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Förord 

Detta examensarbete har gjorts av Joakim Olsson Syväluoma och Simon 

Östberg. Arbetet har gjorts för akademin för teknik och miljö på 

samhällsplanerarprogrammet i Gävle. Examensarbetet omfattar 15 

högskolepoäng och är på C nivå.  

Huvudtemat för arbetet var att identifiera områden i Östersunds centrala del 

som var lämpliga för en förtätning. Med hjälp av ArcGIS, litteratur och 

intervjuer har de mest lämplig områdena för en förtätning valts ut i 

Östersunds centrala del.  

Vi vill börja med att tacka vår externa handledare Oskar Vikman på 

Östersunds kommun för bakgrundsmaterial till multikriterieanalyserna samt 

annan handledning i arbetet. Vi vill också rikta ett tack till de fem 

planarkitekter på Östersunds kommun som var med i framtagandet av 

rangordningen av de olika kriterierna för faktoranalyserna.   

Vi vill även tacka våra interna handledare Nancy Joy Lim och Ross Nelson för 

att de har varit till stor hjälp med viktningen av faktorkriterierna och funnits 

tillgängliga för hjälp med analyserna samt andra frågor.  

Avslutningsvis vill vi tacka våra familjer samt vänner som har varit ett stort 

stöd genom arbetets gång.  
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Sammanfattning  

Förtätning är ett av samhällsplaneringens mest diskuterade ämne, dels för att 

uppnå målen för hållbar utveckling men också för att tillgodose den ökade 

efterfrågan på centrala bostäder. Det finns för- och nackdelar med att planera 

för en kompakt stad och för en förtätning. Fördelar med att förtäta en stad och 

skapa blandad användning är att det leder till ett minskat bilberoende då det 

finns en närhet till det behövliga som exempelvis affärer, arbete och skola. 

Det finns en mängd olika sätt att förtäta en stad på. Det finns exempelvis 

påbyggnad, ombyggnad eller nybyggnad. Två strategier som har diskuterats är 

vertikal- och horisontell planering. Vertikal planering innebär att det byggs på 

höjden och har blivit ett vanligare sätt att planera på under senare tid och 

sättet har fått allt mer uppmärksamhet jämfört med horisontell planering där 

det byggs lägre byggnader på en större markyta. Rumslig multikriterieanalys 

kommer att tillämpas i detta arbete för att se om det finns möjliga 

förtätningsområden i Östersunds centrala del.  

Syftet med detta examensarbete är att identifiera de mest lämpliga platserna i 

Östersunds centrala del där en förtätning kan ske. Litteraturgranskning och 

intervjuer ligger som grund för framtagandet och rangordningen av de 

kriterier och faktorer som ingår i multikriterieanalyserna. Först granskades 

litteratur för att få en bättre förståelse samt en teoretisk grund för vilka 

faktorer och kriterier som var av betydelse att hantera i analyserna. De 

kriterier och faktorer som togs fram stärktes genom intervjuer med en 

sakkunnig planarkitekt på Östersunds kommun. De faktorer som var av 

betydelse skulle sedan rangordnas och detta gjordes av fem planarkitekter på 

Östersunds kommun. Efter detta viktades faktorerna. Viktningsmetoden som 

användes var Rank Sum weights (RS) (Roszkowska, 2013).  

Multikriterieanalyserna resulterade i nio restriktionskartor samt fem 

faktorkartor. Därefter skapades det två resultatkartor där den första visar på 

de lämpligaste platserna inom kvarteren att förtäta och den andra visar de 

lämpligaste kvarteren att förtäta. Detta resulterade i fyra kvarter och fem 

platser som fick de högsta värdena och dessa har analyserats och utvärderats 

mer ingående och ställts mot varandra för att få fram den mest lämpliga 

platsen att förtäta. Det kvarter med det högsta värdet var ”Skinnhandlaren” 

därefter ”Onkel Adam”, ”Lagmannen” och sist ”Magistern/Busstorget”. 

Utifrån beskrivningen och utvärderingarna av kvarten har studien kommit 

fram till att kvarteret Magistern/Busstorget var det lämpligaste att förtäta.  

Nyckelord: GIS, MCA, stadsförtätning, stadskärnor, blandad användning. 
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Abstract 

Densification is one of the most discussed subjects of urban planning, partly to 

achieve sustainable development goals, but also to meet the increased demand 

for central housing. There are obvious pros and cons of planning for compact 

citties and densification. The advantages of densifying a city and creating 

mixed use are that it leads to a reduced car dependency, as there is proximity 

to the needs, such as business, work and school. There are a variety of ways to 

densify a city such as vertical extension of existing buildings, rebuilding of 

existing houses or new construction. Two exemples of planning concepts have 

shaped the built environment; vertical planning means tall buildings with small 

footprints and it has become a more common way of planning, and the 

concept has gained more attention than horizontal planning, building lower 

buildings on a larger areas. Spatial multicriteria analysis is applied in this thesis 

to see if there are possible densification areas in the central part of Östersund 

city.  

The purpose of this thesis is to identify the most suitable places in the central 

part of Östersund city where a densification can occur. The literature review 

and interviews form the basis of the development of the analysis, containing 

the ranking of the criteria and factors. First, literature was reviewed to gain a 

better understanding as well as a theoretical basis for the factors and criteria 

that were relevant to manage in the analyses. The criteria and factors were 

strengthened through interviews with an expert level architect of Östersund 

municipality office. The factors that were relevant were then ranked by five 

planners at Östersund municipality office. After that, the factors were 

weighted. The weighting method used was Rank Sum weights (RS) 

(Roszkowska, 2013).  

The MCA resulted in nine restriction maps and five factor maps. Then, two 

result maps were created where the first shows the most suitable places in the 

neighbourhoods to densify and the other shows the most suitable 

neighbourhood area to densify. This resulted in four neighbourhoods and five 

places that received the highest values, and these have been analyzed and 

evaluated more thoroughly and set against each other to find the most suitable 

site to densify. The neighbourhoods with the highest value was 

"Skinnhandlaren" then "Onkel Adam", "Lagmannen" and last "Magistern/ 

Busstorget". Based on the description and the evaluations of the 

neighbourhoods, the study has found that the Magister/Busstorget 

neighbourhood was the most suitable for densification.  

Keywords: GIS, MCA, city densification, city centers, mixed use. 
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1 Inledning 

Förtätning har varit samhällsplaneringens stora dilemma (Rådberg, 2014). Sextio- 

och sjuttiotalets Norrmalmsreglering i Stockholm resulterade i att bygga en 

renodlad högexploaterad stadskärna där bara kontor och varuhus dominerar den 

byggda miljön (Rådberg, 2014). Detta övergick till att vara idealet för svenska 

stadskärnor och större delen av de byggnaderna som var uppförda före 1900- talet 

demolerades för att göra plats för det funktionalistiska idealet. Detta skapar 

områden som inte är livliga dygnet runt utan skapar mer rörelse av människor under 

arbetstid jämfört med när butikerna stänger och arbetspassen är slut för dagen.  

Östersund är en residensstad i Jämtlands län och tätorten huserar cirka 75 procent 

av kommunens 65 000 invånare. Östersunds centrala del har en relativt hög 

byggnadsdensitet och karakteriseras av tät kvartersstad. Arbetsområdet består av 47 

kvarter och fastigheternas byggnader står tätt. Figur 1 visar det område som har 

analyserats. 

 

Figur 1:Arbetsområdet i Östersund. Ortofoto © Lantmäteriet (u.å.b). [i2014/00655]. 
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Trots att byggnadsdensiteten är hög är inte befolkningsdensiteten det. Det bor få 

människor i detta område jämfört med övriga delar av staden. Detta demografiska 

fenomen kan ses i många svenska städer och förtätning har på senare tid fått alltmer 

uppmärksamhet och blivit ett allt viktigare begrepp inom samhällsplanering. Enligt 

Gül, Gezer och Kane (2006) ökar urbaniseringen världen över och mer än femtio 

procent av världens befolkning lever i dagsläget i urbana miljöer. I Sverige är 

debatten över bostadsbristen och hur den skall lösas högaktuell och det är inget 

undantag i Östersunds kommun. Östersunds kommun har valt att särskilt prioritera 

stadskärnan som en handelsplats på grund av oro för att stadskärnan tappar alltför 

mycket handel och kommunen har därför skapat en gemensam agenda för 

fastighetsägare, handlare och kommunen (Östersunds kommun, 2014). Ett 

utvecklingsarbete pågår för att öka attraktionskraften i stadens centrum. Kommunen 

anser att centrum är den högst prioriterade handelsplatsen. Ett mål i kommunens 

handelspolicy är att kommunen aktivt ska medverka till fler bostäder i centralt läge 

samt att öka attraktiviteten och tillgängligheten i centrum. Kommunen och övriga 

aktörer ska samverka för ett bredare utbud av butiker, näringsställen, nöjen och 

upplevelser. Det ska också skapas nya ytor för handel, upplevelser och kultur i 

centralt läge samt byggas på den befintliga infrastruktur som redan finns, både i 

staden och i tätorterna. Syftet med strategin är dels att nyttja det kommunen redan 

har investerat i vilket är god resurshushållning samt att bygga staden och tätorterna 

inåt vilket ger kortare avstånd och bättre underlag för kollektivtrafik och service 

(Östersunds kommun, 2014). 

Arbetsområdet för studien är 42 hektar stort och de befintliga byggnaderna i 

området upptar endast 31 procent av marken. Detta medför att det finns gott om 

utrymme för nybyggnader, tillbyggnader och ombyggnader i området eftersom att 

69  procent av marken i området är obebyggt. Det bör finnas utrymme för parker 

och torg som fyller en viktig funktion för människors välmående. 55 procent av den 

totala byggnadsarean i området upptas av byggnader som innehåller kommersiell 

verksamhet som dagligvaruhandeln eller kontor. Bostäder upptar 29 procent av den 

totala byggnadsarean i området. Byggnader som fyller en samhällsfunktion som 

service eller skolor upptar 8 procent av den totala byggnadsarean som kan ses i figur 

2. Om det ska tillkomma fler bostäder i området bör även byggnader innehålla 

kommersiell verksamhet och byggnader som fyller samhällsfunktioner. Det är därför 

viktigt att det skapas fler butiker, arbetsplatser och att det finns en närhet till skolor 

för barn och ungdomar.    
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Figur 2: Byggnadsarea i området 

Det finns områden som är tillgängliga för nybyggnation mellan de befintliga 

byggnaderna och denna studies grundidé är att finna dessa för att möjliggöra för 

exploatering. Analysen tittar närmare på om det är möjligt att det tillkommer 

påbyggnad eller tillbyggnad på redan befintliga huskroppar. Analysen som har anväds 

är multikriterieanalys. Denna metod viktar ställda kriterier på den rumsliga miljön 

och genom denna rumsliga analys kunna identifiera var eventuella tillbyggnader och 

utbyggnader kan genomföras. Det är viktigt att poängtera att forskningen inte 

analyserar området som en enskild yta utan området skall integreras med den övriga 

staden. Arbete, boende, service, handel och rekreationsområden skall integreras 

med befintlig infrastruktur och pendlingsströmningar till- och från områden är av 

största prioritet.       

Syftet med denna studie är att med hjälp av geografiska informationssystem (GIS) 

finna fokusområden i centrala Östersund som är lämpliga för utökning av bostäder i 

stadens befintliga kvarter. Detta kan antingen ske genom nybyggnad, påbyggnad 

eller ombyggnad. Det finns olika planeringsidéer att ta hänsyn till som exempelvis 

vertikal- eller horisontell planering där det antingen planeras på höjden eller 

bredden. Detta betyder inte att den ena idén måste utesluta den andra, utan dessa 

kan även samspela. Alternativ påbyggnad på befintliga huskroppar kommer också att 

undersökas. Resultatet kommer att vara en del av den tänkta fördjupade 

översiktsplanen över Östersunds centrum och implementeras i planarbetet. 
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Frågeställningar: 

- Hur kan densiteten av bostäder öka i en stadskärna utifrån teorier från 

framstående stadsplanerare och arkitekter? 

- Hur är det möjligt att förtäta på lämpligast sätt med hänsyn till exempelvis 

kollektivtrafik, befolkningstäthet, befintlig stadsstruktur, grönområden och 

kulturmiljövärden? 

- Vad är hållbar bostadsdensitet för en svensk medelstor stad? 

- Vilka för- och nackdelar finns när kompakta städer skapas?  
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2 Teori 

2.1 Förtätning 

Ett aktuellt ämne inom stadsplanering är förtätning för att lösa energifrågor och 

tillgänglighet (Rådberg, 2014). Att se mark som en resurs som inte är förnyelsebar 

och kan ersättas är självklart. Den rumsliga uppfattningen har format utbredningen 

av den byggda miljön. Rådberg (2014) menar dessutom att den västerländska 

rumsuppfattningen bygger på det oändliga rummet och har därför format hur 

utformningen av den byggda miljön ser ut i dag. Förtätning är inget nytt fenomen 

men åsikterna kring det har varit skilda genom tiderna. Le Corbusier (1929) hävdar 

att ju tätare stadens invånare lever desto kortare är avstånden som de måste täcka i 

sitt vardagliga liv.   

Diskussionerna kring förtätning och zonindelning av stadens tillväxt har diskuterats 

flitigt genom historien. När majoriteten av världens befolkning väljer att leva i 

städer, hur ska då marken användas på bästa möjliga sätt? Duany, Platzer-Zyberg och 

Speck (2000) anser att utformningen av den byggda miljön har en legitim roll att 

spela för att uppnå mångfald, jämlikhet och rumslig rättvisa. Trädgårdsstadsrörelsen 

som Ebenezer Howard skapade fokuserade på social rättvisa och blev senare 

modellen för stadens spretiga ytterområden där segregation och bilberoende råder. 

Det har dock visat sig att trenden i västvärlden är att invånarna föredrar att bo i 

stadens utkanter (Gordon & Richardson, 1997). Om stadens spretiga ytterområden 

växer ökar även trycket på att exploatera kvalitativ jordbruksmark. Ett vanligt 

argument är att förtätning leder till en mer promenadvänlig stad där bilberoendet 

minskar. Bilberoendet minskar inte automatiskt bara för att det byggs tätare utan det 

måste ges en ökad plats för gång-, cykel- och kollektivtrafik.   

Teorier från erkända stadsplanerare och arkitekter så som Jane Jacobs, Peter 

Chaltorpe och Jan Gehl skapar meningsutbyte i arbetet mot en hållbar 

stadsutveckling. Att kombinera rumslig analys med teori för att förstärka 

forskningsmålet och sedan applicera dessa i verkligheten är metodens huvudfokus.  

Stadsplanering och stadsutveckling har förändrats genom tiderna. Förtätning är ett 

laddat ord och ordet används konsekvent i översiktsplaner och av samhällsbyggande 

myndigheter (Boverket, 2016). Förtätning som för vissa förknippas med hållbarhet 

kan av andra innebära mer betong, asfalt och mindre solljus på bekostnad av träd och 

grönområden. Under de senaste tio åren har förtätning och blandad bebyggelse varit 

de principer som format svensk stadsplanering. Denna studie analyserar befintlig 

miljö för att skapa hållbara bostäder. Genom att kartlägga och analysera det som 

redan finns och vad som behövs kan det bli en bättre blandning av bebyggelsetyper, 

upplåtelseformer, gaturum och friytor som stärker det sociala livet (Boverket, 

2016). 
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2.2 Hållbar stad 

Nyurbanistiska krafter inom samhällsplaneringen förespråkar de tre D:na som 

innehåller den byggda miljöns variabler för att analysera och planera den hållbara 

staden (Cervero & Kockelman, 1997). Denna analysmetod ger goda förutsättningar 

för att analysera den byggda miljön och identifiera brister och styrkor i det område 

som analyseras. Detta koncept innehåller densitet, diversitet och design som 

tillsammans skapar den hållbara stadens variabler. Densitet avser befolkningstäthet, 

sysselsättningsdensitet och tillgängligheten till arbetsplatser men även social 

demografi, hushållstyper, transportmedel och avstånd. Diversity (mångfald) är kopplat 

till olikhets index där proportionerna mellan markanvändning inom ett visst 

geografisk område mäts. Blandning där andelen kommersiell- och detaljhandel 

blandas med en eller fler användningar vertikalt eller horisontellt som exempelvis 

bostäder eller samhällsservice. Tätheten bör intensifieras med alla dessa 

användningar; bostadsområde, kommersiella verksamheter, kontor, industrier och 

institutioner. Kommersiella tätheten per hektar innebär närhet till närbutiker, 

detaljhandel underhållning och rekreation samt till bostäder. Design gäller gatornas 

utformning, gatubredd och dominanta mönster som regelbundet rutnät eller krökta 

linjer. Andelen korsningar och återvändsgränder, eller cul-de-sacs. Gång- och 

cykeltrafik, antalet trottoarer och cykelbanor i området och hur ofta korsar de 

motortrafikerade vägar. Det finns även andra system som exempelvis Leadership in 

Energy and Environmental Design (LEED) och  Building Research Establishment 

Environmental Assessment Method (BREEAM) där den befintliga eller nybyggda 

områdena värderas hur pass hållbara de är. LEED är ett internationellt system för 

miljöcertifiering av byggnader där syftet är att minska användningen av mark, energi 

och material. Certifikatet är skapat av U.S Green Building Council och kan användas 

vid planering av nybyggnationer, ombyggnationer och befintliga byggnader. 

Certifieringen använder sig av dessa kategorier: hållbara platser, vatteneffektivitet, 

energi och atmosfär, material och resurser samt inomhusmiljökvalitet för att sedan 

poängsätta byggnaden (Jun & Cheng, 2017). BREEAM är även en certifiering som 

bedömer nyproduktion av byggnader efter mark, energi och material men 

certifieringen omfattar även byggnadens position i förhållande till allmänna 

kommunikationsmedel (Schweber & Haroglu, 2014). 

2.3 Densitet som koncept  

Densitet kan mätas på många olika sett dels genom hushåll per area eller 

våningsantal per area. Det finns två vanliga sätt att definiera densitet av befolkning, 

bostadstäthet (antal hushåll per area) eller befolkningstäthet (antal människor per 

area). Antal hushåll per area är det vanligaste och kallas bostadstäthet (Churchman, 

1999). Det andra är befolkningstäthet som innebär antal människor per area 

(Churchman, 1999). Att beräkna stadens densitet i det avseendet för att förklara hur 
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tätt människor bor i staden kan vara missvisande då en ojämn fördelning av hushåll 

kan vara distribuerade över stadens yta. I de flesta städer är boende per area 

varierande och att ge ett snitt av antal eller median för stadens densitet kan vara 

väldigt missvisande. Densitetformen som grundar sig på befolkningsdata kan variera 

beroende på hushållstyp, upplåtelseformer eller familjeuppsättning då flera individer 

bor på samma adress. I denna studie tillämpa befolkningstäthet.         

2.4 För- och nackdelar med förtätning 

Det finns både för- och nackdelar med att förtäta och skapa kompakta städer. 

Historiskt sett har utglesning av staden berott på att människor bott för tätt och att 

sjukdomar spred sig. Modern levnadsstandard har förändrat denna problematik och 

ofta lever svenska hushåll för stort och ensamhet eller isolering kan vara 

problematisk. I kompakta städer är ett mål att skapa blandad användning i 

byggnaderna för att bekvämligheter som affärer, kontor eller liknande ska finnas 

lättillgängliga och därigenom minska bilanvändandet och öka användandet av 

kollektivtrafiken samt gång och cykel i staden. I en gles stad ligger fokus istället på 

förorternas utveckling där det finns en indelning av markanvändandet i zoner som 

leder till längre avstånd mellan exempelvis affärer, kontor eller skolor vilket i sin tur 

leder till att de som bor i dessa områden blir bilberoende på grund av de långa 

avstånden (Burton, 2000; Neuman, 2005). Förtätning, planering för varierade 

boendeformer och storlekar men också att skapa en blandad användning i 

byggnaderna kommer att leda till minskat bilanvändande då det behövliga finns i 

närheten som butiker, restauranger och andra bekvämligheter. Kollektivtrafiken 

samt gång- och cykeltrafiken kommer att öka i området vilket är positivt, inte minst 

för att utsläppen av växthusgaser blir mindre utan även för att människorna i staden 

får ett bättre välmående. Planering för blandade husstorlekar och varierade 

upplåtelseformen är viktigt då målet med denna typ av planering minskar 

segregationen i ett område (Hugosson & Maandi, 2008; Lindén, 2007). 

Debatter om vilka för- och nackdelar en förtätning i städer kan resultera i pågår 

ständigt. De som är emot en förtätning menar att detta kommer att leda till mindre 

tillgång till grönområden i staden genom att marken istället används för bostäder 

utan att ta hänsyn till grönområden i staden (Burton, 2000). 

2.5 Vertikal- eller horisontell planering? 

Hälften av världens människor bor i städer och det ser inte ut som att detta fenomen 

ska avta, snarare tvärtom (Glaeser, 2012; Pomeroy, 2012). Glaeser (2012) är 

positiv till förtätning och menar att en kompakt stad jämfört med landsbygd skapar 

utrymmen för nya idéer och innovationer, leder till mindre bilanvändning i och med 

kortare avstånd mellan olika aktiviteter vilket i sin tur medför mindre utsläpp av 
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växthusgaser. Pomeroy (2012) menar att densiteten och kompaktheten i städer idag 

är relativt hög och det finns inte allt för stort utrymme mellan byggnaderna att 

förtäta på. Ett alternativ för vertikal planering är att skapa offentliga rum på taken 

och att bygga nytt mellan huskropparna. Detta alternativ möjliggör för exploatering 

mellan byggnaderna, en ökad densitet och att de gemensamma utrymmena finns på 

taken (Pomeroy, 2012).  

En lösning kan vara att det sker en förtätning genom att det byggs på höjden genom 

exempelvis skyskrapor. Detaljplaner har specifika bestämmelser som gör det svårare 

att applicera detta i Sverige som exempelvis, högsta tillåtna byggnadshöjd eller max 

antal våningar. Att taket däremot används som offentligt rum med aktiviteter eller 

som gemensamma utrymmen möjliggör för att bygga tätare på markplan och detta 

alternativ är mer lämpat för planering i Sverige.  

Städer där det finns lägre byggnader ses oftast som städer där livet mellan 

byggnaderna och livskvalitén är bättre än städer där det byggs mycket på höjden 

(Neuman, 2005). Det finns både argument för- och emot en kompakt stad. 

Cheshmehzangi och Butters (2016) menar att det är möjligt att skapa en lika hög 

täthet av befolkningen genom att bygga lägre jämfört med högre hus. Dessutom 

menar Cheshmehzangi och Butters (2016) att en nackdel med att bygga lägre är att 

det leder till mindre grönområden och offentliga utrymmen, om det istället byggs 

högre byggnader leder det till mer grönområden mellan byggnaderna.  

Planering genom lägre och tätare hus medför mindre offentligt utrymme och mindre 

utrymme för grönområden, men detta går att lösa genom att placera grönområdena 

och de gemensamma utrymmena på de befintliga hustaken istället för mellan 

byggnaderna och på så sätt kompensera för den förlorade marken mellan 

byggnaderna. 

van Soomeren, van de Klundert, Aquilué och de Kleuver (2016) menar att höghus 

ofta representerar hög densitet men att det finns problem med detta. van Soomeren 

et al. (2016) menar att en förtätning i stadskärnorna i form av höga byggnader är 

hållbart men att planera för höga byggnader i förorter leder till högre brottslighet 

och en otrygghetskänsla.  

van Soomeren et al. (2016) tar upp Bijlmermeer i Amsterdam som ett exempel där 

planeringen har fått en negativ effekt. Arbetet för en förbättring av stadsdelen i 

Bijlmermeer var att riva en stor del av höghusen i bostadsområden för att skapa 

större utrymme för parker och det offentliga rummet. Detta arbete resulterade i att 

det skapades för stora utrymmen för parker och det offentliga rummet var nästintill 

omöjligt att ha kontroll över och att underhålla. Detta ledde till att området inte 

kunde underhållas och att brottlighet, våld och en otrygghetskänsla hos de boende 

ökade. Det är inte höghus som är problemet, utan det är den låga densiteten av 
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bostäder som skapar ett för stort utrymme för det offentliga rummet och parker 

som leder till ökad brottslighet och en otrygghetskänsla (van Soomeren et al., 

2016).  

Efter denna litteraturgenomgång har för- och nackdelar av förtätning vägts mot 

varandra. Vertikal planering kan ses som ett bättre alternativ i staden då det inte 

finns alltför många utrymmen på markplan att förtäta på. Det finns dock exempel 

där problemet med få utrymmen på markplan att förtäta kan lösas. Ett bra exempel 

är Aker brygge i Oslo där densitet är kopplat till blandad användning och goda 

allmänna utrymmen. Byggnaderna har väldigt hög densitet men har relativt låga 

huskroppar mot gatan vilket skapar ett ljusare och öppnare gaturum. Aker brygge 

har i stället de högre våningarna inne i byggnaden eller högre byggnader i 

bakgrunden och dessa huskroppar har som högst sex till sju våningar. Området är 

väldigt tätt mellan byggnaderna och våningsantalet till tomtförhållandet överstiger 

det modern nyproduktion snittet för våning per tomt som snittar 200 procent och 

280 personer per hektar. Detta är en modell som har goda förutsättningar att vara 

hållbar densitet. En generell problematik med detta område är dock höga mark- och 

bostadspriser vilket ökar risken för polarisering och minskade av mångfald. Det är 

därför viktigt att sammankoppla väl fungerande nyproduktion med befintlig miljö 

som i sin tur kan skapa mångfald ur hållbarhets-synpunkt.   

Kristianstad, likt Östersund, har sin stadskärna som riksintresse för kulturmiljö och i 

översiktsplanerna har det fastställt att öka invånarantalet i centrum. Kommunen har 

möjliggjort för vertikal förtätning genom att subventionera centralt belägna 

fastigheter som har tre våningar men saknar hiss. Det har skapat möjligheter för 

fastighetsägare att utöka våningsantalet och installera hiss för att öka tillgängligheten. 

Ett sådant exempel är butiksgallerian i Kristianstad där parhus har byggts på 

gallerians tak. I många svenska städer finns gallerior som uppkom under sextio- och 

sjuttiotalet och dessa funktionalistiska lådor tar upp stora ytor i städernas centrala 

läge. Fördelarna med denna typ av exploatering är att gallerior som är så kallade 

semioffentliga rum skapar tomma miljöer när affärerna stänger vilket motverkas av 

denna typ av exploatering då bostäder skapar rörelse dygnet runt. 

2.6 GIS som metod 

GIS i den fysiska planeringen är ingen ny metod och att använda sig av GIS för att 

naturligt presentera rumsliga sammanhang skapar en djupare förståelse. Genom att 

använda GIS-verktyg kan konkreta exempel redovisas och analyseras för hur 

tillvägagångssättet för framtida planering kan utföras genom simuleringar och 

analyser då geografiska material ska skapas. Talen (2011) anser att metodiskt 

analysera och redovisa geospatiala data i två och tre dimensioner, genom geografiskt 

tänkande ges ett rumsligt medvetande av den byggda miljön. Geospatiala 
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analysstrategier kan vara en väsentlig del av den urbana utformningsprocess för hur 

identifiering av platser med olika rumsliga behov ser ut (Talen, 2011). 

Markplanering spelar en viktig roll i hållbar planeringen då lagstiftning för mark- och 

vattenplanering kräver att kommuner har långsiktiga och aktuella översiktsplaner. 

Att implementera geografisk informationsteknik i planarbetet som underlag för 

beslutsfattande är avgörande för hållbar planering. Då geografisk- och statistisk data 

kan analyseras och samverka för en fördjupad rumsuppfattning har det en ledande 

roll i samhällsplaneringen. MCA är en process i flera steg som innehåller olika 

metoder för att strukturera och utforma underlagsmaterial för urvalsprocessen av 

platser. Metoden tillåter jämförelse med olika beslutsalternativ baserat på 

utvärderingskriterier för olika vikter som appliceras (Langemeyer et al. 2016). 

Kriterierna viktas sedan mot varandra och kombinerar sedan resultaten. 

Flexibiliteten med MCA genom att meningsfullt anpassa de olika kriterierna i varje 

steg och anpassa kontexten till olika miljöer (Gül et al., 2006). Allmänna utrymmen 

minskar och semiallmänna utrymmen skapas genom utbredning. Som kontrast till 

den utbredda staden kan den kompakta staden byggas högre vilket leder till fler 

grönområden mellan byggnaderna. Hushållning av mark är den aspekt som är viktig 

genom att tillämpa geografiska informationssystem och genom detta kan 

beslutsfattare få ytterligare insikt hur staden kan utformas på ett hållbart sätt. 

2.7 Kriterier för analysen 

2.7.1 Kulturmiljö 

Kulturmiljö består av människor som levt och lever i en miljö som människan 

skapat, dess traditioner och levnadssätt, men kan även vara en del av stadens 

identitet och karaktärsdrag. Jacobs (2004) menar att städerna har ett starkt behov av 

äldre hus och miljöer och det skulle antagligen vara omöjligt för livligare gator och 

stadsdelar att växa utan dem. Kulturmiljön har ett viktigt värde som bevakas av både 

Plan- och bygglagen, Miljöbalken och Kulturminneslagen. Svenska städers 

kulturmiljö är klassificerat efter stadskaraktärer som Riksantikvarieämbetet 

definierar på detta sett. Riksantikvarieämbetet (2000) klassar Tillkomsthistoria som 

omfattar staden ekonomisk historia, tidens härskande ideal. Kommunikationsstruktur är 

gatu- och vägsystem, platser och mötespunkter. Innehåll, lokalisering och 

funktionsuppdelning är staden eller stadsdelens innehåll och olika nutida och 

historiska verksamheters lokalisering samt blandningen av olika funktioner i staden. 

Den sistnämna klassificeringen är Bebyggelsekaraktär som omfattar stadens struktur 

(bebyggelse, gator, platser och grönområden), stadens täthetsgrad, ålder, skala, 

rumsliga karaktär, stadsrummet och byggnadernas material och utformning. Allt 

detta kan definieras som kulturhistoriskt värdefull bebyggelse där byggnader och 

miljöer som har ett historiskt och miljömässigt värde är inräknat. Äldre byggnader i 
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centrala lägen är viktiga att bevara då de återspeglar stadens historia och 

kulturmiljön speglar en rad olika stadsbyggnadsformer som är vanligt 

förekommande i många svenska städer. Städer behöver äldre byggnader för att få 

fram en god blandning av primära funktioner och mångfald (Jacobs, 2004).     

Platser, byggnader och omgivningen har alla en viktig roll i människors 

välbefinnande och det är därför viktigt att bevara och vårda dessa kulturmiljöer. I 

traditionell planering har kulturmiljöns bevarandevärde kommit i konflikt när det 

önskats att modernisera eller förändra byggnader eller stadsmiljöer och har då setts 

som ett hinder för utveckling. Samhällsplanering har under lång tid varit inriktad på 

att lösa bostadsförsörjning, trafikproblem, stadsförnyelser och miljöproblem, ofta 

var för sig. Planering har varit inriktad mot exploatering på jungfrulig mark. Detta 

kommer ur de funktionalistiska och modernistiska ideal som där områden skall 

inriktas och effektiviseras för bostäder, arbete, handel och fritid med trafiksystem 

mellan dessa.    

Genom att se kulturmiljön som en resurs i stadsbyggandet där stadens tillkomst och 

identitet kan skapa hållbara stadsmiljöer kan befintliga ideal och karaktär forma ny 

exploatering. Jacobs (2004) menar att de äldre byggnadernas värden kan inte 

ersättas av resultatet av någons vilja, detta värde skapas av tiden och ger 

förutsättningar för mångfald av levande områden och som måste hållas vid liv genom 

åren. 

2.7.2 Torg   

Torg är en av stadens viktigaste platser då det är en mötespunkt och på torget 

utspelar sig olika evenemang, aktiviteter och demonstrationer. Torget är också en 

plats där människor kan stanna upp och umgås. Platsens sociala funktion gör torget 

till en betydelsefull beståndsdel i stadens sociala hållbarhet. Björk, Nordling och 

Reppen (2012) anser att torget är stadens vardagsrum med påkostade 

markbeläggning, gatumöbler, torghandel och uteserveringar vilket ger mening till 

platsen. Torg och det offentliga rummet kan även vara problematiskt. Torgens 

ursprungliga funktion har under åren varierat och ersatts av olika modernare 

fenomen som köpcentrum och handelsstäder. Detta beror inte enbart på sextiotalets 

Domus etableringar i svenska innerstäder utan även aspekten hur illa svenska torg 

har utformats ifrån den rådande stadsplaneringens ideal. Gehl (2010) menar att 

moderna torg generellt sett är överdimensionerade och detta är en anledning till 

varför torg ofta är tomma. De skandinaviska väderförhållandena kräver att torg och 

parker är välplanerade för att skydda mot vinden och möjliggöra goda miljöer för 

människor när solen skiner. Gehl (2010) anser vidare att planerare bör sträva efter 

mer än att bara se till att människor kan gå och cykla i städer och skapar inte 

tillräckligt med utrymme till den mycket viktigare utmaningen att göra det möjligt 

för människor att ha direkt kontakt med samhället kring dem. Detta betyder i sin tur 
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att det offentliga rummet måste vara levande med många olika grupper av 

människor som använder de. 

Gehl (2010) skriver om tre F som torg i allmänhet bör innehålla för att fylla sin 

funktion som social samlingsplats. Det första är Fixerad, detta innebär att gatumöbler 

skall placeras på väl valda platser för invånarens vardag detta för att skapa en 

inbjudande miljö. Det andra är Flexibla, Detta innebär att torget skall anpassas och 

vara flexibel för initiativ och aktiviteter som enligt författarens rekommendation bör 

vara säsongsbetonat för att ytterligare förgylla invånarnas vardag. Det tredje är 

Flyktig, detta innebär att torg skall skapa utrymme för korta men viktiga aktiviteter 

som exempelvis gatumusiker, parader och festivaler.  

2.7.3 Parker 

Från mitten av 1800-talet etablerades det offentliga grönområden i planeringen av 

Svenska städer dels på grund av ofta förekommande eldhärjning i städerna men även 

från engelska influenser och ideal som förespråkade sociala och hygieniska aspekter 

att föra in ljus, luft och vatten i stadsplaneringen (Björk et al., 2012). Detta är så 

kallade ekosystemtjänster alltså tjänster som naturen ger människan och som är 

nödvändigt för vår hälsa och vårt välbefinnande. Tillgången till parker eller 

grönområden i stadsmiljöer är viktig av flera skäl. Den urbana miljön behöver 

platser för grundläggande naturliga processer som fotosyntes, pollinering och 

bildande av jord (Boverket, 2016). Men utöver ekosystemtjänster som parker och 

grönområden behövs också viktiga mötesplatser i staden samt grönområdens 

betydelse för rekreation, stadsklimatet och trivsel (Björk et al., 2012). 

Grönområden har en viktig roll att spela när det gäller hanteringen av dagvatten i 

klimatsmarta städer. Grönområdena bör klara av att hantera en allt ökande 

nederbördsmängd men det kan dock ses på parker ur flera synvinklar. Parker och 

grönområden bör vara integrerad i stadens invånares dagliga liv, detta uppmuntrar 

till motion och välbefinnande i vardagen (Ghel, 2010). Jacobs (2004) anser att 

allmänna parker inte rättfärdigar sig själva bara för att det ligger i rätt område. 

Parker bör vara välrustade i storlek, form och bör fungera som en offentlig trädgård. 

Fria ytor och grönytor behövs för möten, lek och rekreation i staden och grönska 

har även en förmåga att dämpa buller, rena luft och sänka temperaturen i staden.  

Jacobs (2004) anser vidare att parkers funktion är förskönad att det är stadens lungor 

anser hon är trams, det krävs 12000 kvadratmeter skog för och att ta upp lika 

mycket koldioxid som fyra personer utsöndrar under ett år. Parker måste fylla en 

större funktion för människor än att bidra med ekotjänster. Parker fyller inget värde 

om de inte används utan blir i stället skådeplats för vandalisering och brott. Därför 

krävs även att parker kan leva dygnet runt och under årets alla årstider. Parkers 

närmiljö bör även analyseras för att parkerna skall leva. Jacobs (2004) menar också 

att de byggnader och verksamheter som ligger i anslutning till parkerna påverkar 
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parkens status. I parkers direkta anslutning bör olika typer av användningsområden 

upprättas eftersom att parker lever dygnet runt. 

2.7.4 Vatten  

Många svenska städer ligger vid vatten eftersom vattnet var transportväg eller 

energikälla för industrier. Vatten är en stor tillgång för stadens miljö och på 

sommarhalvåret lever sjöar och vattendrag upp genom båtliv, bad och fiske nära 

staden och på vintrarna skapar isen ett helt nytt stadsrum för promenader och 

utflykter på skidor eller skridskor. I många städer har kajer och hamnverksamhet 

ombildades till sjö nära bebyggelse som öppnar sig mot vattnet. Vatten kan även 

vara en viktig resurs för försörjningen av dricksvatten till staden, många svenska 

städer har den närliggande vattendraget som vattentäkt och exploatering i 

vattendragets närmiljö och bör därför varsamt planeras. 

2.7.5 Buss och tåg 

För att öka antalet invånare i ett område krävs även närhet till kollektivtrafik. 

Calthorpe (2010) menar att om invånarna kan leva sitt dagliga liv och uträtta 

ärenden i bostadens närområde ökar även möjligheterna att dessa människor 

använder kollektivtrafik för att röra sig i staden. 400 meter är ett anpassad avstånds-

parameter som många svenska kommuner beräknar vid ny exploatering. Om 

avståndet ökar till busshållplats eller annan kollektivtrafik är riskerna större att det 

inte används alls. Varje hushåll är beroende av sin placering, inkomst och storlek 

(Calthorpe, 2010).  

Fem minuters gångväg är den internationella tumregel som Peter Calthorpe 

förespråkar. Stadens struktur och utformning kan påverka förutsättningarna för hur 

gångtrafiken kanaliseras i staden. En tät och sammanhängande stadsstruktur ger goda 

förutsättningar för kollektivtrafik som också kan gynna gångtrafiken (Sveriges 

kommuner och Landsting [SKL], 2013). 

2.7.6 Markanvändning 

Enligt Rådberg (2014) uppgår svenska tätorters markanvändning mellan trettio till 

fyrtio procent av bostadsområden. Vägar och gator cirka tio procent, samt skolor, 

arbetsplatser med tjugo procent, grönytor och parkområden står för resterande 

trettio procent. Genom denna vetskap kan det konstateras att bostäder dominerar 

svenska tätorters markanvändning. Gehl (2010) menar att genom att hushålla med 

tomtens storlek och anpassa huskroppen till sitt ändamål skapas en hållbar densitet. 

Detta innebär inte att maximera antalet personer i en huskropp för att skapa hållbar 

densitet utan att anpassa antalet till miljön. Men vad är hållbar densitet och hur 

skapas miljöer där människor kan tänka sig att leva tätare i staden? Rådberg (2014) 

diskuterar måttlig täthet som en förebild till den hållbara staden där småstaden och 
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trädgårdsstaden är förebilden. Dessa måttligt täta städer har blandade 

upplåtelseformer och bostadsformer för att motverka social ensidighet. 

I rutnätsstaden som dominerar många svenska stadskärnors utformning har kvarter 

där huskropparna konstruerades längst med gatornas rutnätsmönster och 

hushöjderna varierar till 3-4 våningar och gårdsbebyggelsen är ofta lägre vilket 

skapar mörka innergårdsmiljöer. Den allmänna synen är att den livliga staden 

behöver hög byggnadstäthet och stor koncentration av bostäder och arbetsplatser. 

Gehl (2010) menar att den livliga staden behöver en kombination av bra inbjudande 

stadsutrymme och en viss kritisk massa av människor som vill använda den. Det 

finns otaliga exempel på platser med hög byggnadstäthet och stadsdelar som inte 

fungerar alls. En större huskropp medför fler otrygga hushåll och brottsmöjligheter, 

vilket ger lägre status.  

Om densiteten är kopplad till stadens utformning där vissa målgrupper kan tänka sig 

att leva och att hög koncentration av människor bevisligen är problematisk. Genom 

att strategiskt se staden som en kropp där människorna är fördelade över hela 

kroppen kan det skapas hållbar densitet. Detta skapar även en livligare stad då målet 

är att människor skall tänka sig att röra sig i miljön.  

Skillnader i täthet är kopplat till olika stadsbyggnadssystem. Amerikanska städer och 

samhällen är generellt sett för glesa samtidigt som europeiska städer är för täta. 

Enligt Rådberg (2014) har en tät europeisk kvartersstad i genomsnitt 200- 300 

lägenheter per hektar. Rådberg (2014) menar vidare att svenska städer generellt sett 

är täta men att tätheten är utspridd eftersom att vissa områden har en väldigt hög 

densitet av invånare per hektar samtidigt som andra områden har alldeles för låg 

densitet. Detta kan tydligt koppas till det funktionalistiska och modernistiska 

stadsideal som förespråkar att områdenas funktion skall vara tydliga och var för sig. 

Rådberg (2014) förespråkar en densitet av 20-30 lägenheter per hektar för att det 

ska råda ett samband mellan täthet och attraktivitet i svenska småstäder. Tätheten 

med invånare per hektar i svenska större städer kontra tätheten i svenska småstäder 

är relevant för vår studie. Detta innebär även att vi kan koppla att Gehls livliga 

städer där det behövs en kompakt stadsstruktur, rimlig befolkningdensitet, 

acceptabla gång- och cykel avstånd och en god kvalité av utrymme. Ghel (2010) 

förespråkar lagom densitet och i sin bok ”Citys for people”. Där kan utläsas att ett 

relevant antal invånare per hektar i vår studie kan vara 42 per hektar. Jacobs (2004) 

förespråkar tjugo bostäder ”per acre” i en småstad vilket är tjugo bostäder per 

0,4047 ha och detta innebär cirka 40 bostäder på en hektar. Om vi identifierat en 

ungefärlig volym individer per hektar, vad krävs mer för att skapa en hållbar 

densitet? Jacobs (2004) menar att relationen mellan täthet av människor och utbud 

eller mångfald är en stadskärna och finns inget av dessa finns heller ingen stadskärna. 

Calthorpe (2010) definierar genomsnittlig bostadsdensitet i transitorienterad 



 

 
15 

utvecklingsstad som 44 bostäder per hektar. Det skall även nämnas att för att 

Clathorpes densitetsmodell skall gälla bör även staden följa den vision som 

Calthorpe förespråkar.  
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3 Metod 

Den dominerande metoden i detta arbete är multikriterieanalyser. Analyserna 

gjordes i ESRI ArcGIS för att identifiera områden i Östersunds centrala del där 

förtätning var lämplig. Först gjordes en litteraturöversikt för att finna lämpliga 

kriterier att ha med i analysen. Efter litteraturöversikten genomfördes två 

intervjuer, dels för att pröva de kriterier som tagits fram men också för att få en 

rangordning av de kriterier som skulle ingå i faktoranalysen. Det gjordes först nio 

restriktionskartor och därefter fem faktorkartor. Efter att ha skapat restriktions- och 

faktorkartorna framställdes det två resultatkartor. Den första kartan visar vilka 

platser inom kvarteren som var mest lämpliga att förtäta medan den andra visar vilka 

kvarter som var lämpligast att förtäta. Att ett kvarter eller ett område är lämpligast 

för en förtätning behöver inte betyda att det är den bästa platsen utan området med 

det näst högsta värdet eller tredje högsta värdet kan vara lika bra eller bättre att 

förtäta. Kvarteren och områdena med de högsta värdena fotograferades och 

analyserades mer ingående för att se vilka byggnader som fanns där, hur området såg 

ut och om eventuell bebyggelse kunde tillkomma. Efter utvärderingen av områdena 

gjordes ett ställningstagande om vilka områden som var lämpligast att förtäta. 

3.1 Intervjuer 

De intervjuer som genomfördes var semistrukturerade vilket innebär att det ställs 

öppna frågor vilka blir mer och mer specificerade och fokuserade på detaljer. Det 

genomfördes sammanlagt två intervjuer och det fanns två mål med intervjuerna. Det 

första målet var att få en djupare förståelse för vilka kriterier och faktorer som var 

viktiga att ha med i arbetet om en förtätning i Östersunds centrala del. Det andra 

målet var att få ett underlag för rangordningen av de valda faktorerna från fem 

planarkitekter på Östersunds kommun. Faktorerna skulle sedan tilldelas vikter 

beroende på hur viktiga respektive faktor var. Intervjuerna genomfördes under 

sammanlagd 75 minuter.   

Den första intervjun genomfördes med en planarkitekt på Östersunds kommun den 

7 Mars år 2017. Planarkitekten var av stort intresse att kontakta eftersom att 

personen arbetar med planering i Östersunds kommun och har goda kunskaper 

inom ämnet förtätning. Frågan om vilka kriterier som var väsentliga att ha med i 

analysen ställdes. Därefter diskuterades de om vilka kriterier som var av vikt att ha 

med i analyserna. Intervjun resulterade i nio kriterier som skulle användas i 

restriktionskartorna och fem kriterier som skulle ingå i faktorkartorna. Intervjun 

genomfördes under 45 minuter och resulterade i att det första målet med 

intervjuerna blev tillgodosett.   
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Den andra intervjun genomfördes med fem planarkitekter på Östersunds kommun 

den 12 April år 2017. I intervjun tillfrågades fem planarkitekter på Östersunds 

kommun om de kunde vara med och rangordna faktorkriterierna och svaret blev ja. 

Därefter diskuterades rangordningen av de olika faktorkriterierna. De diskuterade 

om hur faktorkriterierna skulle rangordnas och resultatet blev att närhet till 

kollektivtrafik var den viktigaste faktorn följt av närhet till dagligvaruhandel, torg, 

parker och sist närhet till vatten. Intervjun genomfördes under 30 minuter och 

resulterade i att det andra målet med intervjuerna blev tillgodosett. 

3.2 Underlag för framtagandet av kriterier 

Litteraturöversikten och intervjuerna ligger som underlag för framtagandet av de 

kriterier som skulle ingå i multikriterieanalyserna. Litteratur granskades för att få en 

djupare förståelse för vilka kriterier och faktorer som var av väsentliga att ha med i 

analyserna och för att få en teoretisk grund. För stärkandet och urvalet av de 

kriterier som tagits fram i litteraturgranskningen genomfördes en intervju med en 

planarkitekt på Östersunds kommun. Genom intervjun stärktes de kriterier som 

hittats och de slutgiltiga kriterierna som skulle vara med i multikriterieanalyserna 

togs fram. De kriterier som tagits fram delades in i två grupper. Den ena gruppen 

var restriktionskriterier och den andra gruppen faktorkriterier.  

3.3 Framtagandet och betydelsen av restriktionskriterier 

Det gjordes totalt nio restriktionskartor och en sammanlagd karta över 

restriktionerna. Första steget i framtagandet av restriktionerna var skapandet av 

punkter för dagligvaruhandel, buss- och tåghållplatser, linjer för vägar, gångvägar, 

tågräls och polygoner för kvarter, parker, sjöar och byggnader av kulturhistoriska 

värden. Därefter buffrades vägar, gångvägar, järnvägar och buss- och tåghållplatser 

med stöd av trafikverkets riktlinjer. Punkterna, linjerna, och polygonerna 

sammanfogades med ett nytt tomt lager över det valda området som tilldelades 

värdet (1) i samtliga fall förutom med bufferten för buss- och tåghållplatser på 400 

meter där det fick värdet (0). Därefter skapades restriktionskartor där områden som 

inte var möjligt att förtäta på fick värdet (0) och områden där en förtätning var 

möjligt fick värdet (1). När sammanslagningen med det tomma lagret hade gjorts 

var det dags att konvertera lagerna  från vektorformat till rasterformat för att sedan 

multiplicera ihop alla restriktioner till en sammanlagd restriktionskarta. 

Sammanslagningen av restriktionerna till en sammanlagd restriktionskarta gjordes 

enligt ekvation 1. 

(𝑅𝑖) × (𝑅𝑖) × (𝑅𝑖) × (𝑅𝑖) × (𝑅𝑖) = 𝑆𝑖 (1) 

𝑅𝑖=Restriktionskriterierna 
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𝑆𝑖=Sammanlagda restriktionskriterierna 

Nedan visas restriktionerna som ingick i multikriterieanalysen och hur de skapades. 

a) Hållbarhetsmål för antal hushåll per kvarter 

Rådberg (2014) menar att ett hållbarhetsmål är 20-30 personer per hektar. 

Medelvärdet räknades ut och resultatet blev 25 personer per hektar. Arean på 

kvarteren i Östersunds centrala del var i kvadratkilometer och behövde därför 

konverteras till hektar för att sedan kunna räkna ut det specifika hållbarhetsmålet för 

varje kvarter. Arean i hektar multiplicerades med 25 hushåll för att få ut hur många 

hushåll som skulle finnas inom varje specifikt kvarter för att nå hållbarhetsmålet om 

antal hushåll. Befolkningsdata från Statistiska centralbyrån (SCB, u.å) hämtades för 

att få hur många människor som bodde inom varje kvarter. 

Eftersom hållbarhetsmålet var antal hushåll per kvarter och inte befolkning per 

hektar hämtades statistik från SCB. I statistik från (SCB, 2016) framgick det att ett 

hushåll i Östersunds kommun bestod i snitt av 2,03 personer. Befolkningsstatistiken 

för varje specifikt kvarter dividerades med 2,03 för att få ut hur många hushåll som 

bor i varje kvarter istället för antal personer. 

Därefter gjordes en restriktionskarta över statistik på hur många människor som 

bodde inom varje specifikt kvarter gentemot hållbarhetsmålen om hur många hushåll 

som ska bo inom ett kvarter. Om det bodde färre än 25 hushåll i ett kvarter fick 

kvarteret värdet (1) och om det bodde 25 hushåll eller fler fick kvarteret värdet (0) 

som sedan skulle användas i en restriktionskarta.  

b) Vägar 

Omfattar alla bilvägar med en buffert på totalt 14 meter i bredd. Trafikverket 

(2012) anser på att de flesta vägar i Östersund är smalare än 6,6 meter. Dessutom 

beskriver Trafikverket (2002) att bredden på säkerhetszonen ska vara över 3 meter 

för att anses som god. Med stöd av detta sattes buffrar för vägar till 7 meter åt båda 

hållen. Vägarna med tillhörande buffert tilldelades värdet (0). Vägarna 

digitaliserades med hjälp av fastighetskartan (Lantmäteriet, u.å.a).  

c) Gångvägar 

Omfattar alla gångvägar och vandringsleder med en buffert på totalt 2 meter i 

bredd. Buffrar för gångvägar och vandringsleder sattes till 1 meter åt vardera 

riktningen eftersom att det inte finns någon specifik säkerhetszon för gångvägar. 

Dessa tilldelades värdet (0). Gångvägarna och vandringslederna digitaliserades med 

hjälp av fastighetskartan (Lantmäteriet, u.å.a). 

d) Järnvägar 
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Omfattar alla järnvägsområden. Trafikverket (2016) skriver att riktlinjerna för 

planering av nybyggnation bör inte ske närmare än ett avstånd på 30 meter från 

tågrälsens mitt. Med stöd av detta gjordes en buffert från spårmitten på 30 meter åt 

båda hållen. Järnvägarna med tillhörande buffert tilldelades värdet (0). Järnvägarna 

digitaliserades med stöd av fastighetskartan (Lantmäteriet, u.å.a). 

e) Kulturmiljöbyggnader 

Omfattar byggnader med kulturhistoriska värden klass A och B. Östersunds 

kommun bistod med data om kulturhistoriska byggnader i området. 

Kulturmiljöbyggnader med klass A och B tilldelades värdet (0).  

f) 400 meter buffert för bus- och tåghållplatser 

Omfattar alla buss- och tåghållplatser med en buffert på 400 meter där en förtätning 

är önskvärd. Buffarna fick värdet (1). Buss- och tåghållplatserna digitaliserades med 

hjälp av fastighetskartan (Lantmäteriet, u.å.a). 

g) Torg 

Omfattar stortorget. Torget fick värdet (0) eftersom att en förtätning ej är möjlig på 

torget. Digitaliseringen gjorde med hjälp av fastighetskartan (Lantmäteriet, u.å.a). 

h) Parker 

Omfattar kyrkparken och badhusparken. Parkerna tilldelades värdet (0) eftersom att 

en förtätning ej är möjlig i parkerna. Digitaliseringen gjordes med hjälp av 

fastighetskartan (Lantmäteriet, u.å.a). 

i) Sjöar 

Omfattar storsjön som tilldelades värdet (0) eftersom att det inte går att bygga i 

vattnet. Digitaliseringen av storsjön gjordes med hjälp av fastighetskartan 

(Lantmäteriet, u.å.a). 

Tabell 1 visar restriktionslagrena och vad som ingår i de olika lagerna, vart basdatat 

har hämtats ifrån och en motivering till varför de valts. 
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Tabell 1: Restriktionskriterierna 

Restriktioner Källa Innehåll och motivering 

till varför de valts 

Vatten Fastighetskartan 

(Lantmäteriverket, u.å.a) 

 

Innehåller storsjön. Varför 

vatten har valts som en 

restriktion är för att det 

inte går att bygga i vattnet. 

Parker Fastighetskartan 

(Lantmäteriverket, u.å.a) 

 

Innehåller Kyrkparken och 

Badhusparken. Detta lager 

har valts eftersom att 

parkerna anses som 

värdefulla att bevara för 

trivseln i staden. 

Torg Fastighetskartan 

(Lantmäteriverket, u.å.a) 

 

Innehåller Stortorget. Det 

är viktigt att det finns torg 

i staden och att de tog som 

finns bevaras i det mån det 

går, och därför har detta 

lager valts att ha med i 

analysen 

Hållbarhetsmål för 

antal hushåll per 

kvarter 

Fastighetskartan 

(Lantmäteriverket, u.å.a) 

 

Innehåller hållbarhetsmål 

som är över 25 hushåll per 

hektar. Rådberg (2014) 

menar att ett 

hållbarhetsmål är 20-30 

hushåll per hektar. 

Områden där det bor 25 

hushåll eller fler har fått 

värdet (0) eftersom att 

områdena ses som mättade 

medan områden som har 

färre hushåll än 25 har fått 

värdet (1) eftersom att det 

bör tillkomma fler hushåll 

i dessa kvarter för att nå 

målet. 

Vägar Fastighetskartan 

(Lantmäteriverket, u.å.a) 

 

Innehåller alla bilvägar. 

Det är inte önskvärt att ny 

bebyggelse tillkommer på 

bilvägar och inte heller i 

närhet till bilvägar och 

därför har detta lager valts 

att ha med i analysen. 

Gångvägar Fastighetskartan 

(Lantmäteriverket, u.å.a) 

 

Innehåller alla gångvägar 

och vandringsleder. 

Gångvägar har valts som 

restriktion för att det är 

inte önskvärt att bygga på. 

De gångvägar och 

vandringsleder som finns i 

området bör bevaras i den 

omfattning som det går. 
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Figur 3 och 4 visar de nio restriktionskartor som skapades samt en sammanlagd 

restriktionskarta. De områden som har värdet (0) och en svart färg är områden där 

en förtätning inte är möjlig medan de områden som har värdet (1) och en grå färg är 

områden där en förtätning är möjlig. Den sammanlagda restriktionskartan visar 

resultatet av sammanslagningen av de valda restriktionerna.  

Järnvägar Fastighetskartan 

(Lantmäteriverket, u.å.a) 

 

Innehåller alla järnvägar. 

Det går inte att bygga på 

järnvägar och heller inte i 

närhet till järnvägar då det 

råder buller från dessa. 

Kulturmiljöbyggnader Byggnadsinventeringar av 

Östersunds kommun.  

 

Innehåller alla byggnader 

av kulturhistoriska värden 

inkluderade klass: A och 

B. Dessa har valts för att 

de är särskilt 

betydelsefulla ur ett 

historiskt och 

kulturhistoriskt perspektiv. 

Områden utanför en 

buffert på 400 meter 

för buss-och 

tåghållplatser 

 

Fastighetskartan 

(Lantmäteriverket, u.å.a) 

 

Innehåller en buffert på 

400 meter för buss- och 

tåghållplatser. Det är inte 

önskvärt att bygga utanför 

en buffert på 400 meter. 
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Figur 3: Sex av de nio totala restriktionerna 
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Figur 4: Tre av de nio totala restriktionerna samt den sammanlagda restriktionskartan 

 

3.4 Framtagandet och betydelsen av faktorkriterier 

Faktorkartor gjordes efter skapandet av restriktionskriterierna. Faktorkartorna 

användes för att tilldela områdena värden beroende av hur goda de ansågs vara. I 

detta arbete handlar det om närhet till kollektivtrafik, dagligvaruhandel, torg, 

parker och sist vatten. Ju högre värde ett område fick desto bättre var området att 

förtäta. Det framställdes fem faktorkartor och en sammanlagd karta över faktorerna. 

Rangordningen skapades av fem planarkitekter på Östersunds kommun där närhet 

till kollektivtrafik var den viktigaste faktorn följt av närhet till dagligvaruhandel, torg 

och stadsliv, parker och sist närhet till vatten. Punkterna för kollektivtrafiken och 

dagligvaruhandel samt polygonerna för torg, parker och vatten skapades när 

restriktionskartorna gjordes och kunde därför användas i detta steg. Den 
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viktningsmetod som användes i arbetet var Rank Sum weights (RS) (Roszkowska, 

2013). Den faktorn som var högst prioriterad fick ett värde på 0,333, följt av 0,266, 

0,200, 0,133, 0,066 enligt ekvation (3). 

De faktorkartor som skapats gjordes om till rasterformat och tilldelades värden 

mellan (0-255). De områden som låg längre bort från polygonerna fick värden nära 

(0) medan de områden som låg nära de polygoner som skapats fick värden nära 

(255).  

För att faktorlagrena skulle kunna läggas samman gjordes en normalisering, vilket 

innebar att principen ”desto närmare desto bättre” applicerades. Metoden innebar 

att platser som låg närmare kriterierna fick ett högre värde nära (255) medan de 

platser längre ifrån kriterierna fick ett lägre värde nära (0). Det handlade om närhet 

till vatten, parker, torg, handel och buss- och tåghållplatser. 

Normaliseringen genomfördes med ekvation 2(Ivarsson & Anders, 2016): 

 (𝑃 − 𝑃Min) × (
255

𝑅
)  (2) 

P= Rasterlagret med euklidiskt avstånd 

PMin= Minsta värdet i rasterlagret med euklidiskt avstånd 

PMax= Högsta värdet i rasterlagret med euklidiskt avstånd 

R= PMax- PMin 

Viktningen av faktorlagrena gjordes me ekvation 3 (Roszkowska, 2013): 

 𝑉𝑖 =
(n−R𝑖+1)

s
  (3) 

R𝑖= Kriteriets position i listan över rangordningar 

n= Antal kriterier 

s= summan av alla kriteriers position i listan över rangordningar 

I tabell 2 visas rangordningen som gjordes av Östersunds kommun och vilken vikt 

varje faktor blev tilldelad.  
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Tabell 2: Rangordningen och viktningen. 

 

Därefter användes ekvation 4 för att få ut värdena av faktorerna på en sammanlagt 

karta. I ekvationen adderades de olika faktorerna och deras unika värde mot 

varandra för att sedan få en karta över de sammanlagda faktorerna. Där områden 

med en grå färg hade bättre förtätningsmöjligheter jämfört med de områdena med 

svart färg hade sämre förtätningsmöjligheter. Sammanslagningen av faktorkriterier 

gjordes enligt ekvation 4: 

 (𝐹𝑖 × 𝑉𝑖) + (𝐹𝑖 × 𝑉𝑖) + (𝐹𝑖 × 𝑉𝑖) + (𝐹𝑖 × 𝑉𝑖) + (𝐹𝑖 × 𝑉𝑖) = 𝑅𝑖 (4) 

𝐹𝑖=Faktorkriterierna 

𝑉𝑖=Kriteriet värde i listan över rangordningar 

𝑅𝑖=Sammanlagda faktorkriterierna 

Faktorkriterierna visar på bättre respektive sämre förtätningsmöjligheter med olika 

faktorer invägda. I tabell 3 visas faktorlagren, vad som ingår i de olika lagerna, var 

basdatat har hämtats från och en motivering till varför de valts.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rangordningen Faktor Rangordning Värde 

Rangordning av planarkitekter på 

Östersunds kommun 

Kollektivtrafik 1 0,333 

Rangordning av planarkitekter på 

Östersunds kommun 

Dagligvaruhandel 2 0,266 

Rangordning av planarkitekter på 

Östersunds kommun 

Torg 3 0,200 

Rangordning av planarkitekter på 

Östersunds kommun 

Parker 4 0,133 

Rangordning av planarkitekter på 

Östersunds kommun 

Vatten 5 0,06 
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Tabell 3:Faktorkriterierna 

Faktorer Källa Innehåll och motivering till varför de valts 

Vatten Fastighetskartan 

(Lantmäteriverket, 

u.å.a)  

 

Lagret innehållet Storsjön, ju närmare vatten 

desto bättre. Vatten är en stor tillgång för 

stadens miljö och på sommarhalvåret lever 

sjöar och vattendrag upp båtar, bad och fiske 

nära staden och på vintrarna skapar isen ett 

helt nytt stadsrum för promenader och 

utflykter på skidor eller skridskor. I många 

städer har kajer och hamnverksamhet 

ombildades till sjö nära bebyggelse som 

öppnar sig mot vattnet.        

 

Bus- och 

tåghållplatser 

 

Fastighetskartan 

(Lantmäteriverket, 

u.å.a)  

 

Lagret innehåller alla buss- och 

tåghållplaster, ju närmare kollektivtrafik 

desto bättre. För att öka antalet invånare i ett 

område krävs även närhet till kollektivtrafik 

(Calthorpe, 2010). Om invånarna kan leva 

sina dagliga liv och uträtta ärenden i 

bostadens närområde ökar även 

möjligheterna att dessa människor använder 

kollektivtrafik för att röra sig i staden. 400 

meter är ett anpassat avstånd som många 

svenska kommuner beräknar vid ny 

exploatering. Om avståndet ökar till 

busshållplats eller annan kollektivtrafik är 

chanserna större att det inte används. 

 

Parker Fastighetskartan 

(Lantmäteriverket, 

u.å.a)  

 

Lagret innehåller Kyrkparken och 

Badhusparken, ju närmare parker desto 

bättre. Parker är stadens lungor men också 

viktiga mötesplatser i staden. Grönområden 

har en stor betydelse för rekreation, 

stadsklimatet och trivsel (Björk, Norling & 

Reppen, 2012). Ghel (2010) menar att parker 

och grönområden bör vara integrerad i 

människors dagliga liv och menar att detta 

uppmuntrar till motion och välbefinnande i 

vardagen. Det är därför viktigt med närhet till 

parker för en förtätning.  

 

Torg Fastighetskartan 

(Lantmäteriverket, 

u.å.a)  

 

Lagret innehåller Stortorget, ju närmare torg 

desto bättre. Torg är en av stadens viktigaste 

platser. Det är en mötespunkt och på torget 

utspelar sig olika evenemang och 

demonstrationer. Torget är också en plats där 

människor kan umgås och platsens sociala 

funktion gör torget till en betydelsefull 

beståndsdel i stadens sociala hållbarhet. 

Björk, et al. (2012) anser att torget är stadens 

vardagsrum med påkostade markbeläggning, 

gatumöbler, torghandel och uteserveringar 

vilket ger på platsen. Det är därför viktigt att 

ny bebyggelse tillkommer i närhet till torg. 
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Figur 5 visar de fem faktorkartorna som skapades och en sammanlagd faktorkarta där 

de faktorer som valts är inkluderade. Områden med värdet (0) går inte att förtäta 

och desto närmare värdet (255) desto bättre är områdena att förtäta. I den 

sammanlagda faktorkartan är alla faktorer inluderade och har viktats och vägts mot 

varandra.  

Dagligvaruhandel Fastighetskartan 

(Lantmäteriverket, 

u.å.a)  

 

Lagret innehåller all dagligvaruhandel, ju 

närmare dagligvaruhandel desto bättre. Det är 

viktigt att det finns en närhet till det 

behövliga i en stad. Att det finns en närhet till 

dagligvaruhandel medför minskade 

transporter för de som bor i staden. 
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Figur 5: De fem faktorkartorna och den sammanlagda faktorkartan. 

3.5 Framställningen av de slutgiltiga resultatkartorna 

Slutligen framställdes det två resultatkartor, en karta över de specifika platser inom 

kvarteren som var mest lämpliga att förtäta och en karta över de kvarter som var 

lämpligast att förtäta. Kartan över de platser som var bäst att förtäta skapades genom 

att multiplicera de sammanlagda restriktionskriteriena med de sammanlagda 

faktorkriterierna enligt ekvation 5: 



 

 
29 

(𝑆𝑖 × 𝑅𝑖) = 𝐹𝑖  (5) 

𝑆𝑖= Sammanlagda restriktionskriterierna 

𝑅𝑖=Sammanlagda faktorkriterierna 

𝐹𝑖=Resultatkarta på pixelnivå 

Den andra kartan skapades genom att det sammanlagda pixelvärdet inom varje 

kvarter räknades ut och därefter dividerades pixelvärdet med antalet pixlar inom 

kvarteret enligt ekvation 6.   

 P𝑖 ÷ 𝑛 = 𝑆𝑖 (6) 

P𝑖=Sammanlagda pixelvärdet inom varje kvarter 

n=Antal pixlar inom kvarteret 

𝑆𝑖=Resultatkarta på kvartersnivå 

Dessa kartor skiljer sig från varandra eftersom att den ena kartan visar vart 

lämpligaste platsen för en förtätning finns inom varje kvarter medan den andra visar 

i större drag vilket kvarter som är lämpligast för en förtätning.  
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4 Resultat 

Resultatet från multikriterieanalyser, rangordningar och viktning kommer att 

presenteras i detta avsnitt. Det underlag som användes för multikriterieanalyserna 

var litteraturgranskning, intervjuer och rangordningar. Resultatet från 

multikriterieanalyserna har valts att presenteras i form av två resultatkartor där 

samtliga kriterier och faktorer är inkluderade. Den första kartan visar lämpliga 

kvarter där en förtätning kan ske medan den andra visar mer ingående vilka platser 

inom kvarteren som är lämpligast att förtäta. Fyra kvarter och fem platser som fick 

de högsta värdena har analyserats och ställts mot varandra för att få fram den 

lämpligaste platsen att förtäta.   

4.1 Rangordningen och viktningen 

Den andra intervjun resulterade i en rangordning av faktorkriterierna som skulle 

ingå i multikriterieanalysen. Rangordningen som gjordes av fem planarkitekter på 

Östersunds kommun resulterade i att närhet till kollektivtrafik var den viktigaste 

faktorn följt av närhet till dagligvaruhandel, torg, parker och sist vatten.  

4.2 Multikriterieanalyserna 

Figur 6 visar kvarteren med tillhörande kvartersnamn. Kvarteren Kopparslagaren, 

Traktören, Häradshövdingen, Djurläkaren och Contubernium är kvarter där den 

första resultatkartan visade de platser inom kvarteren med de högsta värdena. 

Kvarteren Onkel Adam, Lagmannen, Skinnhandlaren och Magistern/Busstorget var 

de kvarter som fick de högsta värdena i den andra resultatkartan. Samtliga platser 

och kvarter har vidareanalyserats och utvärderats vilket visas i tabell 4 och 5. 
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Figur 6: Kvartersnamnet på de kvarter och platser med de högsta värdena 

 

I figur 7 visas den första resultatkartan, vilket är ett resultat från sammanslagning av 

den slutgiltiga restriktionskartan och den slutgiltiga faktorkartan. Områden med 

värdet (0) är inte möjliga att förtäta medan värden över (0) går att förtäta och ju 

närmare värdet (255) desto bättre förtätningsmöjligheter har området. Denna karta 

är mer detaljerad än kartan på kvartersnivå eftersom kartan visar det direkta 

resultatet baserat på kriterierna i analysen. Kartan visar platser i kvarteren på 

pixelnivå vilka är lämpliga att förtäta.  
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I tabell 4 visas fem platser som fick de högsta värdena i analysen. Platserna har 

analyserats och utvärderats för att se vilken plats som är bäst lämpade att förtäta. Att 

en plats har ett högre värde än en annan plats betyder inte att plaster är bättre att 

förtäta utan ett ställningstagande måste tas efter analyserna och utvärderingen av 

platserna. Utifrån beskrivningen och utvärderingen av platserna med de högsta 

värdena har ett ställningstagande gjorts och den plats som är bäst att förtäta är i 

kvarteret Häradshövdingen. Eventuell påbyggnad kan ske på byggnaden som är i två 

Figur 7: Resultat på pixelnivå 
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våningar för att stabilisera kvartersstrukturen i kvarteret. På innergården i kvarteret 

kan det ske en nybyggnad eller påbyggnad. Häradshövdingen har goda 

förutsättningar för en förtätning då kvarterets nordöstra och östra del enbart består 

av parkering och hårdgjorda ytor där även en förtätning kan ske.    

Tabell 4: Platser inom kvarteren med de högsta värdena. 

Platser inom 

kvarter: 

Beskrivning Byggnadsarea Utvärdering 

Traktören I kvarteret Traktören 

ligger mataffärer, 

klädaffärer, 

bokhandel, optiker, 

bank, konditori, 

kontor och bostäder 

som är 3-6 våningar.    

Byggnaderna i 

kvarteret 

upptar 57% av 

kvarterets area. 

Den bästa träffen inom 

kvarteret är på 

byggnaden där det ligger 

en matbutik i bottenplan 

och bostäder på övre 

plan samt en innergård. 

Rekommendationer för 

detta kvarter är att 

påbyggnad kan ske där 

byggnaden är 3 våningar 

samt i den södra delen 

av innergården.  

Häradshövdingen I kvarteret 

Häradshövdingen 

ligger parkering, 

handel, bostäder och 

kontor. Byggnaderna 

varierar i 

våningsantal mellan 

2-5 våningar 

Byggnaderna i 

kvarteret 

upptar 43% av 

kvarterets area. 

Den bästa träffen i 

kvarteret är på 

innergården samt på en 

byggnad som är i 2 

våningar. 

Rekommendationer för 

detta kvarter är att 

förtäta i nord samt 

nordöstra delarna av 

kvarteret.  

Djurläkaren I kvarteret 

Djurläkaren ligger 

Hemköp, Åhléns, en 

fotoaffär, skohandel, 

heminredningsbutik 

och en biograf. Det 

finns bostäder och 

parkering på 

innergården. 

Våningsantalet i 

kvarteret varierar 

mellan 2-6 våningar. 

Byggnaderna i 

kvarteret 

upptar 64% av 

kvarterets area. 

Den bästa träffen inom 

detta kvarter är i den 

nordliga riktningen på 

en byggnad som är 5 

respektive 3 våningar. 

Rekommendationer för 

kvarteret är att en 

förtätning sker på den 

del av byggnaden som är 

i 3 våningar för att 

stabilisera 

kvartersstrukturen. 

Contubernium I kvarteret 

Contubernium ligger 

gamla skolan som är 

på 2 våningar samt 

parkeringar till 

byggnaden.   

Byggnaderna i 

kvarteret 

upptar 9% av 

kvarterets area. 

I detta kvarter har den 

bästa träffen blivit i 

sydvästlig riktning. 

Rekommendationen för 

kvarteret är att det inte 

sker någon förtätning 

eftersom att byggnaden 

som står där i dagsläget 

har ett särskilt 
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betydelsefullt 

kulturmiljövärde.   

Kopparslagaren I kvarteret 

Kopparslagaren 

ligger det kontor, 

bank, restauranger 

och bostäder. På 

innergården finns det 

en parkering samt ett 

lägre flerfamiljshus. 

Våningsantalet 

varierar i kvarteret 3-

6 lägst med gatan och 

2 våningshus på 

innergården.  

Byggnaderna i 

kvarteret 

upptar 50% av 

kvarterets area. 

Den bästa träffen inom 

kvarteret är i sydlig 

riktning där det ligger en 

byggnad på fyra 

våningar samt parkering 

för boende och de 

verksamheter som finns 

inom kvarteret. 

Rekommendationerna 

för detta område är att 

ingen förtätning sker 

eftersom att den 

befintliga byggnaden 

som finns där idag är på 

4 våningar och en 

påbyggnad skulle 

medföra en förändrat 

stadsbild. Dock kan det 

bostäder som finns på 

innergården öka i 

våningsantal och 

eventuellt byggas högre 

än de kringliggande 

byggnaderna.   
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a) Traktören                                            b) Traktören 

  

c) Häradshövdingen                      d: Häradshövdingen   

  

e) Djurläkaren                                                f) Innergård Djurläkaren   

  

g) Contubernium 

  

h) Kopparslagaren                                                i) Innergård Kopparslagaren  

Figur 8: Bilder på platser i kvarteren på pixelnivå vilka är lämpliga att förtäta. 
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I figur 9 visas den andra resultatkartan med de kvarter som är lämpligast för en 

förtätning. Eftersom kartan visar medelvärdet för cellerna inom ett kvarter har 

resultatet blivit mindre detaljerat jämfört med den första kartan som visar platser 

där en förtätning är lämplig baserat på cellstorleken. Kvarter med värdet (0) går inte 

att förtäta på medan områden över (0) går att förtäta. Ju närmare värdet (255) desto 

bättre är kvarteren att förtäta. 

 

Figur 9: Resultatet på kvartersnivå. 
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I tabell 5 visas de fyra kvarter som fick de högsta värdena i resultatkartan med de 

kvarter som var bäst lämpade att förtäta. Kvarteren har analyserats och utvärderats 

utifrån hur de specifika kvarteren ser ut, byggnadsarea av de byggnader som finns 

där och vad som eventuellt kan tillkomma i kvarteren. Att ett kvarter har ett högre 

värde än ett annat behöver inte betyda att kvarteret är bättre att förtäta utan varje 

specifikt kvarter har utvärderas och ett ställningstagande har gjorts om vilket kvarter 

som är lämpligast. Kvarteret med det högsta värdet var Skinnhandlaren därefter 

Onkel Adam, Lagmannen och sist Magistern/Busstorget. Utifrån beskrivningen och 

utvärderingarna av kvarten har det kommits fram till att kvarteret 

Magistern/Busstorget var det lämpligas att förtäta. Byggnadsarea för de befintliga 

byggnaderna i kvarteret upptar 30% av markytan. I och med den låga byggnadsarea 

som finns i området finns det gott om plats för nybyggnation.  

Tabell 5:Kvarter med de högsta värdena 

Kvartersnamn Beskrivning Byggnadsarea Utvärdering 

Onkel Adam Kvarteret Onkel 

Adam fick det näst 

högsta värdet i 

analysen. I 

kvarteret ligger 

skatteverket med 

kontor och 

tillhörande 

parkeringar. 

Byggnaden har ett 

blandat 

våningsantal mellan 

2-4 våningar. I 

kvarteret finns 

byggnader med 

varierade åldrar och 

stil.  

Byggnaderna i 

kvarteret upptar 

26% av 

kvarterets area. 

Rekommendationern

a för kvarteret är 

nybyggnad där 

befintlig parkering 

ligger men det 

förutsätter att de 

kommunala 

parkeringsnormerna 

för kvarteret uppfylls 

och tillkommande av 

fler parkering bör ses 

över. Ett problem 

kvarteret har är att 

det ligger i nära 

anslutning till en 

större väg vilket kan 

medföra höga 

bullervärden. 

Lagmannen Kvarteret 

Lagmannen fick det 

tredje högsta värdet 

i analysen. I 

kvarteret ligger  

Länsstyrelsen och 

Region Jämtland 

med tillhörande 

kontor. Byggnaden 

varierar i 

våningsantal mellan 

3-4 våningar och 

det finns en 

innergård i mitten 

av byggnaden.  

Byggnaderna i 

kvarteret upptar 

49% av 

kvarterets area. 

Byggnaden där 

länsstyrelsen och 

Region Jämtland har 

kontor fyller en viktig 

samhällsfunktion och 

bör därför inte 

exploateras.  
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Skinnhandlaren Kvarteret 

Skinnhandlaren fick 

det högsta värdet i 

analysen. I 

kvarteret finns ett 

stort parkeringshus, 

mindre kontor och 

en bensinmack. 

Byggnaderna 

varierar i 

våningsantal mellan 

3-4 våningar. 

Byggnaderna i 

kvarteret upptar 

62% av 

kvarterets area. 

Rekommendationern

a för kvarteret är en 

eventuell påbyggnad 

ovanpå 

parkeringshuset. 

Detta kan vara 

problematiskt att 

bygga bostäder i detta 

kvarter då extremt 

brandfarliga vätskor 

och gaser finns under 

bostäder. 

Magistern/Busstorge

t 

Kvarteret 

Magistern/Busstorg

et fick det fjärde 

högsta värdet i 

analysen. I 

kvarteret ligger 

parkering, på 

innergården i 

kvarteret finns det 

caféer, kontor, 

handel och en 

trafikskola. 

Våningsantalet  i 

kvarteret varierar 

mellan 2-4 

våningar. I 

kvarteret ligger 

även 

bussterminalen som 

är på 2 våningar. 

Kvarterens 

byggnader har i dag 

en rad olika 

användningsområde

n som exempelvis 

kontor, bostäder, 

café, handel, 

trafikskola och 

busstorg.  

Byggnaderna i 

kvarteret upptar 

30% av 

kvarterets area. 

Rekommendationern

a för kvarteret är att 

ny bebyggelse kan 

tillkomma där 

befintlig parkering 

finns men det 

förutsätter att de 

kommunala 

parkeringsnormerna 

för kvarteret uppfylls 

och att eventuellt fler 

parkeringar 

tillkommer. Eventuell 

påbyggnad kan 

tillkomma där 

våningsanatalat är 2 

våningar för att 

stabilisera strukturen 

för kvarteret.  
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a) Onkel Adam                                                b) Onkel Adam 

 

c) Lagmannen 

  

d) Skinnhandlaren                             e) Skinnhandlaren 

  

f) Magistern   g) Busstorget   

Figur 10:Bilder på kvarter vilka är lämpliga att förtäta 
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4.3 De lämpligaste platserna att förtäta 

Resultaten av analyserna och utvärderingarna av de kvarter och platser som hade de 

högsta värdena i analysen är att kvarteret Magistern/Busstorget vore bäst lämpad att 

förtäta och platsen som har fått högst värde i kvarteret Häradshövdingen är 

lämpligast att förtäta. Att vi kommit fram till två alternativ behöver inte betyda att 

den ena platsen utesluter den andra eftersom att det är två olika principer som har 

använts i arbetet. Den ena principen resulterade i ett resultat på kvartersnivå medan 

de andra resulterade i ett resultat på pixelnivå. Vidare diskussion om dessa olika 

principer och resultatet tas upp i diskussionsavsnittet.  
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5 Diskussion 

Denna studie analyserar Östersunds centrums förtätningspotential av bostäder som 

underlag för ställningstagande till ökat antalet bostäder i centrum och en livligare 

stadsdel. Arbetet kan ses som ett underlag till Östersunds översiktsplan 2040. 

Jacobs (2004) menar att relationen mellan täthet av människor och utbud eller 

mångfald är det som utgör en stadskärna och finns ingen av dessa finns heller ingen 

stadskärna. Förutsättningen för att en stads centrum skall leva och utvecklats är 

människor som lever i den samt att den miljö som de lever i kan möte deras 

vardagliga behov. Östersunds kommun (2014) anser att det är viktigt för framtiden 

att forsätta skapa en stadsstruktur som innebär korta avstånd och som gör det 

möjligt att gå, cykla och åka kollektivt.     

Svenska stadskärnor har utvecklats och förändrats sedan städerna grundades, ibland 

till det bättre och ibland till det sämre. Staden behöver alltid kunna anpassas till det 

rådande idealets funktioner. Under 1800- talet behövdes fabriker i stadskärnan och 

under 1960- talet ansågs det behövas stora köpcentrum. Idag behövs bostäder som i 

sin tur ska skapa en levande stad. Det är därför av högsta vikt att de kriterier som 

fastställs i analysen fyller sin funktion. Resultatet pekar på flera olika alternativ, 

baserat på de kriterier som utformats för analysens ändamål att finna möjliga 

områden för förtätning på obruten mark, hårdgjorda ytor och på tak. Arbetet har 

fokuserats på användandet av MCA för att finna lämpliga platser att förtäta baserat 

utifrån specifika kriterier. Restriktioner sorterar bort ytor eller områden som inte är 

relevanta för studien eller vilka kan vara fysiska hinder som vägar, parker, torg, 

byggnader och områden som har ett högt kulturhistorisk värde. Faktorer som ger 

goda förutsättnigar för bostadsbyggande är baserad på närhet till geografiska punkter 

som har en relevant funktion för analysens resultat. De kriterier som ansågs vara 

relevanta för studien konstaterades efter den första intervjun med Östersunds 

kommuns planarkitekt.Vi fick där insyn i hur kommunen ställer sig till förtätning 

och teoretisk grund. Litteratur för att stärka kriteriernas koppling till förtätning gav 

en god överblick och det framkommer tydligt att det är hela stadens utbud av 

människor, kommers, infrastruktur och grönområden som har en viktig roll. Att 

definiera hållbar förtätning kan ses på många olika sätt och vilken målgrupp ska det 

inriktas på när antalet boenden i centrum ökas? Målet för studien och som stödjer 

den litteratur vi har läst förespråkar mångfald i både upplåtelseformer och 

samhällsgrupper. Detta för att skapa en levande stad där befolkningstätheten är 

proportionerad för det område som studien analyserat. Detta förutsätter inte att 

sysselsättningstätheten är densamma i området men om den är lägre eller större än 

befolkningstätheten förutsätter det god anslutning för kollektivtrafik.      
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Antalet kriterier som analysen har kan med fördel utökas med fler relevanta 

kriterier som byggnadshöjder, markanvändning, parkeringsmöjligheter, primär och 

sekundär-handel och närhet till skolor. Om rangordning av de olika faktorerna hade 

klassificerats annorlunda hade resultatet blivit anorlunda. Fler resultat baserat på 

olika faktor graderingar och konstellationer är möjligt.   

Redan under uppstartsfasen av vårt arbete genomfördes en analys av den totala arean 

av de befintliga byggnaderna i det 42 hektar stora studieområdet. Den studien visade 

att 31 procent av området var bebyggt med huskroppar och enbart 29 procent av 

den totala byggnadsarea var bostäder. Dock skall det tydliggöras att fastighetskartans 

markanvändningskarta enbart redovisar markanvändningen i två dimensioner och 

det kan finnas bostäder på övriga våningar, utan att vara redovisade i kartan men vi 

får ändå en tydlig bild över de rumsliga förutsättningar som finns i området.       

Områdets centrala läge tas i beaktande vid denna typ av analys och vilket syfte 

analysen har för staden som helhet. En viktig del att poängtera är att centrum inte är 

en ö i staden utan snarare en viktig del för stadens och regionen tillväxt. Detta 

förutsätter att kollektivtrafiken har god förbindelse med området.       

GIS -verktyget ger goda förutsättningar att analysera det område som studien är 

riktad mot. Verktyget mäter och skapar en tydligare bild över de kulturmiljövärden 

som finns i den känsliga stadsmiljön samt finner tydliga lösningar för att integrera 

nybyggnationer till den värdefulla befintliga miljön. Detta kan vara ett verktyg för 

att undvika konflikter samt skapa rätt förutsättningar för att den befintliga miljön 

skall integreras på bästa sätt. 

Hur tätt ska vi bo för att öka attraktionskraften i stadens centrala delar? Svaret är att 

det beror på vad målet är med stadens förtätning och vilket ansvar fastighetsägarna 

har gentemot mångfalden av upplåtelseformer och markanvändning. I 

litteraturstudien redovisas fyra olika alternativ. Rådberg (2014) skriver om 20-30 

invånare per hektar som kan anses vara relevant för en svensk stad med liknande 

förutsättningar. Ghel ( 2010); Jacobs (2004) och Calthorpe (2010) förespråkar att 

idealet för en hållbar densitet är mellan 40-44 personer per hektar dock kan det vara 

mer relevant för en större stad då många av dessa arkitekter och samhällsplanerare 

förspråkar befolkningstäthet är kopplat till flera olika relationer och dimensioner. I 

studien applicerades Rådberg (2014) idelet av 20-30 invånare per hektar och 

medelvärdet 25 invånare per hektar för att få en relevant befolkningstäthet i en 

svensk småstad. Analysen skapar då en tydlig bild över vilka demografiska 

förutsättningar som finns i området. Hushållsstorlekarna i Östersunds kommun har 

ett medelvärde på 2,03 personer enligt statistiska centralbyrån men det är data som 

ger en generell bild över hela kommunen och kan vara missvisande i det avseendet 

att vårt område faller ur detta medelvälde då hushållen kan vara mindre eller större 

än övriga kommunen.                           
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Multikriterieanalyserna resulterade i två slutgiltiga resultatkartor, den ena visade på 

platser inom kvarteren som var lämpligast att förtäta medan den andra visade de 

lämpligaste kvarteren för en förtätning. Resultatet skiljde sig genom att 

kvarterskartan visade att Onkel Adam var lämpligast att förtäta medan pixelkartan 

visade att platser inom kvarteren Traktören och Häradshövdingen var lämpligast att 

förtäta. Eftersom att det användes två olika principer blev resultatet inte densamma i 

resultatkartorna. Den största skillnaden mellan resultaten var att i kartan för de 

lämpligaste platserna inom kvarteren visade ett resultat på pixelnivå där varje pixel 

var fem gånger fem meter. Den andra kartan visade på ett medelvärde från pixlarna 

som fanns inom varje specifikt kvarter. Att resultatkartorna inte visade samma 

kvarter eller platser var intressant och det betyder inte att någon av de använda 

principerna var fel. Ett resultat på kvartersnivå medför ökade handlingsmöjligheter 

inom kvarteret eftersom att det finns en större yta att vidare analyserna och 

utvärdera för en eventuell förtätning. Resultatet på pixelnivå medför minskade 

handlingsmöjligheter inom kvarteret eftersom att resultatet endast visar på små 

platser inom kvarteret som är lämpliga att förtäta. Ett resultat på pixelnivå kan även 

vara positivt då det blir tydligare vilken specifik plats inom kvarteret som är 

lämpligast. Detta gör det även möjligt att föra mindre förtätningslösningar som i 

Kristianstad som redovisas i litteraturstudien.   

MCA är ett verktyg som kan användas för att finna förtätningsmöjligheter i en tät 

bebyggd rutnätsstad. Analysen förutsätter dock att kriterierna fyller sin funktion 

som dikuteras i litteraturstudien. 
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6 Slutsatser 

MCA är ett verktyg för att finna möjliga förtätningsytor i tätbebyggd stadsmiljö. 

Denna studie har visat att det finns möjlig förtätningspotential av nybyggnation, 

påbyggnation och ombyggnation i Östersunds centrum. Befintlig bebyggelse och 

kulturmiljö behöver inte nödvändigtvis betyda att det hindrar utvecklingen i 

centrum. Förutsättningarna för analysens trovärdighet är att kriterierna och 

faktorerna bör fylla sin funktion för invånarna. Multikriterieanalyserna resulterade i 

två slutgiltiga resultatkartor, den ena visade på platser inom kvarteren som var 

lämpligast att förtäta medan den andra visade de mest lämpliga kvarteren för en 

förtätning. Analyserna visade på två intressanta resultat eftersom resultaten blev 

annorlunda på grund av de olika principer som använts. De bästa platserna och 

kvarteren som multikriterieanalysen visar behöver inte vara de bästa i verkligheten 

vilket innebär att vidarestudier och utvärderingar måste göras inom kvarteren för att 

utvärdera multikriterieanalysens resultat. Utvärderingarna och vidareanalyserna av 

de fyra kvarteren och de fem platserna med de högsta värdena resulterade i att 

kvarteret Magistern/Busstorget och platser inom kvarteret Häradshövdingen ansågs 

som bäst att förtäta. Att det har kommits fram till två alternativa kvarter att förtäta i 

betyder inte att det ena måste utesluta det andra utan arbetet som gjorts kan 

användas som underlag för Östersunds kommun som måste ta ett slutgiltigt 

ställningstagande om vilket kvarter eller plats inom ett kvarter som bör förtätas.  

Definitionen av hållbar densitet varierar beroende på ändamål och områdets 

förutsättningar som redovisades i litteraturstudien. Förtätning bör genomföras på ett 

sådant sett att befolkningen blir jämt fördelad över staden det skapar hållbarhet och 

möjlighet för mångfald.   

Litteraturöversikten, kriterierna, intervjuerna och rangordningarna bidrog 

gemensamt till resultatet och skapade i sin tur ökad förståelse för området och det 

platser som analysen identifierar. Fler möjliga resultat baserat på olika 

konstellationer av faktorerna men det bör poängteras att alla dessa har ett betydande 

värde i områdets centrala läge. Detta arbete skapar inte automatiskt en livligare stad 

men identifierar förutsättningar för en av de viktigaste faktorerna i en levande stad 

för människorna som skall bo och verka i området. Metoden ger även ett bra 

underlag för beslutsfattande organ i kommunen genom en ökad rumslig uppfattning 

som kartor och litteratur redovisar.   
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