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Förord 
 

Detta examensarbete är gjort för en kandidatexamen på 15 hp inom samhällsplanering. 

Arbetet avslutar de tre år långa studierna på Geomatikprogrammet med inriktning 

samhällsplanering på Högskolan i Gävle 

 

Jag vill tacka min handledare Jakob Nabuoka som kommit med många bra råd och tips 

som hjälpt mig att komma över de olika hinder och problem som uppstått under arbetets 

gång. Då arbetet inte gjorts i samarbete med något företag så var det bra med den hjälp 

som Jakob bidragit med. 

 

Jag vill även passa på att tacka kurskamraterna Kristoffer Blomfeldt och Johan Jönsson 

för studiehjälp, tips och stöd under dessa tre år.   

 

Gävle, 26 maj 2013 

Robin Mattsson 
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Sammanfattning 
 

Urban sprawl är ett problem i hela världen. Ekonomi, hälsa, miljö och jordbruksmark är 

några saker som stadsutbredningen har effekter på (Habibi, 2011). I USA började 

problemen med urban sprawl efter andra världskriget när möjligheter till billiga bolån 

skapades. Detta gjorde att fler människor hade möjlighet att flytta till enfamiljshus i 

förorterna och användandet av bil som transportmedel ökade (Duany, 2010). 

Stadsutbredningen i Sverige startade efter andra världskriget då bilismen ökade även 

här. Den svenska trafikplaneringen var influerade av den nordamerikanska 

planeringsmodellen med resultatet att boendetätheten minskade med upp emot en 

tredjedel (Svenska Naturskyddsföreningen, 2006).   

 

Det finns en hel del metoder för att motarbeta och kontrollera stadsutbredningen. 

Exempel på metoder är förtätning och sätt att reducera och kontrollera trafik (Habibi, 

2011) samt mer djupgående strategier som urban growth boundaries och green belts 

(Gennaoi et al, 2009). 

 

Eftersom det finns väldigt lite information om urban sprawl i Sverige, så handlar detta 

arbete om att göra en fallstudie för att undersöka hur åtta svenska kommuner arbetar 

med att kontrollera och motverka urban sprawl. Dessa kommuner är Stockholm, 

Göteborg, Malmö, Uppsala, Västerås, Örebro, Linköping och Helsingborg. 

Kommunernas översiktsplaner har studerats med målet att påvisa fyra metoder för att 

motverka urban sprawl som identifieras av Habibi (2011).  

 

Sverige är och har varit påverkat av urban sprawl (Svenska Naturskyddsföreningen, 

2006). Undersökningen av översiktsplanerna i de svenska kommunerna visar också att 

alla arbetar mot en hållbar utveckling av sin stad genom förtätning och utbyggnad av 

kollektivtrafiken. Kommunerna använder sig av generella metoder som förtätning och 

kontroll av trafik men använder sig inte av några mer specifika och mer djupgående 

metoder som urban growth boundaries och green belts. Detta kan bero på flera saker, 

bland annat att de mer djupgående metoderna inte nämns av kommunerna i deras 

översiktsplaner utan istället kanske finns med i detaljplanerna.  

 

Nyckelord: urban sprawl, kommuner, förtätning, trafikkontroll, urban growth 

boundaries, green belts, Sverige och översiktsplaner. 
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Abstract 

 

Urban sprawl is a worldwide problem. The economy, health, environment and 

agricultural land are some things that urban sprawl affects (Habibi, 2011). In the United 

States, the problem began after the Second World War when opportunities for cheap 

mortgages were created. This meant that more people had the opportunity to move to 

single-family homes in the suburbs and use the car as a means of transport (Duany, 

2010). Increased car use also caused urban sprawl to appear in Sweden after the Second 

World War. The look and size of Swedish cities was also influenced by the adoption of 

American planning practices, practices that ultimately contributed to a one-third 

reduction in housing density (Svenska Naturskyddsföreningen, 2006).  

 

There are a lot of methods to counteract and control urban sprawl. Examples include 

densification and measures to reduce and control traffic flows (Habibi, 2011). Urban 

growth boundaries and green belts are examples of more complex strategies used in 

some planning jurisdictions (Gennaoi, 2009). 

 

Since there is relatively little information about urban sprawl in Sweden, this research 

investigates how Swedish municipalities are working to control and counteract urban 

sprawl. The municipalities examined include Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, 

Västerås, Örebro, Linköping and Helsingborg. The local comprehensive plans of these 

eight Swedish municipalities were examined with reference to four counter-sprawl 

methods identified by Habibi (2011). 

 

Sweden was and is still influenced by urban sprawl (Svenska Naturskyddsföreningen, 

2006). This study of the Swedish municipalities also shows that they are all working 

towards the sustainable development of their cities. The results further show that all 

eight of the cities examined are using densification and traffic control to control sprawl, 

but that none of the cities mention urban growth boundary and green belt strategies in 

their comprehensive plans. These differences may reflect planning priorities, 

political/jurisdictional contexts, or the placement of the more complex methods within 

detailed site plans.       

 

Keywords: urban sprawl, municipalities, densification, traffic control, urban growth 

boundaries, green belts, Sweden, comprehensive plans 
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1. Inledning 
 

Urban sprawl är ett växande problem. Stadsutbredning finns runt om i hela världen men 

syns tydligast i USA. Detta påverkar allt ifrån ekonomi, hälsa, miljö till 

markanvändning (Habibi, 2011). Definitionen av urban sprawl kan variera mycket 

beroende på vem som tillfrågas, men insatta personer inom ämnet urban sprawl har 

enats om att det handlar om ett stadsmönster som är splittrat och brett (Wu, 2006).  

 

European Environment Agency (2006) definierar urban sprawl som ett fysiskt mönster 

av utbyggnader med låg densitet i stora urbana områden, det sker på marknadsmässiga 

villkor. Utbredningen är en stor den av den urbana tillväxten och innebär dålig 

planeringskontroll av markindelningen. 

 

Arbetet kommer att handla om hur svenska kommuner använder sig av metoder och 

strategier för att motarbeta urban sprawl. För att undersöka detta så kommer åtta 

kommuners översiktsplaner för deras städer att undersökas. Det finns en hel del metoder 

som används runt om i världen för att motarbeta stadsutbredningen, vilket kommer att 

ligga som grund för undersökningen.       

 
 

1.1 Bakgrund 
 

Bakgrunden till urban sprawl förklaras av Duany et al. (2010) som en efterdyning av 

andra världskriget då policys gjorde att billiga bolån skapades och produktionsnivån på 

biltillverkningen skapade billigare priser. Kontentan av detta blev att yngre familjer 

hade råd att flytta ut i förorterna och transportera sig med bil till och från hemmet. 

Dessa växande förorter var och är standarder för det nordamerikanska tillväxtsmönstret, 

det är en uppfinning skapad av arkitekter, planerare och ingenjörer som uppkom under 

en rörelse som kallades ”sweeping aside of the old” som startade efter andra 

världskriget och medförde policys för t.ex. billiga bolån. Förortsutbredningen har 

bevisat sig vara väldigt ohållbar, utspridningen är väldigt oekonomisk och tar upp 

mycket markyta och med trafikproblemen och de sociala orättvisheterna som uppstår så 

är det ingen sund tillväxt. 

 

Familjen Levitt hade ett stort inflytande i den nya förortsbebyggelsen. De skapade stora 

förorter med billiga massproducerade hus. Den mest kända förorten som familjen 

skapade är Levittown vid Long Island New York som är namnsatt efter Levitt familjen. 
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Levittown består av 17 400 hus och har 82 000 invånare. De massproducerade husen 

gjorde att de kunde bygga upp emot 30 hus per dag, vilket gjorde det kostnadseffektivt 

och billigt. De nyhemkomna militärerna bosatte sig i området, vilket ledde till en stor 

baby boom. Levittown kallades därför även för ”fertility valley” och ”the rabbit hutch” 

(Rosenberg, utan årtal).  

 

 

Figur 1. Levittown i Pennsylvania uppifrån, hämtad den 30 juli 2013 från 
http://en.wikipedia.org/wiki/Levittown,_Pennsylvania 

   

Stadsutbredningen har ökat stort i USA där mätningar har gjorts som visar på att 12 

miljoner hektar mark har omvandlats till exploateringsmark, vilket har medfört en stor 

minskning av jordbruksmark mellan åren 1982-1997 (Hasse, 2003). 

 

I Europa så har inte ökningen av stadsutbredning varit lika stor. Medvetenheten hos de 

styrande om påverkan av utbredningen på jordbruksmark har funnits med i ett tidigt 

skede. Detta har medfört att stadsplaneringar med strategier och policys tidigt har 

skapats (Knox, 2010). Däremot enligt (Couch, 2007) i efterdyningarna av andra 

väldskriget så började regeringar i både västra och östra Europa att planera för att 

tillgodose och tillhandahålla bostäder för befolkningstillväxten. Problemet var att detta 

resulterade i nya fristående städer eller nya förorter till de redan befintliga. Dessa 
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nybyggen skapades med ett väldigt glest stadsmönster, vilket gjorde att den nya 

planeringen skapade en stadsutbredning i Europeiska städer. Västra Europa upplevde i 

slutet av 1900- talet en ekonomisk tillväxt som ledde till en ännu större urbanisering. 

Mellan åren 1990 och 2002 så ökade t.ex. andelen stadsmark i Frankrike med hela 23%. 

 

Skillnaden mellan Europa och USA är enligt Couch (2007) bland annat att Europeiska 

länder oftast har bättre planeringssystem och har använt sig av dessa en längre tid, vilket 

har resulterat i att utbredningen har kontrollerats och inte eskalerat i samma grad som i 

Amerikanska städer. Förorterna i USA är i de flesta fall större än de Europeiska 

motsvarigheterna. De Amerikanska förorterna växer snabbare och skillnaderna mellan 

dessa och stadskärnorna gällande levandsvillkor är större.  

 

I Europa så börjar problemet med urban sprawl att öka, European Environment Agency 

(2006) skriver i sin rapport att år 2020 så kommer ungefär 80 % av Europas befolkning 

att bo i urbana områden. I sju länder kommer siffran att vara så hög som ca 90 %. 

Tidigare så uppkom oftast urban sprawl på grund av befolkningsökningar men på senare 

år så har flera nya faktorer spelat in. Exempel på dessa faktorer är ökad rörlighet, ökad 

andel enfamiljhus och dålig effektivitet och samstämmighet inom markanvändnings 

politiken. De områden som drabbats mest av ökningen av urban sprawl är länder med 

hög befolkningsdensitet och hög ekonomisk aktivitet. Det drabbar även mest länder 

med en hög ekonomisk tillväxt.  

 

Bilen är den största anledningen till att stadsutbredningar har kunnat skapas. Mellan år 

1960 och 1995 så minskade boendetätheten i Sverige från drygt 30 personer per hektar 

till 22, huvudfokus måste därför ligga i att stoppa den utvecklingen. För att göra detta så 

är förtätningar och förbättrad kollektivtrafik några sätt att motverka utvecklingen av 

stadsutbredning (Boverket, 2002). 

 

För att motarbeta urban sprawl så finns det många generella metoder som appliceras. 

Exempel på sådana metoder är förtätning, skydd av mark, förbättring av 

låginkomsthushållens levnadsvillkor och kontroll av städers tillväxt (Habibi, 2011). Det 

finns även mer utnämnda strategier som t.ex. urban growth boundaries och greenbelts 

(Gennaio, 2009). 
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Boverket (2002) vill motverka inriktningarna att trafikplanering och 

bebyggelseplanering är två skilda saker och trycker istället på att de båda ska vävas 

samman i utrycket stadsplanera. För att nå målet med en hållbar stadsutveckling så är 

sambanden mellan staden, människorna och hur invånarna förflyttar sig viktiga. 

Trafiken är en grundpelare i städerna och kommunernas arbete med sina städer måste 

utgå från detta och skapa miljövänliga transportsätt. För att uppnå en större gemensam 

planering mellan ansvarstagarna för områdena så måste kunskapen samlas och 

samarbeten mellan de ansvarande myndigheterna fungera på ett bra sätt. Avgränsningar 

mellan ansvarande måste rivas och medborgarna som lever i staden måste bli delaktiga.   

 

1.2 Avgränsning 
 

När urban sprawl uppmärksammas i artiklar och liknande så handlar det ofta om USA 

(Habibi, 2011). Detta har gjort att jag kommer att uppmärksamma hur svenska 

kommuner arbetar för att motarbeta urban sprawl i sina städer.  

 

Habibi (2011) och Gennaio (2009) nämner ett antal olika metoder och strategier för att 

motarbeta städers utbredning. Genom att använda dessa som grund så kan jag undersöka 

översiktsplanerna hos de större svenska städerna gjorda av respektive kommun. Med 

detta vill jag få fram resultat på hur de arbetar för att motarbeta utbredningen av deras 

städer och om de använder sig av några utnämnda strategier eller om de använder mer 

vidkända och generella metoder som Habibi (2011) nämner. Min forskningsfråga 

kommer därför att vara ”hur används strategier för att motarbeta urban sprawl i svenska 

städer?”.  

 

Anledningen till att jag valt detta fokus på min studie är att urban sprawl är ett befintligt 

och växande problem runt om i världen. Urban sprawl påverkar bland annat miljön och 

jordbruksmark (Habibi, 2011). Då själva problemet redan är välkänt så är metoder och 

strategier för att motarbeta detta problem nästa steg att ta. Därför så vill jag undersöka 

hur svenska kommuner arbetar med att motarbeta utbredningen av sina städer. 

     

1.3 Syfte och mål 
 

Syftet med denna studie är att undersöka hur de större svenska städernas kommuner 

arbetar för att motarbeta urban sprawl i deras städer. För att få en större förståelse inom 
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området så är det viktigt att förstå vad urban sprawl är, vilka konsekvenser det medför 

och vad det finns för metoder och strategier för att motarbeta problemet.  

 

För att få fram information så görs en litteraturstudie för att hitta information om vad 

som har skrivit om urban sprawl och metoder och strategier för att motarbeta urban 

sprawl. Resultatdelen kommer att bestå av en fallstudie, där information kommer att 

sammanställas från kommuners översiktsplaner för dessa större städer om hur de arbetar 

för att kontrollera stadsutbredningen. Därefter kommer också resultaten att jämföras 

med de metoder och strategier som används och uppmärksammats i andra delar av 

världen och som sammanställts genom litteraturstudien.   

  

1.4 Studiens värde 
 

Denna studie är viktig för att den bidrar med något nytt till forskningen inom urban 

sprawl. Först så ligger fokusen på Sverige vilket inte är så för vanligt för forskningen 

inom ämnet, då det ofta är USA som forskningen centreras runt. För det andra så 

sammanställer denna studie flera svenska kommuners arbete för att motarbeta urban 

sprawl i sina städer. Därefter diskuteras de metoder som används och jämförs med andra 

länders arbete. Den inriktning som används i denna forskning har jag inte sett tidigare. 

 
 

1.5 Språk och definitioner 
 

En del engelska begrepp kommer att användas eftersom dessa redan är välkända inom 

ämnet. Att översätta dem till svenska kommer skapa förvirring. Därför har de engelska 

begreppen behållits. De engelska ord som används är: 

 

Urban sprawl: Urban sprawl är ett utspritt stadsmönster med stora och breda förorter 

utanför stadskärnan. Det närmaste svenska ordet för fenomenet är stadsutbredning. 

 

Urban growth boundaries: Är en metod för att stoppa och kontrollera 

stadsutbredningen. Metoden fungerar så att en gräns ritas ut på en karta där staden ska 

sluta och mark utanför får inte exploateras utan nybyggnationer ska ske innanför 

gränsen. 

 

Green belts: Är precis som urban growth boundaries en metod för att få stopp på 

stadsutbredningen. Här har de en öppen yta t.ex. ett grönområde som fungerar som en 
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gräns där staden inte skall växa utanför utan istället exploateras innanför och 

nybyggnation behövs.   

 

2. Litteraturstudie 
 

Wu (2006) förklarar att urban sprawl skapas när priser för transport och resor sjunker 

och lönerna ökar. Då flyttar höginkomsttagarna ut till förorterna för att de lätt kan 

transportera sig till t.ex. sina arbeten eller för att handla. Av denna anledning så blir 

sprawl vanligare i områden med låga resekostnader, varierande miljö och högre 

inkomster (Wu, 2006). Jaeger et al. (2010) nämner att det är svårt att jämföra olika 

mätningar av urban sprawl eftersom dessa ofta inte genomförts på samma sätt och att 

det inte finns någon riktigt definition av termen urban sprawl. 

 

Urban sprawls uppkomst i USA var ett direkt resultat av policys som skapades efter 

andra världskriget. De policys som gjorde den största inverkan på städernas utbredning 

var ”The Federal Housing Administration” och ”Veterans Administration Loan 

programs” som gjorde det möjligt att ta bolån som kostade mindre än månadshyran.. 

Största delen av dessa bolån gick till enfamiljhus i förorten (Duany, 2010). Arbete för 

att skapa fler och bättre motorvägar påbörjades, vilket gjorde att transport med bil blev 

enklare och bilpriserna började sjunka. Ekonomin bland yngre familjer blev bättre vilket 

gjorde att fler familjer kunde flytta till enfamiljshus ute i förorten, vilket skapade en ny 

boendestandard (Duany, 2010).       

 

På grund av utbredningen av städerna så skapades ett stort behov av transportmedel, 

speciellt bil. Med ett stort bilberoende och den stora andelen biltrafik som medföljer så 

får det konsekvenser. Utsläpp från bilar skadar miljön och har negativa effekter på 

människors hälsa. Med mycket trafik så ökar även trafikolyckorna som kostar många 

människors liv (Sturm, 2004). 

 

I Sverige är fenomenet med urban sprawl rätt så okänt men det förekommer även här. 

Det startade till stor del efter andra väldskriget då bilismen ökade stort i Sverige. Man 

började separera olika funktioner som t.ex. bostäder och arbeten då framkomligheten 

med bil gjorde transporter möjliga. Sverige började även ta efter trafikplanering från 

USA där framkomligheten skulle vara lätt och olika trafikslag skulle separeras. Detta 

ledde till en ökad spridring av bostäder. Boendetätheten minskade med så mycket som 
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upp emot en tredjedel, samtidigt som ytan på städerna ökade med upp emot 70 % 

mellan åren 1960-1995. Det byggdes mycket enfamiljshus under 70 och 80-talet men 

sedan under 90 talet så började hållbar utveckling att anammas vilket ledde till en 

minskning av stadsutbredningen i Sverige (Svenska Naturskyddsföreningen, 2006)  

 

I Schweiz så använder de sig av stadsinneslutande strategier som kontrollerar att 

städerna inte växter för mycket på bredden. De två varianter som används är 

”greenbelts” som är öppna ytor som skall fungera som en avgränsning för tillväxt av 

staden. Den andra är ”urban growth boundaries” som mer är en linje på t.ex. en karta 

som står för gränsen som staden får växa inom. Efter 10-15 år så undersöks de gränser 

som finns om de skall flyttas eller fortsätta att gälla. Dessa strategier har medfört att det 

innanför gränserna har ökat i täthet och utanför har byggnationerna minskat i de 

kommuner som strategierna har använts i (Gennaoi, 2009).  

 

I Tennessee, USA så använder de sig också av ”urban growth boundaries”. Tennessee är 

tillsammans med Oregon och Washington de enda staterna i USA som har en policy att 

”Urban growth boundaries” skall skapas av de lokala myndigheterna (Cho, 2008).  

Även här så saktades utbredningen ner och gav en större kontroll. Däremot ökade 

byggnationerna ute på landsbyggden (Cho, 2008). 

 

Portland, USA är en av de mer kända staterna som använder sig av urban growth 

boundaries. Deras förslag att använda metoden gick igenom 1980. Portlands urban 

growth boundary täcker 24 städer. I Portland så finns det inga klara bevis på att 

gränserna har bidragit till en minskad utspridning då de fortfarande ligger i toppen bland 

de snabbast växande storstadsområdena vad gäller upptagning av landyta och urban 

befolkning. Även vad gäller minskning av bilanvändandet så finns det inga större bevis 

på att skillnader har gjorts med hjälp av kollektivtrafik och liknande (Myung, 2003). 

 



 

 
 

13 

 

Figur 2. Portlands urban growth boundary (Myung, 2003, p. 3). 

 

Myung (2003) säger att i Seoul, Sydkorea så använder de sig av green belts som 

skapades 1976 och funnits i nästan 30 år. Green belts har fungerat för Seoul och har 

medfört att inget har fått byggts på fel sida av gränsen. Men i stora städer som Seoul 

kan det även skapa problem då det bara blir stadskärnan som förtätas och det kan även 

skapa en dålig relation mellan olika stadsdelar på varsin sida om gränsen, detta kallas 

för ”leapfrog development”.           

 

I England år 2000 så började de arbeta med strategier där de frisatte mark för bostäder. 

Myndigheterna som ansvarade för planeringen fick som mål att tillhandahålla och 

återanvända tidigare exploaterad mark. Med hjälp av nybyggnation av bostadshus så 

ville de öka antalet boende i området för att hjälpa till med förtätningen av staden 

(Couch, 2006). 

 

2.1 Strategier mot urban sprawl 
 

Det finns flertalet metoder och strategier för att motarbeta urban sprawl. Habibi (2011) 

nämner flertalet strategier i sin artikel. Dessa är: 

• Förtätning – att exploatera staden inåt inom redan befintlig stadsmiljö istället för 

att bygga utåt. 

• Kontrollera trafik- minska ägandet av egna bilar. 
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• Ökning av låginkomsthushållens levnadsvillkor – göra prisvärda bostäder för 

låginkomsttagarna och ge stöd och bidrag. 

• Delning av infrastukturkostnader – att öka boendes del av kostnader för 

infrastruktur. 

• Urbana gränser – gränser som kontrollerar att staden inte växer utåt utan istället 

bara exploateras i de inre delarna av staden 

• Ombyggnad av innerstadskärnan – skapar en ökning i markpriser, användning 

av mark och företagsamheten i övergivna lokaler. 

• Kontroll av tillväxt och skydd av mark – gör att öppna ytor har en hög 

mervärdesskatt vid byte av markanvändningen. Gör att byten av 

markanvändning minskar. 

• Urban konsolidering – gör att mark och kollektivtrafik utnyttjas på ett 

lämpligare sätt. Medför begränsningar på användandet av mark och skapar 

billigare infrastrukturkostnader. 

• En effektiv och kreativ förvaltning – att ha en kreativ stadspolitik som skapar en 

bra tillväxt. Med det så skall planerare kunna avgöra vilken riktning, värde och 

kostnad utvecklingen har.  

 

 
 

Av dessa 9 metoder så valdes fyra stycken ut för att undersökas i fallstudien. De valdes 

för att det var de metoder som kan kopplas till fysisk planering, vilket är det ämne 

studien är inom. De andra metoderna handlar om andra ämnen. De fyra metoderna som 

valdes ut är: 

 

Förtätning: Se om kommunerna arbetar med att utveckla staden inifrån och utvecklar 

sin stadskärna istället för att placera framtida exploatering i utkanterna av staden. 

 

Kontrollera trafik: Arbetar kommunerna med att minska bilanvändandet i staden och i 

så fall hur arbetar de med detta. 

 

Urbana gränser: Använder sig kommunerna av gränser där staden inte får växa utanför. 

Detta kan kopplas samman med förtätning. De tidigare nämnda metoderna urban 

growth boundaries och green belts är varianter av urbana gränser. 

 

Urban konsolidering: Om kommunerna arbetar med att skapa en bra kollektivtrafik och 

markanvändande. Kollektivtrafiken kan kopplas samman med hur kommunerna vill 

kontrollera trafiken i sina städer.  

 

Av dessa fyra metoder så slogs kontrollera trafik och urban konsolidering ihop i 

fallstudien under namnet trafikkontroll och kollektivtrafik. Detta på grund av likheterna 

mellan metoderna.  
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3. Metod 
 

3.1 Litteraturstudie 
 

Flowerdew och Martin (2005) skriver att en litteraturstudie är ett bra sätt att visa att den 

skrivande har kunskap om vad andra skrivit inom ämnet. Genom att läsa tidigare 

litteratur inom ämnet så kan det vara lättare att hitta sin egen inriktning på arbetet och 

att undvika de problem som tidigare författare haft.    

 

För att hitta bakgrundinformation om ämnet till litteraturstudien användes databaserna 

ScienceDirect och Academic search elite. Sökorden var ”Urban sprawl” och ” 

Consequences of urban sprawl”. Boken Urban social Geography: an introduction av 

Paul Knox och Steven Pinch användes också för att hitta information om detta. 

 

Litteraturstudien har skapats genom att hitta artiklar med sökorden nämnda ovan som 

sedan sökts igenom efter relevant information med bakgrund till urban sprawl, gällande 

konsekvenser och metoder som används för att kontrollera och stoppa utbredning av 

städer. För att få en bred information om detta så undersöktes artiklar från städer i olika 

delar av världen eftersom USA har flest artiklar publicerade i ämnet. 

 
 

3.2 Fallstudie 
 

Fallstudien har skapats genom att undersöka kommuners översiktsplaner för Sveriges 

tio största städer vad gäller befolkning i tätorten. Efter att ha undersökt vilket år 

översiktsplanerna blivit antagna så blev två städer bortplockade på grund av att deras 

översiktsplaner var för gamla. Städerna som togs bort var Jönköping och Norrköping. 

Båda städerna hade översiktsplaner antagna år 2002. Jönköping har startat arbetet med 

en ny översiktsplan som skall vara klar år 2014. Resultatet grundas därför på de åtta 

största städerna i Sverige med nyare översiktsplaner. Städerna som kommer att 

undersökas är Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Västerås, Örebro, Linköping och 

Helsingborg.  

 

En fallstudie är en studie där man undersöker en speciell sak på djupet. En forskare som 

använder sig av fallstudie som metod observerar ofta sakers karaktärerer t.ex. på en 

person, en myndighet eller en skola. Syftet med detta är att kunna göra mer djupgående 

undersökningar (Biggam, 2011). 
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Genom att använda sökmotorn i AdobeReader så kunde jag lättare hitta det jag sökte 

och använda mig av metoder och policys med hjälp av litteraturstudien som sökord. 

Sökorden jag använde mig av var ”förtätning”, ”hållbar utveckling”, ”kollektivtrafik”, 

”green belts”, ”urban growth boundaries”, ” urbana gränser”, ”trafik” och 

”stadsgränser”. 

 

Sökningen av orden ”hållbar utveckling” användes för att hitta kapitel som handlar om 

stadens utveckling. När ordet hittades så lästes hela stycken för att undersöka om någon 

av metoderna nämndes. Lika gjordes för ordet ”trafik”. Med de andra sökorden så var 

det mer specifika metoder som söktes, men även här så lästes hela stycket där orden 

återfanns. 

 

När information för alla städerna hade hittats så skapades tre underrubriker för varje 

stad. Dessa underrubriker är förtätning, trafikkontroll och kollektivtrafik och urbana 

gränser. Rubrikerna bygger på de fyra metoderna som valdes ut ur litteraturstudien som 

jag sedan använde och sökte efter i översiktsplanerna. De fyra metoderna som valdes ut 

i litteraturstudien blev tre på grund av att kontrollera trafik och urban konsolidering 

slogs ihop under namnet trafikkontroll och kollektivtrafik.    

 

4. Resultat 
       

Urban sprawl är ett fenomen som drabbar många städer världen runt. Utbredningen 

skapar konsekvenser för t.ex. ekonomi, hälsa, miljö och jordbruksmarker (Habibi, 

2011). Det finns olika metoder för att motarbeta och kontrollera städernas utbredning 

som t.ex. förtätning och skapa en minskning av eget bilägande (Habibi, 2011). Det finns 

även metoder som urban growth boundaries och green belts (Gennaio, 2009). För att 

undersöka hur svenska kommuner arbetar med att motverka sina städers utbredning så 

görs denna fallstudie.       

 

I denna fallstudie så kommer jag att undersöka och jämföra kommuners arbete och 

metoder för att motarbeta urban sprawl och jämföra dessa med redan nämnda och 

välkända metoder som används runt om i världen och som hittats via litteraturstudien. 

Metoderna kommer att fungera som rubriker. De metoder som kommer att undersökas i 

översiktsplanerna är förtätning, trafikkontroll och kollektivtrafik och urbana gränser. 
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Kommunerna vars städer jag kommer att undersöka är Stockholm, Göteborg, Malmö, 

Uppsala, Västerås, Örebro, Linköping och Helsingborg. Dessa städer skiljer sig mycket 

i både storlek och densitet (se tabell 1). 

 

Tabell 1. Visar kommunernas ytstorlek, folkmängd och densitet i tätort.  

 

 

(Källa: SCB, 2012) 

  
4.1 Urban sprawl i svenska städer 
 

Malmö 

Vision: Malmö vill skapa en attraktiv stad och en hållbar stadsutveckling. Nuvarande 

och kommande generationer skall kunna leva ett bra liv och kunna uppfylla sina behov. 

Malmö vill genom detta bidra till en hållbar samhällsutveckling (Malmö kommun, 2005 

sid 20).  

 

Förtätning: Malmö kommun satsar på att förtäta staden för att på så sätt få en mer 

koncentrerad stad. Förtätningen skall ske på redan bebyggd mark och byggnaderna skall 

huvudsakligen byggas på höjden. Detta medför att de sparar på oexploaterad mark 

(Malmö kommun, 2010 sid 22). Förtätningen skall bland annat ske vid stationsnära 

platser som Nyhamnen och Hyllievång och centrum för att utnyttja Malmös befintliga 

järnvägssystem (Malmö kommun, 2005 sid 17).  

 

Trafikkontroll och kollektivtrafik: Malmö satsar på att skapa en mer miljövänlig 

trafik. För att lyckas med detta så blir kollektivtrafik, gång/cykelvägar och 

regionaltågen viktiga komponenter. Med hjälp av förtätningen så skapar staden bättre 

möjligheter för att kollektivtrafik och gång/cykeltrafik sammanlänkas och då hjälper 

dessa två metoder varandra (Malmö kommun, 2005 sid 21). På grund av att Malmö på 

Kommun 

Landareal 
tätort, 
hektar 

Folkmängd 
i tätort       

2010-12-31 

Täthet i 
tätort, 
inv/km2 

Stockholm 17 552 846 928 4 825 

Uppsala 7 106 172 709 2 430 

Linköping 6 169 130 835 2 121 

Malmö 8 188 297 543 3 634 

Göteborg 19 238 507 861 2 640 

Västerås 6 766 128 036 1 892 

Örebro 6 307 119 633 1 897 

Helsingborg 5 371 123 509 2 300 
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många ställen överskrider det miljökvalitetsmål för kvävedioxid som finns reglerade i 

Sveriges lagar så är minskningen av biltrafik och dess utsläpp viktig att få till (Malmö 

kommun, 2005 sid 50). 

 

Urbana gränser: Specifika metoder som urban growth boundaries och green belts 

använder de sig inte av i Malmö utan de riktar in sig mer på förtätning och satsningar på 

kollektivtrafik. Förtätning är däremot en diffusare sorts urban gräns på grund av att de 

gör satsningar så att staden inte skall växa utåt, men det finns ingen specifik gräns. 

    

Helsingborg 

Vision: Helsingborg vill utvecklas hållbart ur både ett miljömässigt, ekonomiskt och 

socialt perspektiv. De vill planera för framtiden genom att utveckla det befintliga och 

möta framtidens utmaningar på ett hållbart sätt (Helsingborgs kommun, 2010 sid 12). 

 

Förtätning: Helsingborgs kommun satsar på att skapa en resurseffektiv stadsstruktur. 

Med detta menar de att förtäta staden är att t.ex. kunna spara viktigt jordbruksmark och 

mark av kulturellt värde. Genom förtätningen så hoppas Helsingborgs kommun skapa 

kortare avstånd för innevånarna för att kunna tillfredsställa sina behov av att kunna ta 

sig till t.ex. arbetet eller till affären. En vinning av förtätningen som de nämner ofta är 

att den leder till en attraktivare stadskärna där innevånarna samlas. Förtätningen skall 

göras i centrala Helsingborg och vid stationsnära områden för att stärka möjligheterna 

till en bra kollektivtrafik och gång/cykeltrafik (Helsingborgs kommun, 2010 sid 14). 

 

Trafikkontroll och kollektivtrafik: Ett annat prioriteringsområde för Helsingborg är 

att förbättra kollektivtrafiken för att underlätta miljövänligare och smidigare resor för 

innevånarna, på detta sätt hoppas de minska bilanvändningen. Lokaliseringen av 

förtätningen runt stationsnära platser gör att det blir lättare för människor att resa 

kollektivt. Med prioriteringar på gång/cykeltrafik blir det lättare att använda cykel och 

gående som resesätt (Helsingborgs kommun, 2010 sid 37). Helsingborg vill även 

använda sig av bytespunkter inom kollektivtrafiken för att invånarna lätt ska kunna byta 

mellan olika transportsätt (Helsingborgs kommun, 2010 sid 58). För tillfället finns det 

tre stycken bytespunkter men en utökning planeras (se figur1). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Urbana gränser: Helsingborgs kommun använder sig inte av några metoder för att 

skapa urbana gränser som urban growth boundaries och green belts.  
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Uppsala  

Vision: Uppsala grundar sin vision på kommunens befintliga policys för hållbar 

utveckling, där man bland annat vill utnyttja sina resurser för att miljö, biologisk 

mångfald, folkhälsa och motarbetande av klimatförändringar är mål för framtiden 

(Uppsala kommun, 2010 sid 11). 

   

Förtätning: Uppsala kommun arbetar precis som de andra kommunerna med att förtäta 

staden. Däremot så har de koncentrerat sig lite mer på att förklara vilka konsekvenser 

och konflikter som uppstått i stadens områden där förtätningar redan skapats. 

Förtätningen skall fortsätta ske inom stadens centrala delar där de tidigare redan börjat 

förtäta (Uppsala Kommun, 2010 sid 72).  

 

Trafikkontroll och kollektivtrafik: Uppsala kommun satsar hårt på att få en effektiv 

kollektivtrafik. De vill att den skall vara bekväm och ha en frekvent täthet av turer 

(Uppsala kommun, 2010 sid 52). Ett sätt som Uppsala vill använda för att locka 

invånarna till att utnyttja kollektivtrafiken är att ge den bättre framkomlighet än bilarna 

till de större resemålen som t.ex. stadskärnan och universitetet (Uppsala kommun, 2010 

sid 53). Dessa stråk för kollektivtrafik skall ha anslutande gång/cykelvägar för att 

underlätta och främja dessa transportsätt (Uppsala kommun, 2010 sid 52).   

 

Urbana gränser: Uppsala kommun nämner i översiktsplanen att staden skall växa inom 

sina gränser vilket speglar det som vill åstakommas med urbana gränser. Men de 

nämner ingen officiell metod eller gräns som gäller, utan bara att staden skall växa inom 

sina gränser (Uppsala Kommun, 2010 sid 75).     

  

Göteborg 

Vision: Visionen i Göteborg är att utvecklas och bli en livskraftig och lånsiktigt hållbar 

stad, där en balans mellan ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorer finns. Fokus 

ligger på hur hållbar utveckling ger uttryck i den framtida fysiska planeringen och 

mark- och vattenområdens användning (Göteborgs kommun, 2009a sid 18). 

   

Förtätning: Göteborg är en stad som är väldigt utspridd och kommunen vill länka 

samman de olika delarna för att skapa en mer sammanhållen och tät stad. Göteborgs 

kommun hoppas att byggnationen runt stadens knutpunkter skall göra att en hushållning 
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av mark skapas. En stor del av framtidens bebyggelse skall göras inom den centrala 

stadskärnan för att bidra till en attraktivare tät innerstad (Göteborg Kommun, 2009a sid 

108). Stadsdelar som ligger utanför centrum och som också kommer att förtätas är 

Gamlestaden, Biskopsgården och Högsbo (Göteborg kommun, 2009b sid 8). 

 

Trafikkontroll och kollektivtrafik: En stor del i detta arbete är att länka samman 

stadsdelarna för att ha en fungerande infrastruktur och ge invånarna större möjlighet att 

använda kollektivtrafik samt att gå och cykla. Kommunen anser att de blir tvingade att 

göra stora satsningar på trafiken oavsett hur staden kommer att byggas ut, vilket gör att 

arbetet med att jobba efter knutpunkter underlättar detta arbete (Göteborg kommun, 

2009a sid 108).  

   

Urbana gränser: Göteborgs kommun arbetar inte heller med urbana gränser för att 

motarbeta och kontrollera urban sprawl. De nämner i alla fall inget om sådana metoder i 

deras översiktplan. 

 

Västerås   

Vision: Målet är att Västerås skall vara en hållbar kommun ur ekonomiskt, socialt, 

ekologiskt, kulturellt och attraktivitets mässiga perspektiv. Människans behov skall 

komma i förstahand (Västerås kommun, 2012 sid 12).  

 

Förtätning: I Västerås satsar kommunen på att förtäta staden och därmed skapa ett mer 

aktivt centrum med allt ifrån bostäder, restauranger och affärer. De tre kvarter som är 

planerade att förtätas med nya bostäder är Mimer, Skalden och Slottsträdgården. 

Förtätningen gör att man kan hushålla med mark utanför stadskärnan och den biologiska 

mångfalden kan bevaras. Med nya bostäder och mötesplatser centralt så vill Västerås 

kommun få en attraktivare stadskärna dygnet runt (Västerås kommun, 2012 sid 37). 

 

Trafikkontroll och kollektivtrafik: Med satsningen på en förtätning och ett aktivt 

centrum vill Västerås kommun skapa bättre förutsättningar för kollektivtrafik och 

gång/cykeltrafik. Tillsammans hoppas de att dessa satsningar skall leda till minskade 

utsläpp av växthusgaser. På grund av att utsläppen av koldioxid är mycket högre från 

hushållen utanför centrum jämfört med hushåll som bor centralt så tycker Västerås 

kommun att det är väldigt viktigt att skapa en attraktiv kollektivtrafik som når hela 

Västerås (Västerås kommun, 2012 sid 72).  
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Urbana gränser: Västerås kommun arbetar inte med de uttalade stadsgränserna utan 

använder sig till största del av metoden förtätning. 

 

Linköping 

Vision: Linköping vill tillsammans med befolkning bidra till ett hållbart samhälle som 

fungerar långsiktigt. De vill även bidra till en globalt hållbar utveckling genom t.ex. 

minskning av växthusgasutsläpp (Linköping kommun, 2013). 

 

Förtätning: Linköpings kommun vill att framtida byggnationer skall placeras inom 

eller precis intill den befintliga staden för att skapa en tätare stad. Det medför en större 

tillgänglighet och trygghet. Linköpings kommun nämner i sin översiktsplan att trots 

målsättningarna att bli en storstadsregion så är det viktigt att behålla en medelstads 

storlek (Linköping kommun, 2010 sid 20). Här precis som i de andra städerna så öppnar 

förtätningen till en hushållning av jordbruksmark utanför staden. Men Linköping 

prioriterar att ta jordbruksmark i anspråk som ligger i anslutning till stadsbebyggelsen 

för att kunna skapa den täta staden som de vill (Linköping kommun, 2010 sid 41).  

 

Trafikkontroll och kollektivtrafik: För att minska bilanvändandet så ska 

framkomligheten med kollektivtrafik och gång och cykel prioriteras före biltrafiken 

(Linköping kommun, 2010 sid 6). Med en satsning på miljövänligare kollektivtrafik och 

en tätare stad som kommunen gör så kommer utsläppen av koldioxid i staden att minska 

vilket skapar bättre förutsättningar för framtiden (Linköping kommun, 2010 sid 5).  

 

Urbana gränser: Linköping kommun arbetar inte med några specifika metoder så som 

urban growth boundaries och green belts för att motarbeta stadsutbredning utan håller 

sig precis som de andra kommunerna till förtätning och satsningar på kollektivtrafik och 

gång/cykeltrafik. 

 

Stockholm 

Vision: Stockholms vision är att vara en stad i världsklass, detta genom att vara en stad 

för medborgarna, innovativa, växande, mångsidiga och tillhandahålla många 

upplevelser. Detta skall ske ur ett hållbart och långsiktigt perspektiv (Stockholms 

kommun, 2010 sid 9). 

 



 

 
 

22 

Förtätning: Stockholm satsar på att skapa en hållbar stad genom att förtäta i den 

centrala delen av staden och även på några ställen utanför staden i de befintligt 

bebyggda områdena. Med tanke på att Stockholm redan är en stor stad som bygger 

mycket på bredden så arbetas det med att koppla samman stadens olika områden och på 

så sätt få en tätare känsla av staden (Stockholms kommun, 2010 sid 32). De stadsdelar 

som angränsar till innerstaden är både attraktiva och glest byggda vilket gör att dessa 

har potential till förtätning (Stockholms kommun, 2010 sid 35). 

 

Trafikkontroll och kollektivtrafik: En annan del av detta arbete är att skapa en ny 

kollektivtrafik. Stockholm har redan en stor fördel när det gäller kollektivtrafik med 

tunnelbanan, men de vill utveckla detta. Även med vattentrafiken har Stockholms 

kommun en god framtid vad gäller persontrafik. Därför beaktas framtidens behov av 

centrala kajer (Stockholms kommun, 2010 sid 13). Kollektivtrafik är en så pass viktig 

del för Stockholm vilket gör att kommunen vill att planeringen av kollektivtrafik skall 

finnas med tidigt i planeringsprocessen för byggnationer, eftersom byggnadsstrukturen 

är viktigt för hur attraktiv och bra kollektivtrafiken kommer att vara (Stockholms 

kommun, 2010 sid 21). Den senaste tiden har cykeltrafiken ökat med hjälp av satsningar 

på cykelstråk och kommunen tror att detta kan öka ännu mer (Stockholms kommun, 

2010 sid 21).  

 

Urbana gränser: Stockholms kommun nämner inga gränser där staden inte får växa 

utanför men de satsar på att täta ihop den redan breda staden och skapa en bättre 

sammanhållning mellan stadsdelarna med hjälp av kollektivtrafik.  

 

Örebro 

Vision: Örebros mål är att vara socialt hållbara, levnadsförhållandena skall vara 

jämlika. Det ska finnas integration och mångfald, befolkningen ska känna sig trygga, 

det ska vara ekologiskt hållbart och Örebro vill motarbeta klimat förändringar (Örebro 

kommun, 2010 sid 9-11). 

 

Förtätning: Örebro kommun vill precis som de sju andra kommunerna förtäta sin stad. 

De vill att tätorten skall vara i en sådan storlek att invånarna kan nå det mesta av staden 

via gång eller med cykel. Kommunen är positivt inriktad för att bygga på höjden och 

därmed skapa en förtätning. De värdesätter även allmänna intressen och 

kulturmiljövärdena, dessa får inte offras för att förtäta staden. Stadsdelar utanför 
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stadskärnan som Markbacken och Brickebacken har potential att förtätas. Kommunen 

tycker att det är viktigt att nybyggnationer görs i redan etablerade områden och med 

kollektivstråk (Örebro kommun, 2010 sid 31). 

 

Trafikkontroll och kollektivtrafik: Genom förtätning så vill Örebro kommun minska 

transportbehovet och bygga upp staden efter kollektivtrafikstråk. Genom detta vill man 

göra kollektivtrafik och gång/cykeltrafik till det mest attraktiva transportsättet (Örebro 

kommun, 2010 sid 11). De vill även minska restiderna med kollektivtrafik och på sätt 

locka människor att använda dessa som transportsätt (Örebro kommun, 2010 sid 18). 

  

Urbana gränser: Precis som de sju andra kommunerna använder sig inte Örebro av 

några specifika urbana gränser för att kontrollera utbredningen. 

 

4.2 Analys 
 

Resultatet visar att alla åtta kommuner arbetar med förtätning för att minska 

utbredningen och bevara värdefull jordbruksmark i sina största städer. Att skapa en 

attraktiv kollektivtrafik och att göra staden tillgänglig med gång/cykelvägar är även det 

något som alla kommunerna arbetar med och vill uppnå.  

 

Ingen av kommunerna använder sig av metoder som green belts och urban growth 

boundaries för att kontrollera och motarbeta urban sprawl i sina städer enligt 

översiktplanerna. Men alla städer är inne och snuddar på vissa delar av metoden urban 

growth boundaries, där städerna skall växa inuti den befintliga staden istället för utåt 

och på så sätt inte växa på bredden och ta värdefull jordbruksmark i anspråk. 

 

Uppsala och Linköping är de enda två kommunerna som går så pass långt med 

satsningen på kollektivtrafik, att de gör framkomligheten med bil sämre till populära 

resemål för att locka invånarna till att använda kollektivtrafik, som då får en bättre och 

mer direkt framkomlighet.  

 

Skillnader mellan de åtta storstäderna och de mindre syntes tydligt. Stockholm och 

Göteborg som är städer med en större utbredning arbetar mycket med att sammankoppla 

sina stadsdelar och använder sig mer av att förtäta vid flera knutpunkter i staden. De 

mindre koncentrerade sig mer på sina stadskärnor. 
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Tabell 2. Tabellen visar en sammanfattning över vilka metoder och strategier som kommunerna använder sig av med 
enkla ja och nej svar. 

  Förtätning Trafikkontroll och kollektivtrafik Urbana gränser 

Malmö Ja Ja Nej 

Helsingborg Ja Ja Nej 

Uppsala Ja Ja Nej 

Göteborg Ja Ja Nej 

Västerås Ja Ja Nej 

Linköping Ja Ja Nej 

Stockholm Ja Ja Nej 

Örebro Ja Ja Nej 

 

 

5. Diskussion  
 

Ett flertal olika metoder används runt om i världen för att förhindra och motarbeta urban 

sprawl. Det är svårt att uttala sig om vilka metoder som är bra eller dåliga. Hur städerna 

ser ut där metoderna används och fungerar är väldigt avgörande hur resultatet av arbetet 

kommer att bli. I vissa städer kan det vara svårt att arbeta med t.ex. förtätning för att det 

finns dåligt med utrymme inne i staden att bygga på. Andra städer kan ha svårigheter 

med att upprätta green belts för att det i utkanten av staden inte finns något passande 

avslut som kan fungera som en gräns. I Habibi (2011) så nämns flertalet metoder i 

samma artikel vilket ger en större översikt över de olika metoderna som finns och hur 

de används. Ett par av artiklarna som använts har numera funnits nästan i tio år vilket 

gör att metoderna som nämns har utvecklats eller bytts ut i städerna på senare år när 

tekniken och tankesätten utvecklats och gått framåt.  

      

Fallstudien visar att svenska kommuner använder sig av metoder för att stoppa och 

kontrollera stadsutbredningen. Svenska städer använder sig däremot av ganska diffusa 

och generella metoder som förtätning och bättre kollektivtrafik. Ingen av kommunerna 

använde sig av de mer specifika metoderna som green belts och urban growth 

boundaries. Mycket av detta beror nog på att urban sprawl inte har varit lika 

uppmärksammat i Sverige som i t.ex. USA. Det finns däremot tydliga bevis på att 

svenska städer har problem med utbredningar, vilket till stor del började efter andra 

världskriget med den stora ökningen av bilismen. Detta medförde att boendetätheten 

minskade och städernas yta ökade. På 90- talet så började hållbar utveckling att 

anammas vilket minskade städernas utbredning (Svenska Naturskyddsföreningen, 

2006). Detta märks tydligt i de åtta städerna jag undersökt och deras kommuners 
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översiktsplaner, alla innehåller en strävan mot en hållbar utveckling och har det som ett 

av sina stora mål.  

 

Då jag valde åtta olika städer i Sverige att undersöka så trodde jag på förhand att det 

skulle skilja lite mer i arbetet mot stadsutbredning mellan städerna. Mest på grund av att 

det skiljer sig ganska mycket i storlek t.ex. mellan Stockholm och Göteborg jämfört 

med Örebro och Västerås. Men metoderna de använder är väldigt lika. Det som skiljer 

är att de större städerna har en väldigt bred stad jämfört med de mindre som arbetar mer 

med att sammanlänka sina stadsdelar med förtätning medan de mindre arbetar mest med 

stadskärnan, men metoden att förtäta är densamma.  

 

Arbetet som kommunerna gör visar att de tänker på att kontrollera staden så att den inte 

växer för mycket på bredden för att kunna spara viktigt jordbruksmark och kulturellt 

viktiga platser. Men jag tror att många av städerna skulle gynnas av att använda sig av 

metoder som green belts och urban growth boundaries för att få en skarp gräns där 

staden inte får växa längre. Då dessa metoder har visat sig fungera bra och ge positiva 

resultat på många ställen runt om i världen med några undantag som t.ex. Portland där 

det inte finns några riktiga bevis på att det har fungerat, så tycker jag att det vore bra om 

någon svensk kommun ville testa dessa metoder. 

 

En av anledningarna till att urbana gränser inte används i Sverige kan vara att all mark 

planläggs vilket gör att marken är låst sedan tidigare. Även kommungränser kan ställa 

till det. Kommuner på olika sidor av gränserna kan ha olika uppfattningar om problemet 

och vilka lösningar som bör användas. Andra anledningar till att inga metoder av urbana 

gränser hittades kan vara att metoderna är specifika i sitt utförande, vilket gör att de 

kanske inte nämns i en översiktsplan utan istället kan finnas med i en detaljplan där mer 

bindande markanvändning redovisas.  

 

Skillnaden mellan USA och Europa är som tidigare nämnt att medvetenheten i Europa 

på konsekvenserna av stadsutbredningen på värdefull jordbruksmark gjorde att 

problemet motarbetades i ett tidigt skede (Knox, 2010). Därför nämns ofta USA och 

amerikanska städer när urban sprawl påtalas. Just detta kan även vara en av 

anledningarna till att urbana gränser inte används som metod av svenska städer.  I 

Portland, USA så finns det inga riktiga bevis på att metoden urban growth boundaries 

hade fungerat (Myung, 2003). Men skillnaden i hur landskapet ser ut mellan Sverige 
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och USA kan göra skillnader i resultatet. Som Couch (2007) nämner så spelar 

planeringssystemen som man tidigt använde i Europeiska länder en stor roll, särskilt då 

de kontrollerat utbredningen av städerna. Men de stoppade inte utbredningen helt utan 

det förekom ändå runt om i Europa på grund av flera olika faktorer (European 

Environment Agency, 2006). USA har inte haft dessa system vilket gjort att 

utbredningen ökat explosionsartat. En annan skillnad mellan Sverige och USA är de 

policys som skapades efter andra väldskriget ledde till stora ökningar av förorter som 

Levittowns i USA. Dessa förorter har med en stor mängd enfamiljhus tagit upp mycket 

mark och skapat en stor utspridning. Det närmaste som Sverige kommer i detta är 

lägenheter, men de är inte av samma dignitet. 

   

Uppsala och Linköping använder sig av ett sätt som inte de andra kommunerna 

använder som man gör för att locka invånarna att använda kollektivtrafiken. Just att ge 

kollektivtrafiken en bättre framkomlighet till de populäraste resemålen är ett bra sätt att 

få invånarna att börja överväga alternativet. Att skapa alternativa resesätt är en väldigt 

avgörande faktor för att minska bilanvändandet som är ett viktigt komplement till 

förtätning. Sådana satsningar är bra för att de kan ge ett väldigt positivt resultat och det 

visar att kommunen vill satsa på lösningar av problemet. 

 

Linköping nämnde att jordbruksmark intill stadskärnan skulle tas i anspråk för 

bebyggelse vilket kändes som en litet bakslag jämfört med förtätningens motiv. Men de 

beskrev just detta påstående med att det är avgörande att mark finns att bygga på för att 

lyckas med att förtäta runt stadskärnan och spara marken utanför staden (Linköping 

kommun, 2013). Detta problem nämndes inte i någon av de andra åtta kommunernas 

översiktsplaner, vilket gör att detta påstående uppmärksammas och kan reflekteras över.  

 

Boverket (2002) vars idéer om samverkan mellan trafikplanering och 

bebyggelseplanering är ett steg i en riktning där myndigheterna och sektionerna skapar 

ett bättre samarbete vilket gynnar staden. Trafiken är numera en väldigt viktig del av 

vårt samhälle och hur invånarna kan förflytta sig inom staden har en stor betydelse. Att 

lägga fokus på helheten skapar bättre förutsättningar för en hållbar stadsutveckling och 

genom samarbete ta vara på allas kunskaper.  

 

Det fanns inga större skillnader i ställningstagandet inom litteraturen som användes. 

Men många av artiklarna tog upp olika saker vilket kan göra att författarens tankar kan 
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blandas ihop. Det är långt ifrån säkert att det jag tagit från en artikel av en författare 

stämmer överens med vad en annan författare tycker om problemen och lösningen av 

urban sprawl. Med detta är vi tillbaka till ett av problemen som var tydligt förklarade i 

ett par artiklar att definitionen av urban sprawl som skiljer sig beroende på vem som 

tillfrågas. Däremot så är de flesta eniga om att det handlar om ett splittrat stadsmönster. 

European Environment Agency (2006) har en bra definition som säger att det handlar 

om ett stadsmönster med lågdensitetsutbyggnader av stora urbana områden som sker på 

marknadsmässiga villkor. Utbredningen innebär en dålig planeringskontroll av 

markindelningen. Denna definition fångar de viktigaste punkterna som behövs för att 

förklara urban sprawl.   

 

För att rekommendera en riktning för vidare forskning inom ämnet så går det att arbeta 

djupare in i metoderna som kommunerna använder och skapa en bredare kunskap om 

hur de använder sig av metoderna och varför. Det går även att bygga resultatet på mer 

jämförelser mellan svenska kommuners arbete och andra europeiska städers arbete mot 

urban sprawl.          
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