 2011 skriver att det behövs en ökad bebyggelse av 

lägenheter vittnar om att det setts över och blivit reviderat.  

Genom att studera bilaga 2 kan ett mönster tydas som följer Kristenssons 

teorier om att centrum fortfarande är viktigt, men att uppförande av mindre 

service och fabriksområden ger bostadsutvecklingen en möjlighet att 

utvecklas sporadiskt och inte enligt en koncentrisk ring som Burgess (1925) 

menar. Burgess mönster kan skymtas beroende på vilken storlek som väljs 

att sätta på stadstillväxt, om det rör sig om en 10 – årsperiod som bilagan 

visar gör det att Burgess modell inte helt och hållet går att applicera, om det 

istället handlar om en 20 – årsperiod kan koncentriska ringar tydas. 

Kristenssons (1969) teori passar bättre för Umeå då bebyggelsen i första 

hand är placerad intill omkringliggande mindre handelsområden. En orsak 

till att Kristensson teori bättre går att applicera på Umeå är att den är 

grundad på svenska städers utformning, till skillnad från Burgess som är 

baserad på Amerikanska städers tillväxt.         

 

6.2 Översiktsplanering  
En anledning till att visionerna innehåller till stor del liknande tankar kan 

vara att planen inte heller innehåller så mycket konkret i fråga om direkta 

placeringar eller kartbilder om vart eventuell bebyggelse ska äga rum. 

Översiktsplanerna innehåller istället en mer målande, men samtidigt otydlig 

bild när det kommer till hur byggnation ska förekomma där de nämner hur 

de vill att det ska se ut, inte vart. I plan – och bygglagen (SFS 2010:900) står 

det i kapitel 4 att kommunen ska ge en syn på hur den byggda miljön ska 

bevaras och utvecklas genom översiktsplanen, en mening som i det här fallet 

inte är det bäst formulerade. Att ge sin syn på saken är inte samma som att 

konkret visa, att ge sin syn på saker handlar lika mycket som att förklara hur 

man vill att det ska vara mer abstrakt vis som att faktiskt konkret visa hur 

det ska vara. Måhända att formuleringen i PBL inte är helt korrekt? Den är 

som tidigare nämnt inte juridiskt bindande vilken gör att jag uppfattar det 

som konstigt att den inte är mer konkret då heller, det finns ingen som säger 

att det som står i översiktsplanen måste efterföljas, det är en vägledning. 

Bilaga 1 är tagen från Öpl 98 och är den enda kartbilden som finns i 

dokumentet. Genom att studera den bilden får läsaren inte ut nämnvärt 

mycket visuell information då den är otydlig och väldigt övergripande. 
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Översiktsplanen från 2011 har istället bättre kartor med fördjupningar över 

områden som gör det lättare för läsaren att förstå vad översiktsplanen säger. 

Det kan röra sig om att den senare översiktsplanen gjordes bättre helt enkelt, 

att den tidigare följde de normer om vad en översiktsplan skulle innehålla då 

medan den senare blev mer professionellt utformad efter andra preferenser.   

I Öpl 98 är det svårt att förstå vad som egentligen menas mellan tabell 1 och 

2, vad har dom för relation egentligen? I dokumentet framgår det att sifforna 

inte är detaljgranskade men vad var anledningen till att dom inte blev det? 

Det är som läsare av Öpl 98 svårt att förstå relationen mellan dessa tabeller 

och det är en onödig förveckling av en vision som kunde blivit mer tydlig.  

Om vi går tillbaka till bilaga 1 så är det ändå tydligt att den generella planen 

för staden har förändrats över tid. Kartan som är tagen ur Öpl 98 visar en 

vision om en bred stad där bebyggelsen har följt älven ner mot Holmsund 

området och det står även att områden där mellan är reservområden för 

bebyggelse vid behov. I översiktsplanen från 2011 är det istället nästan helt 

andra planer som får störst utrymme, där ska staden förtätas och nya 

områden utanför den redan befintliga strukturen är i stort sett helt uteslutna. 

Måhända att det är en förändring i kunskap som Rydin nämner som har gjort 

att det de större visionerna inte längre är densamma.    

 

6.3 Översiktsplanering och måluppfyllelse 
Avregleringen av bostadsmarknaden kan ha haft en stor inverkan på varför 

nyexploateringen inte blev så stor som det var tänkt. Det är en mindre risk 

att förtäta och bygga på områden som byggherren sen tidigare vet är ett 

attraktivt område istället för att öka risktagandet och påbörja en 

nyexploatering på ett område som inte är ”testat” än. Uppförande av 

bostäder är en stor investering och då misstänker jag att byggherren väljer 

en säker investering istället för att bebygga ett nyexploateringsområde.  

Vidare följer kommunens senare översiktsplanen ett tankesätt som inte tar 

fasta på den tidigare bebyggelsen och istället väljer att förespråka en 

förändring av stadsbilden. Det förespråkas att det ska vara en blandning 

mellan hög och låg, äldre och modern och nyexploatering och förtätnings 

bebyggelse. Men vad händer med stadens identitet om det blir en alltför 

bred blandning i staden? Vilka konsekvenser får förtätning för Umeå och 

vad tycker invånarna själva om att den tidigare stadsbilden förändras till 
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förmån för byggnader som skjuter i höjden och vill locka blickar från fjärran 

istället för att behaga de som redan bor här. Redan under tidigt 1900 –tal 

var stadsbilden identifierad genom trädgårdsstad men låg bebyggelse och 

regler för tvåvåningshus vid trädgårdstomter, något som dagens punkthus 

inte tar fasta på utan istället gör tvärtemot.   

Att översiktsplanen påpekar att det behövs en blandning, utan att lägga 

fokus på ämnet då det bara nämns i förordet och inte finns med i kapitlet 

om bebyggelsen, skapar en känsla av att författarna av översiktsplanen 

självmant gjort detta i skymundan.    

Det är vissa filer som jag inte kunnat ta del av från kommunen, filer som 

hade gjort arbetet bättre är till exempel ArcGis material som skulle kunna 

hjälpa mig återskapa vissa kartor från kommunens visionsdokument för 

kunna göra bättre analyser. De dokument som mottagits från kommunen 

har dock varit av bra kvalité och jag hyser stor tacksamhet gentemot de 

behjälpliga anställda.  

6.4 Befolkningsökning  
Översiktsplanen har redovisat vissa mål som anser sig vara av stor vikt enligt 

kommunen i fråga om bostadsförsörjning, Öpl 98 säger att det krävs ett 

minimum av 600st nya lägenheter per och översiktsplanen från år 2011 

säger att det krävs en fördubbling av det antalet, men i Umeå tätort har det 

uppförts 6077st lägenheter, en summa som enligt översiktsplanen själv 

borde uppgå till närmare 11 000 lägenheter om planen skulle efterföljas.   

Kommunens bostadsförsörjning är en viktig del av befolkningsmålet som 

kommunen har. Det krävs vissa saker för att människor ska flytta till 

kommunen och stanna kvar oh en väsentlig del av detta är bostäder. 

Planeringen följer befolkningsmålet och som Mcloughlin menar så borde 

planeringen utvärderas och ifrågasättas löpande, något som vi kan se genom 

översiktsplanen från 2011 där de säger att bostadsförsörjningsmålet varit 

för lågt, det krävs mer bostäder. Vi kan se att plandokumenten blivit 

utvärderade och omgjorda men det vi inte kan se är tydligt förändring på 

bostadsmarknaden som följer visionerna, det byggs inte fler bostäder efter 

år 2011 trots att visioner tydligt säger att det krävs mer bostäder.  

6.5 Vidare studier  
Jag tycker absolut att ämnet är intressant och förtjänar en viss mån av vidare 

forskning. Att jämföra den faktiska bebyggelsen jämtemot vad 
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planeringsdokumenten säger kanske inte påvisar så mycket i detta fallet, 

men att analysera vad mer exakt som står i en översiktsplan tycker jag är 

viktigt. Själva idén med att ha en översiktsplan är att den ska fungera som 

mall för godkännande av detaljplaner och bygglov, då borde den rimligtvis 

vara lättare att tolka.  

När jag gjorde min litteraturstudie hade jag svårigheter att hitta liknande 

uppsatser vilket gör att jag uppfattar det som att forskningen inom området 

är bristfällig.  

I mitt arbete har jag inte tagit upp någon förklaring till varför bebyggelsen är 

uppförd där det ligger, vilket nu i efterhand jag tycker är ett intressant ämne. 

Översiktsplanerna skriver att det ska bebyggas i attraktiva områden, med 

vad är ett attraktivt område? Måhända att lokalisering till områden närmare 

Älven är mer attraktiva och därför lättare att bebygga jämfört med områden 

som Umedalen eller liknande, så en sådan studie tycker jag hade varit 

intressant. Avreglering av bostadsmarknaden kan ha varit av betydande grad 

i fråga om valet mellan förtätning och nyexploatering, det hade varit 

intressant att studera vem byggherren är majoriteten av 

nyexploateringområdena.     

En intressant studie hade varit att se hur en stad vuxit fram om det inte fanns 

någon rådande planering eller styrdokument att ta hänsyn till och jämföra 

den med en stad som tillämpat sådan, tyvärr är det nog en fråga som inte är 

möjlig att få fram svaret på då majoriteten av de större städerna i världen 

arbetar med planer och styrdokument. Måhända att det skulle gå att studera 

något slags mönster inom  en kvartersstad i Sydamerika men det skulle vara 

svårt att jämföra det med en västerländsk stad, och jämförelsen är syftet med 

arbetet.   
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7.  SAMMANFATTNING   
Syftet med uppsatsen var att studera om översiktsplanering är ett bra 

styrdokument i Sverige över huvud taget. Målet var att studera om 

översiktsplanen efterföljdes till en rimlig nivå, och hur mycket som skiljer 

översiktsplaner sinsemellan från samma kommun men olika år. Att studera 

skillnader från visionsdokument som är utgivna i samma kommun mellan 

åren 1998 – 2011 kanske inte låter som ett väsentligt område men 

översiktsplanen är ett viktigt dokument. Den ska förnyas var fjärde år och 

det är den som utgör grunden för de bygglovsprövningar som sker i 

kommunen. Tanken med uppsatsen var att dels se hur mycket det kan skilja 

mellan varje aktuell översiktsplan för att studera hur viktig den egentligen 

är. Om det skulle skilja väsentligt mellan planerna så borde det kanske 

studeras vidare på om det är ett dokument som borde vara av stor vikt?   

I arbetet gjordes en analys över Umeå kommuns översiktsplan från år 1998 

och från år 2011 där innehållet i varje dokument granskades och studerade 

skillnader och likheter. Efter att skillnaderna uppdagats gjordes en 

jämförelse över den faktiska bebyggelsen som uppkommit i Umeå tätort 

sedan år 2000. Genom att använda programmet ArcMap kunde siffror och 

tabeller tas fram som kunde redovisa resultat på ett lämpligt vis, även att 

grafiskt framställa detta på olika kartor hjälper läsaren att lättare förstå 

resultatet.  

Resultatet blev att de olika översiktsplanerna inte skiljer sig markant mellan 

den tid då de varit aktiva, det finns vissa små förändringar men i det stora 

hela så finns det inte mycket som skiljer i det valda ämnet att studera, 

nämligen bostadsbebyggelse. Den uppförda bebyggelsen låg på de områden 

som kunde tolkas av översiktsplanen. Svårigheten med Umeås 

översiktsplaner är att de inte ofta använder sig av kartbilder för att redovisa 

vart bebyggelse ska förekomma, utan istället väljer att beskriva hur den 

tilltänkta bebyggelsen ska vara, inte vart den ska lokaliseras.  

Från det resultat som uppkommit så kan säga att översiktsplanen efterlever 

och uppfyller de krav som PBL säger att den ska ha.  

 Resultatet tolkas såsom att en översiktsplan är ett viktigt dokument som 

sätter tonen för hur en kommun eller stad växer fram, även om det 

framkommer vissa skillnader mellan de gällande översiktsplanerna så har de 

samma grunddrag, vilket säger dels att planeringen utvecklas sparsamt inom 
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dryga 10 år och dels säger det är dom har ett koncept som dom tror är det 

vinnande. Det händer inte så mycket hos en politiskt partis grundtankar 

inom samma tidsperiod heller?  

Resultatet visar  att det är bra att översiktsplanen inte är juridiskt bindande, 

för då finns det utrymme för förändringar och projekt som egentligen strider 

mot översiktsplanen, men som ändå går att genomföra om det kan 

argumenteras för.   



46 

 

Referenslista  

Tryckta källor 
Björk, C (2008). Så byggdes staden: [stadsbyggnad, arkitektur, husbyggnad]. 

Stockholm: Svensk byggtjänst. 

Campbell, S. and Fainstein, S. S. (eds) (2003) Readings in planning theory. 

2nd ed. Malden, MA: Blackwell Publishers. 

Denscombe, M. (2009) Forskningshandboken: för småskaliga 

forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. 

Forsberg, P. (2001) Arkitekturguide Umeå. Umeå: Stadsbyggnadskontoret, 

Umeå kommun. 2001.  

Hall, P. G. (2002) Urban and regional planning. London; New York: 

Routledge.  

Hall, T. (red.) (1991) Perspektiv på planering: frågeställningar och frontlinjer 

inom planeringshistorisk forskning. Stockholm; Uppsala: Humanistisk-

samhällsvetenskapliga forskningsrådet 

Lövgren, S. (1986) Så växter tätorten: diskussion om en modell för urban 

utbredning. Umeå: Umeå universitet, Geografiska institutionen (Gerum, nr 

5. Kulturgeografi). 

Nyström, J. (2012) Planeringens grunder: en översikt. Lund: 

Studentlitteratur. 

Pacione, M. (2005) Urban geography: a global perspective. 2nd ed. London ; 

New York: Routledge. 

Parker, 2004. Parker, Simon. 2004. Urban Theory and the Urban Experience: 

Encountering the City. 2004. Routledge 11 New Fetter Lane, London EC4P 

4EE.  

SFS 1987:10. (1987:10) Plan – och Bygglag. Socialdepartementet. 

Stockholm.1987-01-08.  

SFS 2010:900. (2010:900). Plan – och Bygglag. Socialdepartementet. 

Stockholm. 2010-07-01. 



47 

 

Rudberg, E. (1999) Mark för framtiden - Kommunal översiktsplanering i 

Sverige under nittonhundratalet. Centraltryckeriet AB, Borås: 

Byggforskningsrådet. 

Rydin, Y. (2007) ‘Re-Examining the Role of Knowledge Within’, Planning 

Theory, 6(1), pp. 52–68. doi: 10.1177/1473095207075161. 

Strömgren, A. (2007) Samordning, hyfs och reda: stabilitet och förändring i 

svensk planpolitik 1945-2005. Uppsala: Uppsala universitet (Acta 

Universitatis Upsaliensis, 165). 

Umeå Kommun, 2015. Kontaktperson hos Umeå kommun. (Korrespondens 

mellan 15 April 2015 – 12 Maj 2015).  

Umeå Kommun- översiktsplanering (2011a) ‘Översiktsplan Umeå kommun 

- Fördjupning för Umeå - Umeås framtida tillväxtområde’. 

Kommunfullmäktige Umeå kommun. 

Umeå Kommun- översiktsplanering (2011b) ‘Översiktsplan Umeå kommun 

- Fördjupning för de centrala stadsdelarna’. Kommunfullmäktige Umeå 

kommun. 

Åhrén, U. (1945) Ett planmässigt samhällsbyggande. Särtryck ur 

slutbetänkande avgivet av bostadssociala utredningen, del 1 SOU 1945:63. 

Stockholm: Ivar Haeggströms boktryckeri A.B. 

Åström, K. (1993) Stadsplanering i Sverige. Stockholm: Byggförlaget. 

Öpl 98 (1998) ‘ÖPL 98 För en hållbar utveckling - Översiktsplan Umeå 

kommun’. Kommunfullmäktige Umeå kommun. 

  



48 

 

Elektroniska källor 
SCB, 2015. Statistiska Centralbyrån. Hemsida 

 http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-

amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/ 

(Senast hämtad: 15 Maj 2015) 

SFSR (2015). Register över SFS. Hemsida. 

http://rkrattsbaser.gov.se/cgi-

bin/thw?%24%7BHTML%7D=sfsr_lst&%24%7BOOHTML%7D=sfsr_dok&

%24%7BSNHTML%7D=sfsr_err&%24%7BMAXPAGE%7D=26&%24%7BB

ASE%7D=SFSR&%24%7BFORD%7D=FIND&%24%7BFREETEXT%7D=&B

ET=2010:900&%C4BET=&ORG= (Senast hämtad: 20 April 2015). 

SLU, 2015. Sveriges Lantbrukaruniversitet. Hemsida. 

http://www.slu.se/sv/om-slu/ (Senast hämtad: 27 Maj 2015) 

Umeås historia 1810—1896 (2014). 

http://www.umea.se/umeakommun/kommunochpolitik/faktaomkommun

en/umeashistoria/18101896.4.bbd1b101a585d704800065886.html 

(Senast hämtad: 11 Maj 2015). 

Vbm, 2015a. Västerbottens Museum. 

Hemsida.http://www.vbm.se/sv/kunskapsbanken/byggnadsvard1/byggna

dsminnen.html. (Senast hämtad: 26 Maj 2015). 

Vbm, 2015b. Västerbottens Museum. Hemsida. 

http://www.vbm.se/sv/kunskapsbanken/byggnadsvard1/arkitektur-i-

umea.html. (Senast hämtad: 26 Maj 2015).  

 



49 
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