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Abstrakt 

Synen på stadsplanering har förändrats genom historien och likaså har olika 

planeringsideal präglat planeringen av städer. I Sverige och i övriga världen sker nu en 

förtätning av städer för att motverka de tidigare planeringsidealen vilka ledde till glesare 

städer som bredde ut sig allt mer över obebyggd mark. Stadsförtätning innebär att ny 

bebyggelse lokaliseras inom stadens gränser. Stadsförtätning är även det planeringsideal 

som anses skapa mer hållbara städer, främst genom att förtätning minskar 

transportsträckor och därmed minskar utsläppen av växthusgaser. Det finns dock en 

pågående debatt om stadsförtätningens möjliga konsekvenser där vissa forskare menar 

att det finns flera negativa konsekvenser medan många forskare anser att det finns 

övervägande positiva konsekvenser.  

 

Syftet med examensarbetet är att undersöka konsekvenserna av olika 

förtätningsstrategier i olika stadsplanemönster. I litteraturstudien undersöks olika 

förtätningsstrategier, stadskaraktärer samt en förtätningsros som är en modell för att 

bedöma ett områdes förtätningspotential. En fallstudie genomförs för att kunna anpassa 

förtätningsrosen på de tre utvalda områdena och därmed avgöra respektive områdes 

förtätningspotential. Utifrån områdenas stadskaraktärer bedöms vilka förtätnings-

strategier som är mest lämpliga i respektive område. De möjliga konsekvenserna som en 

specifik förtätningsstrategi kan medföra undersöks sedan.  

 

Slutsatsen av detta arbete är att stadsförtätning är den planeringsstrategi som borde 

eftersträvas för att skapa en hållbar stadsutveckling och det är inte en fråga om städerna 

ska förtätas utan hur de ska förtätas. Att förtäta städer är ofta en komplex process som 

kräver att flera aspekter beaktas och vid en förtätning i städerna bör dessa aspekter tas i 

åtanke för att skapa attraktiva och hållbara städer som både gynnar stadens miljö, 

ekonomi och invånare. 

 

 

 



 

 

Abstract 

The view on urban planning has changed throughout history, and different planning 

ideals have also influenced urban planning. A densification of cities are now taking 

place in Sweden and the rest of the world to counter the ideals that led to a scattered city 

that spread out ever more over undeveloped land in the city’s outskirts. Urban 

densification implies that new buildings are located within the city limits and urban 

densification is the planning ideal which is considered to create more sustainable cities, 

mainly because densification reduces transportation distances and thus reduces the 

emissions of greenhouse gas. However, there is an ongoing debate about the possible 

consequences of urban densification, some scholars believe that the consequences are 

mainly negative whereas many believe that the consequences are predominantly 

positive.  

 

The aim of this study is to examine the consequences of different densification 

strategies in various urban characters. The literature survey examines various 

densification strategies, urban characters as well as a densification rose which is a 

model used to measure a regions densification potential. A case study is conducted in 

order to apply the parameters of the densification rose on to the three selected areas and 

thus determine the respective areas densification potential. Depending on the areas 

urban character the most suitable densification strategies are considered. The possible 

consequences of a specific densification strategy are then examined. 

 

The conclusion of this study is that urban densification as a planning strategy should be 

pursued in order to create a sustainable urban development and there is not a question of 

if cities should be densified, but rather how they should be densified. The densification 

of cities is often a complex process which requires that a lot of aspects are taken under 

consideration, and during an urban densification these aspects needs to be taken in 

consideration to achieve the goal of create attractive and sustainable cities that benefit 

both the city's environment, economy and residents. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Synen på stadsplanering har förändrats genom historien och likaså har olika 

planeringsideal präglat planeringen av städer. Under 1900-talet har olika planeringsideal 

lett till en gles stad som har brett ut sig allt mer över obebyggd mark i stadens utkanter, 

så kallat urban sprawl (Boverket, 2010). Urban sprawl leder till många negativa 

konsekvenser för miljön främst genom en ökad bilanvändning som skapar stora 

koldioxidutsläpputsläpp (Nilsson, K., Nielsen, T. A. S., Aalbers, C., Bell, S., Boitier, B., 

Chery, J. P. & Zasada, I., 2014) 

 

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, 2008) bekräftar att det pågår en 

klimatförändring och att den största orsaken är utsläppen av växthusgaser. Boverket 

(2010) förklarar att stadens fysiska struktur påverkar hur mycket växthusgaser som 

släpps ut från transporter och bebyggelse och Naturskyddsföreningen (2011) anser att 

en hållbar stadsplanering skapas genom att bebyggelsen i tätorter förtätas.  

 

I Sverige sker nu en förtätning av städerna för att minska de negativ konsekvenser som 

urban sprawl medför eftersom en tät stad, enligt Echenique, Hargreaves, Mitchell, & 

Namdeo (2012), förknippas med den stadsstruktur som ger den mest hållbara 

stadsutvecklingen i och med att en tät stad minskar transportsträckor och bevarar mark. 

Det finns dock en pågående debatt om stadsförtätningens möjliga konsekvenser där 

vissa forskare menar att det finns flera negativa konsekvenser medan många forskare 

anser att det finns övervägande positiva konsekvenser. 

 

1.2. Syfte 

En stadsförtätning kan innebära både positiva och negativa konsekvenser, dessa 

konsekvenser varierar beroende på vilket stadsplanemönster som förtätas och vilken 

förtätningsstrategi som tillämpas. Syftet med examensarbetet är att undersöka 

konsekvenserna av olika förtätningsstrategier i olika stadsplanemönster. Arbetet ska ge 

både en fördjupad kunskap inom ämnet hållbar stadsutveckling och dess koppling till 

förtätning. Arbetet skall även svara på vilken förtätningspotential som finns i områden 
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som karaktäriseras av stadsplanemönstren rutnätsplan, storgårdskvarter och storskaliga 

bostadsområden. 

 

1.3. Frågeställningar 

Huvudfrågeställning:  

 Vilken förtätningspotential har olika stadsplanemönster och vilka konsekvenser 

kan en förtätning i dessa medföra? 

 

Underfrågor: 

 Hur ser sambandet ut mellan en hållbar stadsutveckling och förtätning? 

 Vilka olika förtätningsstrategier finns det? 

 Vilka positiva och negativa konsekvenser får förtätning? 

 

 

1.4. Mål 

Målet med examensarbetet är att beskriva stadsförtätning utifrån ett 

hållbarhetsperspektiv samt att beskriva de konsekvenser som förtätning som 

planeringsstrategi kan medföra. Genom detta examensarbete vill vi bidra med en ökad 

förståelse för stadsförtätningens möjligheter och konsekvenser i olika typer av 

stadsplanemönster. Genom att undersöka förtätningspotential och olika typer av 

stadsförtätningsmetoder i vanligt förekommande stadsplanemönster kan olika 

konsekvenser diskuteras. Detta bidrar till en insikt om stadsförtätningens komplexitet 

och visar på hur stadsförtätning kan ha många olika innebörder och konsekvenser.  
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2. Material och Metod 

Detta examensarbete är indelat i en teoretisk och en praktisk del, den första delen är ett 

teoretiskt arbete baserat på den kvalitativa metoden, litteraturstudie. I teoridelen har 

vetenskapliga artiklar, avhandlingar, rapporter samt övrig litteratur använts som grund 

för arbetet. Teoridelen bygger på litteratur som behandlar och beskriver 

stadsförtätningens innebörd och konsekvenser samt dess koppling till hållbar 

stadsutveckling. Den praktiska delen av arbetet är en analysdel och även i den har en 

kvalitativ metod använts, i form av en fältstudie. I fältstudien undersöktes och 

utvärderas tre vanliga stadskaraktärer i Gävle, rutnätsplan i centrala Gävle, 

storgårdskvarter på Söder samt storskaliga bostadsområden i Sätra. 

 

De vetenskapliga artiklar som använts i litteraturstudien har samlats in genom sökning i 

Högskolan i Gävles biblioteksdatabas. De databaser som har används är Academic 

Search Elite, Google Scholar och ScienceDirect. De sökord som användes var främst 

sustainable densification, compact cities, urban sprawl, sustainable development, 

impacts sprawl, consequences compact cities och smart growth. Urvalet baserades på 

vetenskapliga artiklar som har publicerats under 2000-talet, fanns tillgängliga i full text 

samt var peer reviewed.   

 

För att genomföra fältstudien har boken Qualitative Analysis for Planning and Policy 

(Gaber & Gaber, 2007) använts för att ge en praktisk grund i hur en fältstudie 

genomförs. Den fältstudie som har genomförts är en icke-deltagande observation där 

utgångspunkten har varit analysvärden från förtätningsrosen, se kapitel 2.1.. Metoden 

förtätningsros har tillämpats på de tre stadskaraktärerna för att räkna ut respektive 

områdes förtätningspotential. Förtätningsrosen är hämtad från Stockholms läns 

landsting (2009). Observationstillfället var en vardag under dagtid och fältstudien 

genomfördes med hjälp av en kamera. Med kameran fotograferades de analysvärden 

från förtätningsrosen som uppmärksammades i området.  

 

2.1. Förtätningspotential 

Stockholms läns landsting (2009) har tagit fram en modell i form av en så kallad 

förtätningsros för att indikera och lokalisera förtätningspotential ur ett 
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stadsbyggnadsperspektiv, se figur 1. Förtätningsrosen kategoriserar ett områdes olika 

drivkrafter och begränsningar samt politik och resurser som styr förtätningspotentialen i 

området. Förtätningsrosen delas in i de fyra temana; förtätningsbehov, förtätningstryck, 

förtätningsutrymme och förtätningsfrihet. Varje tema delas sedan in i fyra olika 

analysvärden. Desto bättre analysvärdena stämmer in på området desto större är 

förtätningspotentialen i området.  

 

Förtätningsbehov avser den exploatering som krävs för en hållbar stadsutveckling och 

utgörs av analysvärdena lågt kollektivtrafikutnyttjande, mycket osammanhängande 

bebyggelse, låg funktionsblandning och litet serviceunderlag. Förtätningstryck avser 

marknadens efterfrågan och utgörs av analysvärdena stort service-, handel- och 

kulturutbud, god tillgänglighet till stadsrum, god regional tillgänglighet samt stor 

tillgång till parker, natur och vatten. Förtätningsutrymme avser byggbarheten och utgörs 

av analysvärdena mycket byggbar mark, omvandlingsbar bebyggelse, befintlig 

infrastruktur och flack mark. Förtätningsfrihet avser den juridisk-politiska dimensionen 

som begränsar möjligheten att bebygga ett område och utgörs av analysvärdena mycket 

industrimark, få stora fastigheter, stor rymlighet samt mycket oskyddad mark.  

(Stockholms läns landsting, 2009) 
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Figur 1. Förtätningsros som indikerar och lokaliserar förtätningspotential. Desto högre analysvärde ut mot 

periferin i diagrammet, desto större blir förtätningspotentialen (Stockholms läns landsting, 2009). 

 

Analysvärdenas betydelse för förtätningspotentialen förklaras i tabell 1. Informationen i 

tabellen är hämtad från Stockholms läns landsting (2009).  
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Tabell 1. Förtätningspotential 

   

 

 

 Lågt 

kollektivtrafikutnyttjande 

Kollektivtrafikutnyttjandet kan öka genom att 

exploatering lokaliseras nära spårbunden kollektivtrafik 

och bilberoendet kan därmed även minska, vilket är ett 

centralt mål för en hållbar stadsutveckling.  

 

Mycket 

osammanhängande 

bebyggelse 

Att skapa en sammanhängande bebyggelse är ett annat 

mål i stadsbyggandet eftersom glapp i bebyggelsen kan 

skapa barriärer och otrygga platser.  

 

Låg funktionsblandning Ett av de viktigaste målen för hållbar stadsutveckling är 

den så kallade blandstaden som innebär att stadens olika 

delar kan samverka och bostäder och verksamheter 

blandas.  

 

Litet serviceunderlag En grundförutsättning för att staden ska få service, handel 

och kultur är ett större befolkningsunderlag vilket uppnås 

vid en förtätning.  

 

   

Stort service-, handel-, 

och kulturutbud 

Utbudet av vård, skola, butiker, restauranger och 

kulturverksamheter är nära kopplat till täthet och 

tillgänglighet och skapar attraktivitet i ett stadsområde.  

 

God tillgänglighet till 

stadsrum 

En god tillgänglighet till stadsrum innebär ofta en större 

flexibilitet och mångsidighet i bebyggelsen som medför 

att det är lättare att förflytta sig i stadsrummet. 

 

God regional 

tillgänglighet 

En god regional tillgänglighet påverkas av 

tillgängligheten till kollektivtrafik och närheten till 

innerstaden.  

 

Stor tillgång till parker, 

natur och vatten. 

Områden med tillgång till natur, parker och vatten har 

betydelse för den urbana attraktiviteten och lämpar sig bra 

för nya bostadsexploateringar.  
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Mycket byggbar mark 

 

Byggbar mark är mark som är tillgänglig för exploatering 

och stor mängd byggbar mark skapar ett grundutrymme 

för byggande.  

 

 Mycket omvandlingsbar 

bebyggelse 

Den fysiska strukturen avgör hur pass omvandlingsbar en 

specifik byggnad eller ett kvarter är. 

 

 Mycket befintlig 

infrastruktur 

Om det finns en tillgänglig infrastruktur så innebär det en 

lägre exploateringskostnad. 

 

 Mycket flack mark Mycket flack mark innebär även det en lägre 

exploateringskostnad jämfört med starkt sluttande mark 

 

  

Mycket industrimark 

 

Stor del av den förtätning som skett i städerna har skett på 

industritomter. Industrimark är ofta lågexploaterad och 

företag är lättare att omlokalisera än privatpersoner.   

 

 Få stora fastigheter Planprocessen går generellt snabbare om det är få stora 

fastigheter och fastighetsägare som berörs. 

 

 Stor rymlighet Om det finns en stor mängd öppna ytor inom staden 

innebär det en större exploateringsfrihet. 

 

 Mycket oskyddad mark Skyddad mark såsom natur- och kulturreservat samt andra 

markrestriktioner innebär en låg grad av 

exploateringsfrihet. 
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2.2. Bedömning av förtätningspotential 

För att bedöma de olika stadsplanemönstren likvärdigt beslutades det innan fältstudiens 

genomförande att de olika analysvärdena skulle delas in i en skala med tre nivåer – låg, 

medel eller hög. Om ett analysvärde i ett område betecknades som låg betyder det att 

inget överrensstämmande med analysvärdet observerades under fältstudien, betecknades 

ett analysvärde som medel betyder det att analysvärdet till viss del stämde in på området 

och ifall ett analysvärde betecknades som högt så stämde det till stor del in på området.   

 

Anledning till den tre-skaliga bedömningsnivån valdes var för att på ett enkelt och 

överskådligt sätt kunna redovisa vad som uppmärksammades under fältstudien. Innan 

genomförandet av fältstudien bestämdes det att endast det område som karaktäriserades 

av de valda stadsplanemönstren skulle observera, det vill säga, gator eller hus utanför 

det valda området togs inte med i beaktning under observationen och analysen. Denna 

undersökning är därmed mestadels baserad på våra egna iakttagelser och kunskaper från 

tidigare och har gett oss en insikt i olika platsers speciella förutsättningsar beroende på 

dess karaktär.   

 

2.3. Avgränsningar 

Arbetet har avgränsats till att endast beröra förtätning i stadsdelarna centrala Gävle, 

Söder samt Sätra i Gävle. De områden som har valts i dessa stadsdelar karaktäriseras av 

stadsplanemönstren rutnätsplan, storgårdskvarter och storskaliga bostadsområden. 

Anledningen till att dessa avgränsningar har gjorts är att dessa stadsplanemönster är 

vanligt förekommande i de flesta städer och de har olika typer av stadsstrukturer och 

därmed krävs olika slags förtätningsstrategier. 
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3. Teori 

I teorikapitlet kommer den teoretiska bakgrunden till arbetet att beskrivas och det är 

detta kapitel som ligger till grund för fältstudien och diskussionen. Teorikapitlet 

behandlar och beskriver stadsförtätningens framkomst, innebörd och konsekvenser samt 

dess koppling till hållbar stadsutveckling.  

 

3.1. Den svenska stadsutvecklingen  

Under slutet på 1800-talet skedde en industrialisering i Sverige som medförde att 

Sverige utvecklades från ett renodlat bondesamhälle till ett rikt industrisamhälle. 

Industrialiseringens framväxt bidrog till att många människor sökte sig till städerna i 

hopp om att finna arbete inom de nya industrierna vilket ledde till en stor stadstillväxt. 

Den snabba urbaniseringen resulterade i att ohälsosamma och oplanerade kåkstäder 

växte upp kring stadskärnorna (Björk, Nordling & Reppen, 2012). Detta bidrog till att 

en reglering av bostadsbyggandet blev nödvändig och år 1874 upprättades en 

byggnadsstadga som en del av den första riktiga stadsbyggnadslagstiftningen för 

Sverige (Björk, Nordling & Reppen, 2012, Rådberg & Friberg, 1996). 

 

Byggnadsstadgan reglerade gatubredd och hushöjd och kompletterades av lokala 

byggnadsordningar (Björk, Nordling & Reppen, 2012, Rådberg & Friberg, 1996).  Som 

stöd för städernas planläggning skapades mönsterplaner och stadens tillväxt skedde 

därefter i rutnätsplaner med rektangulära kvarter och jämnhöga flerbostadshus (Björk, 

Nordling & Reppen, 2012). Den nya stadstypen som växte fram kom att kallas för 

stenstaden. Stenstaden karaktäriserades av en tät bebyggelse i form av kvarter där 

byggnader, i enlighet med planbestämmelserna, fick vara upp till fem våningar höga 

(Björk, Nordling & Reppen, 2012, Rådberg & Friberg, 1996). 

 

Under 1890-talet började förorter ta form och nya stadstyper så som villasamhällen 

uppkom utanför stadsgränsen (Björk, Nordling & Reppen, 2012, Rådberg & Friberg, 

1996). Rutnätsplaner började kritiserades under 1910-talet för dess stereotypa kvarter 

med mörka gränder. Rutnätsplanerna omarbetades och en mer friare stadsplanering 

infördes som anpassade bebyggelsen efter stadens typografi. Storgårdskvarter byggdes 

med flerbostadshus och öppna innegårdar men kom senare att kritiserades för dess 
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mörka lägenheter. Under 1930-talet kom funktionalismen till Sverige och nya 

funktionalistiska bostadsområden byggdes mellan stadskärnan och villaförorterna där 

byggnaderna placerades efter solinfall (Björk, Nordling & Reppen, 2012). 

 

Under efterkrigstiden ökade urbaniseringen i Sverige drastiskt vilket skapade en stor 

efterfrågan på nya bostäder. En ny urbaniseringsepok kom där fokus lades på så kallade 

förstäder (Björk, Nordling & Reppen, 2012, Rådberg & Friberg, 1996).  Mellan åren 

1950 och 1975 förändrades städernas utseende radikalt och många av de äldre 

byggnaderna från tidigt 1800-tal revs. Denna tidsepok har kommit att kallas för 

rekordåren, eftersom det aldrig i Sveriges historia har byggts så många bostäder. Under 

den här perioden ökade även biltrafiken och kring slutet av 1960-talet kom biltrafiken 

att helt prägla stadsbyggandet med flerfiliga motorvägar och separata gång- och 

cykelvägar (Björk, Nordling & Reppen, 2012). Den ökade biltrafiken medförde högre 

resehastigheter och bättre resekomfort som resulterade i att allt fler människor valde att 

bosätta sig längre ifrån arbete och service (Boverket, 2010). I utkanten av städerna 

började bostadsområden, grannskapsenheter och förorter med egna centrum växa fram 

vilket bidrog till att städerna började att växa utåt (Björk, Nordling & Reppen, 2012, 

Rådberg & Friberg, 1996). Utbredningen av tätortsarealen har sedan 1960-talet varit 

dubbel så stor som befolkningsökningen (Boverket, 2010). 

 

Under den senare delen av urbaniseringsepoken kom det så kallade miljonprogrammet 

(Björk, Nordling & Reppen, 2012, Rådberg & Friberg, 1996). För att kunna lösa 

bostadsbristen som hade rått i landet under flera decennier antogs år 1965 ett beslut i 

riksdagen om att en miljon nya bostäder skulle byggas under en tioårs period. Målet 

med miljonprogrammet uppnåddes och storskaliga bostadsområden byggdes. 

Bostadsproduktionen utgjordes främst av funktionalistiska punkthus, skivhus och 

lamellhus men även av småhus. Miljonprogramsområdenas bostadskvarter byggdes i en 

större skala än tidigare och vägnäten separerades (Björk, Nordling & Reppen, 2012).  

Vid mitten av 1970-talet skedde en funktionsuppdelning av olika bebyggelser såsom 

bostäder, industrier och verksamheter i olika områden i städerna (Björk, Nordling & 

Reppen, 2012, Rådberg & Friberg, 1996). 
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Sedan 1980-talet är det den täta staden med en blandad markanvändning som har utgjort 

idealet för samhällsbyggandet. Stadsförtätning har främst skett genom att 

centrumbebyggelsens lågexploaterade områden, såsom parkeringstomter och nerlagda 

industriområden, har bebyggts med nya bostads- och kontorsbyggnader. Under 2000-

talet har trycket på att bygga tätt ökat i och med en akut bostadsbrist till följd av 

omfattande inflyttningar till de större städerna (Björk, Nordling & Reppen, 2012). Även 

om den täta staden är den som har förespråkats sedan 1980-talet så har en utbredning av 

städerna fortsatt och denna stadsutbredning har kommit att kallas för urban sprawl 

(Boverket, 2010).  

 

3.1.1. Stadsplanemönster 

Tre vanliga stadsplanemönster i de svenska städerna är rutnätsplan, storgårdskvarter och 

storskaliga bostadsområden (Björk, Nordling & Reppen, 2012).  

 

Rutnätsplan 

Under slutet av 1800-talet när Sverige industrialiserades och staden utvidgades byggdes 

staden ut efter stadsplanemönstret rutnätsplan. Stadsdelar som är byggda efter 

rutnätsplaner karaktäriseras av slutna rektangulära kvarter med jämnhöga flerbostadshus 

och hushöjderna varierar vanligtvis från tre till fem våningar, se figur 2. Rutnätsstaden 

är högexploaterad och tät samtidigt som det finns stora esplanadgator med gröna stråk, 

torg samt ett fåtal öppna ytor kring viktiga byggnader, så som kyrkor och rådhus. 

(Björk, Nordling & Reppen, 2012).  

 

Figur 2. Exempel på hur stadsplanemönstret rutnätsplan kan se ut ovanifrån och i 

gatuvy (figur tagen från Björk, Nordling och Reppen, 2012). 
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Storgårdskvarter 

Stadsplanemönstret storgårdskvarter dominerade bebyggelsen mellan 1910- och 20-talet 

och även under 1950-talet och senare. Storgårdskvarter karaktäriseras av flerbostadshus 

med tre till fyra våningar och stora, öppna, sammanhängande och planterade innegårdar, 

se figur 3. Stadsplanemönstret var en reaktion på den högexploaterade rutnätsstaden och 

stadsplaneringen började att allt mer anpassas efter stadens topografi. Detta har lett till 

att storgårdskvarterens utformning ofta är anpassad efter gaturummet och omgivningen 

(Björk, Nordling och Reppen, 2012).  

 

 

Figur 3. Exempel på hur stadsplanemönstret storgårdskvarter kan se ut ovanifrån och 

gatuvy (figur tagen från Björk, Nordling och Reppen, 2012). 

 

Storskaliga bostadsområden 

Stadsplanemönstret storskaliga bostadsområdena byggdes i Sverige under 1960- och 70-

talet med funktionalismen som ideal. De storskaliga bostadsområdena byggdes i en 

större skala än tidigare och karaktäriseras av bebyggelse i form av punkthus, skivhus 

och lamellhus med tre till tio våningar och stora öppna ytor mellan husen, se figur 4. 

Byggnaderna inspirerades av 1930-talets funktionalistiska ideal och placerades efter 

gynnsamma väderstreck för att släppa in så mycket solljus som möjligt. I detta 

stadsplanemönster separerades vägnäten genom att bebyggelsen och gångvägarna är 

avskilda från biltrafiken, ofta med nivåskillnader (Björk, Nordling och Reppen, 2012).  
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Figur 4. Exempel på hur stadsplanemönstret storskaliga bostadsområden kan se ut  

ovanifrån och i gatuvy (figur tagen från Björk, Nordling och Reppen, 2012). 

 

 

3.2. Urban sprawl 

Urban sprawl innebär att städer och dess förorter breder ut sig över orörd mark i stadens 

periferi och kan därmed översättas till stadsutbredning på svenska (Ståhle 2008). Goetz 

(2013) beskriver urban sprawl som en process där städerna breder ut sig i en takt som 

överstiger befolkningstillväxten. Urban sprawl började i USA under 1950-talet då 

städerna började breda ut sig till följd av att människor flyttade ut från städernas 

centrum till förorterna för att kunna uppnå en bättre livskvalitet (Goetz, 2013). I Sverige 

började städerna breda ut sig under 1960-talet vilket resulterade i att utvidgningen av 

tätortsarealen var dubbelt så stor som befolkningsökningen (Boverket, 2010). Städernas 

utbredning skapade ett ökat bilberoende och gav därmed upphov till att nya handels- 

och serviceområden växte fram i städernas periferi. Det ökande bilanvändandet har varit 

både en konsekvens av och en orsak till en fortsatt stadsutbredning (UNFPA, 2007).  

 

Urban sprawl karaktäriseras av låg bostadsdensitet, obegränsad utbredning av ny 

bebyggelse, segregerad markanvändning och av att privatbilar är det dominerande 

transportmedlet (Neuman, 2005). Drivkrafterna bakom urban sprawl i Europa är enligt 

European Environment Agency (2006) dels ekonomiska, såsom ekonomisk tillväxt, 

globalisering och stigande levnadsstandard men även andra orsaker såsom 

befolkningstillväxt, boendepreferenser och privat bilägande. Problem i städerna såsom, 

dålig kollektivtrafik, dålig luftkvalitet, buller och brist på grönområden driver också 
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urban sprawl (EEA, 2006). Enligt Ståhle (2008) är det dessa drivkrafter som ligger 

bakom urban sprawl även i Sverige.  

 

Urban sprawl är idag en akut stadsplaneringsfråga som medför att värdefull 

jordbruksmark och naturområden bebyggs med villa- och industriområden (CEC, 2004). 

Nilsson et al. (2014) tar upp olika negativa konsekvenser av urban sprawl. Dessa 

innefattar konsumtion av mark med en förlust av jordbruksmark och förstörelse av 

biotoper samt minskning av ekosystemstjänster. Dessutom blir det färre friytor och 

längre avstånd till attraktiva rekreationsområden vilket skapar ett ökat bilberoende och 

privat bilanvändande, trafikstockningar och längre pendlingstider. Negativa 

konsekvenser för miljön innefattar ökade utsläpp av växthusgaser samt ökade 

bullernivåer och luftföroreningar (Nilsson et al. 2014) 

 

3.3. Hållbar utveckling 

Det finns en allt större oro för världens framtida miljö samt dess resurser som har lett 

till ett växande intresse för en hållbarare utveckling (Burton, Jenks & Williams, 1996). 

Konsekvenserna av urban sprawl har länge känts till, och för att motverka dessa har nu 

olika former av förtätningsstrategier börjat att tillämpas i flera städer, eftersom det är 

den täta staden som förknippas med den stadsstruktur, som enligt Echenique, 

Hargreaves, Mitchell, & Namdeo (2012), är den mest hållbara. Men vad är det som 

menas med hållbar utveckling? Enligt Neuman (2005) så kan ordet hållbarhet innefatta 

många olika betydelser och i texten nedan kommer begreppet att förklaras utifrån den 

betydelse begreppet har för stadsplaneringen. 

3.3.1. Bruntlandkommissionen  

 

“Sustainable development is development that meets the needs of the 

present without compromising the ability of future generations to meet their 

own needs”  

- Our Common Future, 1987. World Commission on Environment and 

Development 

Begreppet hållbar utveckling är ett begrepp som sedan Bruntlandkommissionens 

rapport, Vår gemensamma framtid, utkomst år 1987 fått en allt större betydelse. Hållbar 

utveckling består enligt Bruntlandkommissionen av tre olika dimensioner som 
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samspelar med varandra, de tre dimensionerna är ekologisk, social och ekonomisk 

hållbarhet (FN-förbundet, 2012). Som komplement till Bruntlandkommissionens 

definition av hållbar utveckling finns definitionen som FN:s miljöprogram och 

Världsnaturfonden tog fram 1991: 

 

”En hållbar utveckling innebär att förbättra livskvaliteten samtidigt som 

man lever inom ramen för de omgivande ekosystemens bärförmåga”. 

– Europakommissionen, 1996 

En hållbar utveckling är med andra ord ett mycket vidare begrepp än miljöskydd. Det 

innebär omsorg om kommande generationer och om miljöns hälsa och integritet på lång 

sikt. En mer praktisk definition av begreppet är: 

 

"En hållbar utveckling är en utveckling som erbjuder grundläggande 

miljömässig, social och ekonomisk service till samtliga invånare i ett 

samhälle utan att hota de naturliga, konstruerade och sociala systems 

existens på vilka denna service beror." 

– Europakommissionen, 1996 

 

Denna definition grundades 1994 av International Council for Local Environment 

Initiatives och används vid försök att tillämpa begreppet inom europeiska städer 

(Europakommissionen, 1996).  

 

3.3.2. Agenda 21 

FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro år 1992 fick världen att inse 

behovet av att verka för en hållbar utveckling på en global nivå. Under konferensen 

arbetade medlemsländerna fram och undertecknade handlingsplanen Agenda 21 

(Europakommissionen, 1996). Enligt Agenda 21 är hållbar utveckling på global nivå ett 

samarbete mellan fyra dimensioner – ekologiska, sociala, kulturella och ekonomiska 

dimensioner (Johansson & Orreskog, 2002). Agenda 21 ger specifika och detaljerade 

mål och riktlinjer för hur man ska uppnå en hållbar utveckling genom att eliminera 

fattigdom och minska hoten mot miljön. En stor del av Agenda 21 berör hur den fysiska 

planeringen ska se ut och det är de lokala förvaltningarna som ska se till att åtagandena i 
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Agenda 21 genomförs. Varje kommun skall själva dra upp egna lokala Agenda 21 

föredrag med specifika mål och riktlinjer för kommunen (Europakommissionen, 1996).  

 

3.3.3. Plan- och Bygglagen 

I Plan- och bygglagens (2014) andra kapitel tredje paragrafen formuleras de 

övergripande målen för en hållbar utveckling enligt följande:  

  

Planläggning enligt denna lag ska med hänsyn till natur- och kulturvärden, 

miljö- och klimataspekter samt mellankommunala och regionala 

förhållanden främja (1.) en ändamålsenlig struktur och en estetiskt 

tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden och 

kommunikationsleder, (2.) en från social synpunkt god livsmiljö som är 

tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper, (3.) en långsiktigt god 

hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt goda 

miljöförhållanden i övrigt, (4.) en god ekonomisk tillväxt och en effektiv 

konkurrens, och (5.) bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.  

 

– 2 kap 3 § Plan- och bygglagen  

 

3.4. Smart Growth 

Urban sprawl har, enligt Goetz (2013), länge varit det paradigm som styrt den urbana 

samhällsutvecklingen men i och med de ökande kostnaderna av utbredningen, inte 

enbart ekonomiska utan även sociala och miljömässiga, har nu smart growth fått allt 

större fäste inom samhällsplaneringen. Enligt Kruger och Gibbs (2008) startade smart 

growth-principen med att lokala och regionala krafter i USA sökte andra 

tillvägagångssätt än lokala Agenda 21 föredrag för att hindra urban sprawl och skapa 

mera hållbara städer och resultatet blev smart growth.  

 

Smart growth tar fasta på nyurbanismen och även en del av Jane Jacobs tankar och idéer 

och förespråkar en förtätning av staden, med en blandad bebyggelse och olika 

upplåtelseformer, mycket gång- och cykelvägar för att minska bilkörandet, närhet till 

naturen i form av parker inom gångavstånd från bostadsområdena och en utbred 

kollektivtrafik. I stället för att utvidga stadens gränser ska marken inom stadsgränserna 

användas på ett effektivare sätt (Goetz, 2013). Enligt Kruger och Gibbs (2008) är det 
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flera institutioner på både lokal och regional nivå som har tagit sig an smart growth för 

att hindra de negativa effekterna av urban sprawl. 

 

3.5. Förtätning 

3.5.1. Vad är förtätning? 

Förtätning är motsatsen till urban sprawl och har blivit planerarnas sätt att försöka att 

skapa en mer hållbar stadsutveckling och samtidigt förhindra den pågående 

stadsutbredningen (Neuman, 2005). Förtätning går ut på att bygga i staden inom 

stadsgränsen och staden byggs tätare genom att exempelvis bygga på lucktomter, 

parkeringsplatser eller på höjden (Boverket, 2010).  

 

Enligt Ståhle (2008) karaktäriseras den täta staden av en så kallad ’kompakt utbredning’ 

som innebär en hög densitet av byggnader samtidigt som det finns många öppna 

offentliga platser. Neuman (2005) menar att den täta staden har en hög densitet och 

tillgänglighet samt en blandad markanvändning som leder till ökade sociala och 

ekonomiska interaktioner. Enligt Neuman sägs den täta staden också vara mer 

energieffektivare och leda till färre utsläpp eftersom invånarna bor närmare arbeten och 

lokal service och därmed är mindre beroende av personbilen och istället kan välja andra 

färdsätt såsom att gå, cykla eller färdas med kollektivtrafik. 

 

3.5.2. Förtätning i Sverige 

I Sverige sker nu en stadsförtätning där täta och blandade städer förespråkas. 

Befolkningen i Sveriges större städer ökar snabbt och olika typer av förtätning har 

därför börjat tillämpas. En vanlig form av stadsförtätning är omvandling av stora 

centrala markområden där verksamheter såsom industrier, regementen eller olika 

vårdinrättningar har lagts ned och ersatts med verksamheter såsom högskolor, 

teknikparker och kontorsverksamheter (Boverket, 2010).  

  

Under åren 1975-2010 har centrumbebyggelsen i många svenska städer förtätats genom 

att nya bostäder har byggts i lågexploaterade områden. Genom att bygga i redan 

exploaterade områden kan den befintliga infrastrukturen och servicen utnyttjas. Andra 
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vanliga områden som har förtätats i städerna är parkeringstomter och nedlagda industri- 

och hamnområden som istället har bebyggts med nya bostadshus och kontorsområden 

(Björk, Nordling och Reppen, 2012). 

 

3.5.3. Blandstaden, den nya stadsbyggnadsvisionen 

Enligt Song och Knaap (2004) så har en blandad markanvändning kommit att bli en av 

de centrala punkterna i Smart Growths planeringsstrategier och även i andra 

planeringsstrategier som syftar på att hindra urban sprawl. Kenworthy (2006) skriver att 

en hög densitet i stad är kopplat till en blandad markanvändning vilket visar på hur 

viktigt det är att inte enbart bygga tätt utan även tänka på utformningen och 

markanvändningen.  

 

Blandstaden bygger på en tät och funktionsintegrerad bebyggelsemiljö, vilket betyder 

att människorna i blandstaden ska inom syn- eller gångavstånd ha tillgång till andra 

funktioner än bostäder. Konceptet syftar på närheten mellan verksamheter och 

människor, kontinuerliga upplevelser och händelser samt ett omväxlande och rörligt 

folkliv i staden. Samtidigt syftar blandstaden även på att ge en social och mångfaldig 

boendemiljö samt ett minskat resande för de boende. En annan avgörande faktor i 

blandstaden är att staden inte enbart ska vara en sovstad utan den ska vara levande 

dygnet runt. Detta ökar inte enbart säkerheten och tryggheten i området utan bidrar även 

med identitet för hela området och en integration mellan bostäder och arbetsplatser 

(Bellander, 2005).  

 

3.5.4. Varför förtäta?  

Stadens täthet har, enligt Boverket (2010), betydelse för energiåtgång, 

uppvärmningsalternativ samt för transportval och transportberoende. Intergovernmental 

Panel on Climate Change (IPCC, 2008) bekräftar att det pågår en klimatförändring och 

att den största orsaken är utsläppen av växthusgaser. Enligt Boverket (2010) är 

koldioxid den dominerande växthusgasen och transporter är den största enskilda källan 

till koldioxidutsläpp. Boverket förklarar att stadens fysiska struktur påverkar hur mycket 

växthusgaser som släpps ut från transporter och bebyggelse och därmed avgör den 

fysiska strukturen och transportavstånden hur pass miljövänlig staden är. Enligt 
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Boverket förutsätter och gynnar dagens bebyggelsestruktur till stor del användandet av 

bil och avståndet mellan bostäder, arbetsplatser och produktions- och 

konsumtionsställen påverkar till stor del transportbehovet.  

 

Naturskyddsföreningen (2011) anser att en hållbar stadsplanering skapas genom att 

bebyggelsen i tätorter förtätas och sker nära service, arbetsplatser, kollektivtrafik och på 

platser som gynnar gång- och cykeltrafik. Tillgänglighet ska prioriteras framför 

rörlighet och samhällsplaneringen bör prioritera tillgänglighet för fotgängare, cyklister 

och kollektivtrafik för att minska bilåkandet och transporternas koldioxidutsläpp. 

 

Burton et. al. (1996) menar att det är i städerna som de mest intensiva miljöskadorna 

sker och det är också där som de flesta miljöförbättringar effektivt kan genomföras. 

Burton et. al förklarar vidare att stadens utformning ofta förknippas med hållbar 

utveckling och att hållbara städer brukar karaktäriseras av en täthet som skapar 

möjlighet för social interaktion och ger en stadsstruktur i mänsklig skala som främjar 

promenader, cykling och effektiv kollektivtrafik.  

 

Enligt Echenique, Hargreaves, Mitchell, & Namdeo (2012) brukar en tät stad förknippas 

med den stadsstruktur som ger den mest hållbara utvecklingen, eftersom en tät stad 

bevarar mark och påstås minska transportsträckor. Under de senaste decennierna har 

stadsplaneringen främjat en tät stadsutveckling i städernas centrala delar för att minska 

transportsträckor och för att skapa en mer livfull stad. Vid förtätning bör städer först och 

främst förtäta redan bebyggd mark, såsom övergiven industrimark, och de bör även 

investera i utökad kollektivtrafik. 

 

3.5.5. Förtätningsstrategier 

Förtätning kan ske på olika sätt och på olika platser i staden. Nedan beskrivs dessa 

platser och hur en förtätning kan ske där.  

 

Industrimark 

Centrala industriområden är områden som ofta är ganska dåligt utnyttjade och 

innehåller ytkrävande verksamheter. Verksamheterna i dessa områden bör om möjligt 

lokaliseras till lämpligare områden mindre centralt. Förtätning av industrimark och 



 

   22 

 

gråytor kan ske genom omvandling till en mer blandad stadsbebyggelse med både 

bostäder och service (Olmårs, 2007). När ny bebyggelse lokaliseras på industrimark är 

det viktigt att genomföra en marksanering. Olika saneringar måste genomföras beroende 

på vilken verksamhet som varit lokaliserad i området och saneringen kan medföra dyra 

kostnader (Frankson, 2006).  

 

Obebyggda tomter 

I städerna finns ofta flera obebyggda tomter samt fastigheter med outnyttjad byggrätt 

som enligt gällande detaljplan får bebyggas. Förtätning i dessa områden kallas för infill 

och innebär att kompletteringsbyggnationer sker på obebyggd mark inom den befintliga 

bebyggelsen. Vid denna typ av förtätning är det viktigt att försöka åstadkomma ett 

komplement till omkringliggande bebyggelse, både utformningsmässigt och 

funktionsmässigt (Olmårs, 2007). 

 

Parkeringsplatser 

Parkeringsplatser tar upp ganska stora ytor i staden och är lämpliga för ny bebyggelse 

för att få en tätare stad. Parkeringsbehovet måste dock lösas på andra sätt, vilket kan ske 

bland annat genom att bygga underjordiska garage (Olmårs, 2007). 

 

Innergårdar 

Innegårdar kan i vissa fall förtätas med ny bebyggelse. Ett ställningstagande angående 

lämpligheten att lokalisera bebyggelse på innegården måste tas utifrån innegårdens 

storlek samt ljus- och skuggningsförhållanden. Lämpligheten avgörs dessutom beroende 

på vilken funktion den nya bebyggelsen ska ha och vad den befintliga bebyggelsen har 

för funktion. Vid bostadsbebyggelse bör större hänsyn tas till innegårdens karaktär. En 

förtätning av innegårdar behöver inte försämra gårdsmiljön eftersom det går att skapa 

trivsamma gårdsmiljöer även på mindre ytor (Olmårs, 2007). 

 

Grönområden 

Generellt sett bör förtätning av grönområden undvikas, särskilt grönområden som är 

viktiga för staden och för de enskilda stadsdelarna. En bedömning bör göras om hur 

viktigt det aktuella grönområdet är för staden och dess grönstruktur samt hur 

grönområdet används. Det är mer acceptabelt att förtäta i områden som har en god 
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tillgång till grönområden och om ett ingrepp görs i ett grönområde bör det behållas så 

intakt som möjligt för att bibehålla dess karaktär. Ingreppen bör dessutom kompenseras 

till exempel genom att öka tillgängligheten, upplevelsevärdet, rekreationsmöjligheterna 

och kvalitén i resterande del av grönområdet (Olmårs, 2007). 

 

Bygga på höjden 

Att bygga på höjden genom att uppföra ytterligare våningar på befintliga byggnader är 

en typ av förtätning som har skett långt tillbaka under stadens historia. Att bygga på 

befintliga byggnader kan vara problematiskt och vissa byggnader kan vara mer eller 

mindre lämpliga att bygga på. Detta kan bero på byggnadens konstruktion och tekniska 

installationer men också på hur tillbyggnaden förhåller sig till och påverkar den 

befintliga byggnadens karaktär samt stadsbilden, beroende på höjd och skala osv. Att en 

byggnad har den höjd som den har kan bero på att det inte har funnits ett behov eller 

ekonomi för att bygga högre men det kan också bero på att det inte har ansetts passande 

med en högre bebyggelse på den platsen (Olmårs, 2007). Vid förtätning på höjden bör 

hänsyn tas till att höga byggnader skapar större skuggor och kräver ett bredare gaturum 

(Malmö, 2010). 

 

Riva och exploatera 

Att riva och exploatera ny bebyggelse för att utnyttja marken mer effektivt genom en 

högre exploatering är en annan typ av förtätning. Vid denna typ av förtätning bör en 

avvägning göras mellan den befintliga byggnadens kulturhistoriska och arkitektoniska 

värde samt dess värde för staden och stadsbilden, och den tilltänka bebyggelsens värde 

för staden (Olmårs, 2007) 

 

3.5.6. Platsens betydelse 

Det är viktigt att bedöma förtätningens lämplighet utifrån platsens förutsättningar och 

karaktär. Lämpligheten för en typ av förtätning måste avgöras från fall till fall och beror 

helt på vilken typ av plats som förtätningen sker på. Varje plats i staden har sin unika 

karaktär och speciella förutsättningar därför bör förtätningen tillvarata och beakta dessa 

samt utveckla platsen så att den blir mer tilltalande och tillförs något nytt (Olmårs, 

2007). 
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3.6. Konsekvenser av förtätning 

Det finns en pågående debatt huruvida staden skall byggas glest eller kompakt för att 

skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar stadsutveckling. Det finns de, däribland 

Boverket, som hävdar att fördelarna med en tät och blandad stad bidrar med 

övervägande positiva konsekvenser för staden och är det självklara valet när det 

kommer till att välja strategi för att främja en hållbar utveckling (Boverket, 2010). 

Samtidigt finns det de, däribland Neuman (2005), som hävdar att korrelationen mellan 

förtätning och hållbar utveckling är mer komplex än så.  

 

Däremot hävdar Ståhle (2008) att frågan inte är om vi ska förtäta, utan hur vi ska 

förtäta, och menar att detta kommer att vara den största och mest svårlösta frågan som 

2000-talets politiker och samhällsplanerare kommer att ställas inför. 

 

I det här kapitlet kommer konsekvenserna av förtätning att tas upp utifrån de sociala, 

ekonomiska och ekologiska aspekterna. I slutet av varje avsnitt sammanställs både de 

positiva och negativa konsekvenserna i tabeller för att göra konsekvenserna mer 

lättöverskådliga (se tabell 2, 3 och 4). 

 

3.6.1. Sociala konsekvenser 

Bellander (2005) menar att fördelarna med en kompakt och blandad stad är att den 

bidrar till en ökad integration av olika funktioner, stärker underlaget för service och 

gynnar även jämställdhet. Enligt Bellander är det största argumentet för en gles stad att 

många människor föredrar att bo i glesa bostadsområden utanför stadskärnan. Både 

Bellander (2005) och Boyko och Cooper (2011) menar att en tät och blandad stad 

skapar mer levande städer med en ökad aktivitet. De menar även att staden får en ökad 

närvaro av människor dygnet runt vilket kan minska vissa former av kriminalitet.  

 

Konjunkturinstitutet (2013b) skriver i sin rapport att förtätning möjliggör för en 

funktionsintegrerad bebyggelsemiljö. Vidare skriver de att antalet resor med bil kan 

hållas nere genom en funktionsintegrerad bebyggelsemiljö och detta kan bidra till en 

bättre allmänhälsa och välbefinnande för befolkningen. Konjunkturinstitutet redogör 
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även studier som visar på att det finns en korrelation mellan antalet sjukskrivningar och 

en lång arbetspendling.  

 

Burton (2000) har undersökt giltigheten av påståendet att stadsformer med en högre 

densitet främjar en social rättvisa genom att ge livsstilsfördelar för låginkomsttagare. 

Burton har kommit fram till att städer med en högre densitet kan ge fördelar såsom 

förbättrad kollektivtrafik, minskad social segregering och bättre tillgång till faciliteter 

medan nackdelar kan vara trängsel genom minskat livsutrymme samt brist på billigare 

bostäder. Resultatet av undersökningen visade att städer med en hög bostadsdensitet 

också var de städer som mest främjar en social rättvisa. 

 

Kenworthy (2006) menar att täta promenadvänliga stadsmönster med en mänsklig skala 

ofta är förknippade med att skapa effektivare gemenskap i städer och för att skapa en 

högre kvalitet på städernas offentliga platser som känns unika och har en speciell 

betydelse för människor. 

 

Neuman (2005) menar att det finns en paradox av den täta staden i och med förhållandet 

mellan hållbara städer och livskvalitet. Med detta menar Neuman att för att en stad ska 

vara hållbar krävs det att befolkningen är koncentrerad på en högre densitet men för att 

skapa en bra livskvalitet i städer så krävs det en lägre densitet. En bra livskvalitet skapas 

enligt Neuman av bland annat tillgång till grönområden, en känsla av säkerhet och 

tillgång till bra skolor, vilket ofta finns i utkanten av städerna i bostadsområden med en 

lägre densitet. Men Neuman påpekar även att dessa tillgångar inte enbart finns i 

bostadsområden med en lägre densitet utan även kan finnas i täta städer – han menar 

dessutom att livskvalitén inte enbart utgörs av stadens utformning utan även beror på 

personliga preferenser. 

 

Ståhle (2008) har genomfört en undersökning av invånares förhållande till grönområden 

i Stockholm. I denna studie har han kommit fram till att invånare bosatta i den täta 

innerstaden i mindre utsträckning upplever en avsaknad av parker och grönområden i 

sin omgivning jämfört med de som är bosatta i förorterna, detta även fast de i förorterna 

har en större tillgång till grönområden. Invånare bosatta i innerstaden besöker dessutom 

parker oftare jämfört med de som bor i förorterna.  
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Enligt Boverket (2008) är buller den miljöstörning som påverkar störst andel människor 

i Sverige och i takt med att urbaniseringen ökar så ökar även nivåerna av buller. Även 

om synen på bullerstörning rent generellt är att det är något man får stå ut med när man 

väljer att bosätta sig i staden samt att buller inte medför några större risker för hälsan så 

tyder ny forskning på att människor som utsätt för buller under en längre tid kan 

påverkas i flera olika hälsoaspekter. Det största hälsoproblemet som bullerstörningar 

medför är sömnstörning, vilket kan leda till allvarliga primära och sekundära störningar.  

 

Tabell 2. Sammanfattning av de sociala konsekvenserna.  

POSITIVA KONSEKVENSER NEGATIVA KONSEKVENSER 

 Ökad funktionsintegration   Många föredrar att bo glest 

 Ökat serviceunderlag  Trängsel 

 Ökad jämställdhet  Minskat livsutrymme 

 Främjar allmänhälsan  Brist på billigare bostäder 

 Främjar social rättvisa  Ökade bullernivåer 

 Livsstilsfördelar för låginkomsttagare  Negativa hälsoaspekter 

 Ökad gemenskap  

 Ökad kvalitet på offentliga platser  

 Upplevd närhet till grönområden  

 Minskad kriminalitet  

 Levande städer med hög aktivitet  

 

3.6.2. Ekonomiska konsekvenser  

Det finns mycket forskning som stödjer en stadsförtätning ur ett ekonomiskt perspektiv. 

Enligt Konjunkturinstitutet (2013a & 2013b) främjar förtätning den ekonomiska 

tillväxten och enligt dem så är det i en stor och tät inre stadskärna som den ekonomiska 

tillväxten frodas. En av de större ekonomiska fördelarna med att förtäta staden istället 

för att låta den spridas utåt är att det redan finns ett fungerande infrastruktursystem i 

staden och på så sätt undviks de växande kostnaderna som tillkommer när ny 

transportinfrastruktur ska byggas. Konjunkturinstitutet menar även att den nya 

transportinfrastrukturen på sikt bidrar med att driva på urban sprawl ännu mer 

(Konjunkturinstitutet, 2013b). 
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Boyko och Cooper (2011) menar att förtätning ökar en stads ekonomiska effektivitet 

och arbetstillfällen dels på grund av att en tät stad attraherar företag och verksamheter 

såsom hotell och butiker att lokalisera sig i staden. Dessutom menar Boyko och Cooper 

att markvärdet ökar i en tät och blandad stad vilket kan leda till ökade kostnader för 

bostäder, mark och service.   

 

Trots att det finns ett stort antal tungt vägande ekonomiska argument för både förtätning 

och en blandad markanvändning så skriver Konjunkturinstitutet (2013b) att det är 

regionförstoring som styr stadsutvecklingen i Sverige. En förklaring till detta tror 

Konjunkturinstitutet är att förtätning ofta kan bli dyrt samt att det rent praktiskt är svårt 

att genomföra på grund av markägarförhållandena (Konjunkturinstitutet, 2013b) 

 

Buller är inte enbart ett socialt problem utan även ett ekonomiskt. Boverket (2008) 

presenterar siffror från SIKA som visar på att de samhällsekonomiska kostnaderna som 

blir av bullerstörningar ligger på mellan 5 till 10 miljarder kronor per år i Sverige, något 

som i huvudsak beror på sämre hälsa. Boverket skriver att det är ytterst viktigt att ta 

dessa problem på allvar när det kommer till stadens planering och utformning, och har 

därför gjort upp specifika regler och riktlinjer för bullernivåer.  

 

Boverkets regler och riktlinjer för bullernivåer leder till att ny- och tillbyggnationer blir 

betydligt mer komplexa och kostsamma än de tidigare varit, vilket har lett till att 

Boverket tagit fram olika former av undantagsfall. De undantagsfall som Boverket har 

tagit fram är att det kan ske så kallade intresseavvägningar där andra intressen kan vägas 

mot bullernivåkraven och även att bullernivåkraven kan få överskridas om det rör sig 

om komplettering eller nybebyggelse som ligger längs kollektivtrafikstråket (Boverket, 

2008). 
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Tabell 3. Sammanfattning av de ekonomiska konsekvenserna. 

POSITIVA KONSEKVENSER NEGATIVA KONSEKVENSER 

 Främjar stadens ekonomiska 

tillväxt 

 Höga kostnader till följd av buller  

 Låga infrastrukturkostnader   Dyr process 

 Ökar ekonomisk effektivitet och 

arbetstillfällen 

 Markvärdet ökar, högre priser 

 Markvärdet ökar  Svårt att genomföra på grund av 

markägarförhållandena 

 

3.6.3. Ekologiska konsekvenser 

Markanvändning och grönområden 

Enligt Boyko och Cooper (2011) leder täta städer till en blandad markanvändning och 

minskar även trycket på att bebygga åkermark och naturområden.  

 

Men enligt Jim (2004) kan täta städer ofta hämma grönområdena i städerna och behöver 

därför vara extra noga med att tillgodose och bevara grönområden och kan på så sätt bli 

så kallade ”gröna” städer. Jim menar att i täta städer begränsas mängden och kvalitén på 

grönområden på grund av olika fysiska hinder som tätheten medför och för att skapa 

bättre och attraktivare grönområden behöver de länkas samman. Grönområden är 

dessutom viktiga för att skapa mer hållbara städer främst genom dess förmåga att rena 

luften från föroreningar. 

 

Boyko och Cooper (2011) förklarar att när grönområden förtätas i städerna minskar 

områdets förmåga att absorbera regnvatten och dessutom förvärras utsläppen eftersom 

en minskad växtlighet medför en minskad förmåga att rena och kyla ner luften.  

 

Enligt Ståhle (2008) behöver det inte vara negativt med en stadsutveckling i 

grönområden utan det går att skapa täta städer som också är ”gröna”. Även om det blir 

färre grönområden när städerna förtätas så kan kvaliteten och tillgängligheten till 

kvarstående grönområdena förbättras och få ett förhöjt värde. Ståhle menar därmed att 

kvalitet är viktigare än kvantitet när det gäller grönområden.  
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Luftkvalitet 

Burton (2000) menar att argument mot en förtätning av staden brukar grundas i att 

biltrafiken och utsläppen ökar i en tätare stad. De som argumenterar mot förtätning av 

staden hävdar att luftkvaliteten blir sämre samt att det leder till stora hälsofaror för de 

människor som vistas i den täta staden. Att luftkvaliteten blir sämre beror dels på 

fordonstrafiken, men även på det faktum att bostadshus, industri och kommersiella 

verksamheter hamnar allt närmare varandra. Burton visar även på forskning som hävdar 

att under de senaste 40 åren så finns det en tydlig koppling mellan en allt sämre 

luftkvalitet och lungsjukdomar. Burton själv är dock inte helt enig om att luftkvaliteten 

blir sämre i tätare städer.  

 

Stone, Mednick, Holloway & Spak (2007) har undersökt om tät bebyggelse är bra för 

luftkvaliteten. De kom fram till att täthet kan associeras med en minskad bilanvändning, 

vilket innebär att en förändring i markanvändningen kan komma att ha en stor betydelse 

för att förbättra den regionala luftkvaliteten. Förtätning inne i städerna är, enligt Stone 

et. al., mer än dubbelt så effektivt när det kommer till att minska reslängden och 

utsläppen jämfört med förtätning i förortsområdena.  

 

Borrego, Martins, Tchepel, Salmim, Monteiro, & Miranda (2006) har i flera studier 

visat på att stadens utformning och markanvändning påverkar lokaliseringen av 

stadstrafiken och utsläpp och därmed luftkvaliteten i städerna. Studierna fokuserade på 

de potentiella effekterna av olika markanvändningsmönster i städerna och luftkvaliteten. 

Markanvändningsmönster i form av en utspridd stad och dess motsatts i form av en 

kompakt stad med en blandad markanvändning undersöktes. Borrego et. al. (2006) kom 

fram till att kompakta städer med en blandad markanvändning ger en bättre luftkvalitet 

jämfört med utspridda städer.  

 

Enligt Boyko och Cooper (2011) leder täta städer till minskade koldioxidutsläpp och 

minskade luftföroreningar på grund av att den blandade markanvändningen ökar 

möjligheten för att välja andra transporteringsmedel såsom att gå, cykla eller åka 

kollektivt.  
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Transporter 

Det finns olika åsikter inom forskarvärlden angående om bilanvändande minskar i täta 

städer. Bellander (2005) menar att täta städer utnyttjar infrastrukturen effektivt och 

minskar resande. Den täta staden leder även, enligt Boyko och Cooper (2011), till 

minskade trafikstockningar, färre bilresor samt kortare resor. Neuman (2005) redovisar 

flera studier om bilanvändande i täta städer där vissa forskare bekräftar att 

bilanvändandet minskar medan vissa påstår att bilanvändandet är mer kopplat till 

bränslepriset och människors inkomster snarare än om staden är tät. 

 

Men enligt Kenworthy (2006) finns det många studier som har visat på sambandet 

mellan täta stadsformer med en blandad markanvändning och en minskning av 

bilanvändande.  Stadens utformning, såsom dess täthet och centralisering av arbeten, 

har en stark relation med transportmönster, detta gäller särskilt bilberoendets omfattning 

samt utnyttjandet av offentliga transporter.  Kenworthy menar att centraliserade städer 

med en hög densitet stödjer kollektivtrafiken genom att de tenderar att ha färre centrala 

parkeringar, starkare järnvägssystem och en ökad användning av kollektivtrafiken. 

Kenworthy menar dessutom att en högre densitet är kopplat till kortare transportsträckor 

och dessutom tenderar täta städer att ha en ökad användning av icke-motordrivna 

fordon. 

 

Konjunkturinstitutet (2013) argumenterar för en regionförtätning snarare än en 

regionförstoring när det gäller att minska biltrafiken. De menar att en regionförstoring 

bestående av kollektivtrafik i form av spårförbindelser kan leda till ökat bilresande 

eftersom om bostäder byggs längs spåren utanför stadskärnan så ökar den 

genomsnittliga reslängden. Spårförbindelserna ger en effektiv transportförsörjning för 

arbetspendling till innerstaden, men bebyggelsen utanför stadskärnan skapar långa 

avstånd för övriga reseärenden. Dessa övriga reseärenden står dessutom för två 

tredjedelar av allt resande.  

 

Parkering 

Boyko och Cooper (2011) menar att en förtätning av staden medför att tillgången till 

parkeringsplatser minskar. Enligt Kenworthy (2006) verkar antalet invånare i ett 

stadscentrum vara omvänt proportionellt mot antalet parkeringsplatser som finns 
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stadscentrumet. Med detta menar han att parkeringsplatserna tar upp stora ytor vilket 

sker på bekostnad av ytan för antalet invånare och tvärt om. Kenworthy menar också att 

bilanvändningen är kopplad till tillgången av vägar och parkeringar. Färre parkeringar 

skulle därmed kunna leda till en minskad bilanvändning.  

 

Olmårs (2007) förklarar att vid en förtätning så måste parkeringsbehovet lösas och ett 

alternativ i de allt mer tätare städerna kan vara att bygga underjordiska garage.  Detta är 

dock en kostsam lösning som dessutom kan skapa otrygga miljöer. Enligt Olmårs 

(2007) är den långsiktiga tanken med förtätningen att behovet av parkeringsplatser i 

städernas centrala delar inte ska öka i allt för stor utsträckning i och med att fler 

människor förhoppningsvis väljer alternativa färdsätt till bilen på grund av de kortare 

avstånden som en förtätning medför. En förtätning med en blandad markanvändning 

kan dessutom minska kravet på parkeringsplatser i och med att olika funktioner kan 

medföra att parkeringsplatserna används under olika tider på dygnet.  

 

Solljus  

Boyko och Cooper (2011) menar att boendekvaliteter kan påverkas negativt av 

förtätning genom att utsikten kan hindras och solljusinsläpp kan hämmas genom 

skuggning. Även Neuman (2005) tar upp att förtätning kan minska solljusinsläppet.   

 



 

   32 

 

Tabell 4. Sammanfattning av de ekologiska konsekvenserna. 

POSITIVA KONSEKVENSER NEGATIVA KONSEKVENSER 

 Främja luftkvalitet genom 

minskade utsläpp 

 Minskar grönområden 

 Minskar resande  Minskar antalet parkeringsplatser 

 Utnyttjar infrastrukturen effektivt  Minskat solljusinsläpp 

 Minskar bilanvändning  Hindrar utsikten 

 Stödjer kollektivtrafiken  Områdets förmåga att absorbera 

regnvatten minskar 

 Kortare transportsträckor  Området får en minskad förmåga 

att rena och kyla ner luften 

 Ökar användningen av icke-

motordrivna fordon 

 

 Leder till en blandad 

markanvändning 

 

 Minskar trycket på att bebygga 

åkermark och naturområden 

 

 

 

 

3.7. Konsekvenser av lämpliga förtätningsstrategier 

Utifrån de förtätningsstrategier samt de allmänna konsekvenserna av förtätning som har 

presenterats i det här kapitlet har vi här sammanfattat vad vi anser vara möjliga 

konsekvenser av förtätning i de olika förtätningsstrategierna. 

3.7.1. Industrimark 

Förtätning av industrimark kan medföra negativa konsekvenser i form av höga 

kostnader för marksanering. Positiva konsekvenser innefattar möjlighet till en mer 

blandad bebyggelse som kan medföra en livligare stadsdel med fler människor i rörelse. 

Detta kan också bidra till ett attraktivare och tryggare område.  
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3.7.2. Obebyggda tomter  

Förtätning av obebyggda tomter kan medföra negativa konsekvenser i form av dyrare 

mark och bebyggelse i området eftersom markvärdet stiger. Detta skulle kunna leda till 

dyrare hyror. När en infill genomförs måste den nya bebyggelsen anpassas till den 

befintliga bebyggelsen, vilket begränsar exploateringsmöjligheterna. Den nya 

byggnaden kan även medföra en del skuggning på den befintliga bebyggelsen och 

närområdet beroende på byggnadshöjden och strukturen.  

 

Positiva konsekvenser som en förtätning av obebyggda tomter kan medföra är att mark 

som inte tidigare utnyttjats kommer till användning, något som dels höjer kvaliteten i 

närområdet samt höjer markvärdet för fastighetsägaren. I och med en förtätning genom 

infill kan det även ske en ökande funktionsintegrering i området till följd av den nya 

bebyggelsen.   

   

3.7.3. Parkeringsplatser 

Förtätning på parkeringsplatserna kan medföra en parkeringsplatsbrist som måste lösas 

på annat sätt. Detta kan till exempel lösas genom att bygga underjordiska garage men 

detta kan bli kostsamt. Beroende på vilken typ av bebyggelse som sker på 

parkeringsplatsen så kan den orsaka olika mycket skuggning på omkringliggande 

byggnader.  

 

Positiva konsekvenser som en förtätning på parkeringsplatser är att när det uppstår en 

parkeringsbrist så kan det leda till en minskad mängd bilar i området. Detta kan leda till 

en bättre luftkvalitet och minskade bullernivåer i området. Parkeringsplatserna tar 

generellt sätt upp stora ytor vilket gör dessa lämpliga för förtätning. Att minska 

mängden hårdgjorda ytor är även positivt för absorberingen av regnvatten. 

 

3.7.4. Innegårdar 

Vid förtätning av innergårdar är det viktigt att beakta de befintliga byggnadernas 

funktion och karaktär eftersom förtätningen påverkar mängden solljusinsläpp och 

skuggningar. Dessutom minskar innegårdarnas storlek och grönområden men detta 

behöver inte försämra gårdsmiljön eftersom det går att skapa trivsamma gårdsmiljöer 
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även på mindre ytor. Beroende på den befintliga och den nya bebyggelsens funktioner 

kan en blandad markanvändning skapas i området. 

 

3.7.5. Grönområden 

Att förtäta grönområden bör i största mån undvikas eftersom det kan leda negativa 

konsekvenser för både miljön och hälsan. Grönområden främjar nämligen luftkvaliteten 

genom att rena och kyla luften. Grönområdena absorberar och renar även dagvattnet och 

på så sätt undviks översvämningar och försurningar i marken.  

 

Att bebygga en del grönområden kan ibland behöva genomföras när alla andra 

förtätningsstrategier uteslutits. För att minska de negativa konsekvenserna av detta så 

bör grönområdets karaktär bevaras i största möjliga mån. En stad kan fortfarande vara 

grön även om en del av grönområdena förtätas – det viktiga är att kompensera 

kvarvarande grönområden genom att förbättra kvaliteten och tillgängligheten, eftersom 

kvaliteten än kvantiteten ur ett socialt perspektiv.  

 

3.7.6. Bygga på höjden  

Förtätning genom att bygga på höjden kan medföra negativa konsekvenser så som stora 

skuggor på kringliggande byggnader samt att solljusinsläppet hämmas. Genom att 

förtäta på höjden kan utsikten för de kringliggande byggnaderna hindras. Att bygga på 

fler våningar på befintliga byggnader kan vara problematiskt eftersom vissa byggnader 

är mer eller mindre lämpliga att bygga på beroende på byggnadens konstruktion och 

tekniska installationer. Vid förtätning på höjden bör hänsyn tas till de befintliga 

byggnadernas karaktär, stadsbilden samt att höga byggnader kräver ett bredare gaturum. 

 

Positiva konsekvenser som förtätning genom att bygga på höjden kan medföra är att det 

ger en högre densitet på en mindre yta och bevarar därmed mer mark och grönområden.  

 

3.7.7. Riva och exploatera 

När förtätning av ett område sker genom att riva och exploatera ny bebyggelse kan 

marken utnyttjas mer effektivt. Negativa konsekvenser kan vara att alla områden inte får 



 

   35 

 

rivas och exploateras eftersom det kan finnas ett kulturhistoriska och arkitektoniska 

värdefulla byggnader i området. Positiva konsekvenser är att om ett helt område rivs för 

att sedan exploateras är det möjligt att från början skapa en attraktiv och blandad 

bebyggelse med en hög kvalitet på de offentliga platserna.   
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4. Fältstudie av tre stadskaraktärer i Gävle 

I det här kapitlet genomförs en fältstudie av tre områden i Gävle som karaktäriseras av 

stadsplanemönstren; rutnätsplan, storgårdskvarter och storskaliga bostadsområden. De 

tre områdena som är valda för fältstudien är belägna i centrala Gävle, i stadsdelen Söder 

och i stadsdelen Sätra. Vid genomförandet av fältstudien har analysvärdena i 

förtätningsrosen legat till grund för observationen och utgångpunkten i fältstudien har 

varit analysvärdena från Tabell 1. Förtätningspotential. Vid skapandet av 

förtätningsrosorna för de tre områdena har temana förtätningsbehov, förtätningstryck, 

förtätningsutrymme och förtätningsfrihet samt dess analysvärden delats upp i 

kategorierna låg, medel eller hög beroende på hur bra de stämmer in på området. 

Förtätningspotentialen och lämpliga förtätningsstrategier analyseras sedan för 

respektive område beroende på dess karaktär.  

 

4.1. Centrala Gävle 

Centrala Gävle är byggt efter stadsplanemönstret rutnätsplan.  Den del av centrala Gävle 

som har observerats i fältstudien kan ses i figur 5. Under fältstudien observerades det att 

denna centrala del av Gävle karaktäriseras av slutna rektangulära kvarter med 

flerbostadshus i mestadels fem våningar. Området är högexploaterad och tätt samtidigt 

som det finns en större esplanadgata med gröna stråk och öppna ytor i form av torg där 

vissa äldre kulturhistoriskt- och arkitektoniskt värdefulla byggnader finns.  

Figur 5. Bilden till vänster visar en karta över Gävle och den svarta ringen visar det observerade området 

(bilden tagen från Gävle kommuns hemsida). Bilden till höger är ett flygfoto över det observerade 

området som visar gatunät och kvartersform (bilden tagen från Eniros hemsida).  
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4.1.1. Förtätningspotential 

Förtätningsbehov 

Under fältstudien i den centrala delen av Gävle observerades det att många människor 

utnyttjade kollektivtrafiken vilket troligtvis beror på att det är härifrån alla stadsbussar 

avgår. Detta innebär att den centrala delen av Gävle har ett högt 

kollektivtrafikutnyttjande. I den centrala delen av Gävle observerades även att 

bebyggelsen i området är högexploaterad, tät och sammanhängande. Bostäder, kontor, 

handel och service är väl blandade i området, vilket leder till både en hög 

funktionsblandning och ett högt serviceunderlag, se figur 6.  

 

Slutsatsen är att den centrala delen av Gävle har ett lågt förtätningsbehov på grund av 

det finns ett högt kollektivtrafikutnyttjande, en mycket sammanhängande bebyggelse, 

en hög funktionsblandning samt ett högt serviceunderlag. 

 

 

Figur 6. Bilden till vänster visar kollektivtrafik på Rådhusgatan. Bilden till höger visar Stortorget.  

Foto: Elin Pettersson  

 

Förtätningstryck 

När förtätningstrycket undersöktes i området observerades ett stort utbud av service, 

handel och kultur. En stor mångsidighet i den byggda miljön observerades vilket 

betyder att den centrala delen av Gävle har en god tillgänglighet till stadsrum. Den 

centrala delen av Gävle ligger i innerstaden och har därmed en god tillgänglighet till 

kollektivtrafiken och det finns därför en god regional tillgänglighet i området. I den 

centrala delen av Gävle finns det tillgång till flera mindre parker och grönområden samt 

tillgång till vatten i form av Gavleån, se figur 7.  
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Slutsatsen blir att den centrala delen av Gävle har ett högt förtätningstryck på grund av 

ett stort service-, handel- och kulturutbud, en god tillgänglighet till stadsrum, en god 

regional tillgänglighet samt en relativt stor tillgång till parker, natur och vatten. 

 

 

Figur 7. Bilden till vänster visar rådhuset och Rådhustorget. Bilden till höger visar esplanaden med träd 

planterade i alléer. Foto: Elin Pettersson 

 

Förtätningsutrymme 

I och med att den centrala delen av Gävle är högexploaterad och tätbebyggd så finns det 

inte särskilt mycket byggbar mark, med undantag för ett fåtal så kallade ”lucktomter”. 

Under fältstudien i den centrala delen av Gävle observerades det även att det finns 

många äldre byggnader som är kulturhistorisk och arkitektoniskt värdefulla vilket 

innebär att många byggnader och kvarter i området inte är omvandlingsbara, se figur 8. 

I den centrala delen av Gävle finns det en mycket befintlig infrastruktur samt mycket 

flack mark.  

 

Slutsatsen blir att förtätningsutrymmet i den centrala delen av Gävle är medelhögt på 

grund av lite byggbar mark och omvandlingsbar bebyggelse samtidigt som det finns 

mycket befintlig infrastruktur och flack mark. 
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Figur 8. Bilden till vänster och bilden till höger visar gamla kulturhistoriskt och arkitektoniskt värdefulla 

byggnader i centrala Gävle. Foto: Elin Pettersson 

 

Förtätningsfrihet 

I den centrala delen av Gävle observerades ingen industrimark. Under fältstudien 

observerades det att centrala Gävle är uppdelad i flera mindre fastigheter på grund av 

den blandade markanvändningen. Som tidigare nämnts så är den centrala delen av 

Gävle mycket högexploaterat och tät och har inga stora öppna ytor. Det är därmed en 

liten rymlighet. Under fältstudien observerades det inte heller någon natur- och 

kulturvårdsskyddad mark vilket innebär att det antagligen finns mycket oskyddad mark 

i den centrala delen av Gävle. 

 

Slutsatsen blir att förtätningsfriheten i den centrala delen av Gävle är låg på grund av att 

det finns flera små fastigheter, en liten rymlighet och mycket oskyddad mark samt på 

grund av att det inte finns någon industrimark. 

 

Centrala Gävles förtätningspotential 

Sammanfattningsvis innebär detta att området i den centrala delen av Gävle har en 

medelhög förtätningspotential på grund av ett lågt förtätningsbehov, ett högt 

förtätningstryck, ett medelhögt förtätningsutrymme och en låg förtätningsfrihet. 

Förtätningspotentialen har sammanställts i en förtätningsros, se figur 6. 
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Figur 9. Figuren visar en förtätningsros över centrala Gävles förtätningspotential. I förtätningsrosen går 

det att utläsa att det finns sju analysvärden som ger en hög förtätningspotential och nio analysvärden som 

ger en medelhög förtätningspotential. Detta innebär att det finns en medelhög förtätningspotential i den 

centrala delen av Gävle. 

 

4.1.2. Lämpliga förtätningsstrategier 

I den centrala delen av Gävle som karaktäriseras av stadsplanemönstret rutnätsplan 

finns det ingen tillgång till industrimark vilket utesluter den förtätningsstrategin. Det är 

även ont om innegårdar, och de som finns är täta och högexploaterade. Grönområdena 

är få till antalet och nödvändiga för att upprätthålla en god livskvalitet i området. 

Förtätningsstrategin att riva och exploatera kan vara begränsad i och med att det finns 

en stor andel äldre bebyggelse som är kulturhistoriskt och arkitektoniskt värdefull.   

 

De förtätningsstrategier som därmed passar in i området i den centrala delen av Gävle är 

att bygga på parkeringsplatser, bygga på höjden och bygga på obebyggda tomter genom 

infill. Även dessa förtätningsstrategier kan vara begränsade på grund av att antalet 

parkeringsplatser och obebyggda tomter är få. Att förtäta byggnader på höjden är 

möjligt men beror på byggnadens konstruktion samt hur den nya hushöjden kommer att 

påverka den befintliga miljön. 
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4.2. Stadsdelen Söder 

I stadsdelen Söder i Gävle finns det ett område som kan kategoriseras som ett 

storgårdskvarter. Området i Söder som har observerats i fältstudien kan ses i figur 10. 

Under fältstudien observerades det att Söders storgårdskvarter främst har en bebyggelse 

från tidigt 1900-tal och 1950-tal. Området karaktäriseras av flerbostadshus med tre till 

fyra våningar samt av öppna och planterade innegårdar.  

Figur 10. Bilden till vänster visar en karta över Gävle och den svarta ringen visar det observerade området 

(bilden tagen från Gävle kommuns hemsida). Bilden till höger är ett flygfoto över det observerade 

området som visar gatunät och kvartersform (bilden tagen från Eniros hemsida). 

 

4.2.1. Förtätningspotential 

Förtätningsbehov 

Under fältstudien i Söders storgårdskvarter observerades det ytterst få busshållsplatser i 

området samt inga människor som utnyttjade kollektivtrafiken vilket troligtvis beror på 

att endast en linje går genom det valda området samt att området ligger väldigt nära 

centrala Gävle. Detta innebär att den observerade delen av stadsdelen Söder har ett lågt 

kollektivtrafikutnyttjande. Bebyggelsen i Söders storgårdskvarter upplevdes som 

mindre tät och sammanhängande än i centrala Gävle, dock uppfattades inte området 

som glesbebyggt, se figur 11. Under fältstudien observerades en liten 

funktionsblandning i området men stadsdelen består till mestadels av bostadshus. Likaså 

finns det ett litet serviceutbud i området.  
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Slutsatsen blir att förtätningsbehovet i Söders storgårdskvarter är medelhögt på grund av 

ett lågt kollektivtrafikutnyttjande, en mindre sammanhängande bebyggelse, en relativt 

låg funktionsblandning och ett relativt litet serviceunderlag. 

 

Figur 11. Båda bilderna visar gröna innergårdar i stadsdelen Söder. Foto: Elin Pettersson 

 

Förtätningstryck 

När förtätningstrycket undersöktes i området observerades ett relativt lågt utbud av 

service, handel och kultur, det finns inte mycket valmöjligheter i området men 

tillgängligheten finns. Ett bra vägnät och flexibilitet i den byggda miljön ledde till att 

tillgängligheten till stadsrum upplevdes som bra i Söders storgårdskvarter. Det finns en 

god regional tillgänglighet i området, för även kollektivtrafiken och utnyttjandet av den 

är lågt så ligger området inom gång- och cykelavstånd till innerstaden. I Söders 

storgårdskvarter fanns det vid observationstillfället en stor tillgång mindre parker och 

grönområden, vatten finns inom gång- och cykelavstånd i centrala Gävle, se figur 12. 

 

Slutsatsen blir att förtätningstrycket i Söders storgårdskvarter är högt på grund av ett 

relativt lågt service-, handel- och kulturutbud, en tillgänglighet till stadsrum, god 

regional tillgänglighet och en stor tillgång till parker och natur. 
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Figur 12. Bilden till vänster visar ett grönområde i stadsdelen Söder. Bilden till höger visar en 

busshållplats i stadsdelen Söder. Foto: Elin Pettersson 

 

Förtätningsutrymme 

Under fältstudien i Söders storgårdskvarter observerades det att bebyggelsen upplevdes 

som mindre tät och sammanhängande gick det att hitta en del mark i området som var 

byggbar. Det observerades även under fältstudien en del äldre bebyggelse som skulle 

kunna vara kulturhistorisk och arkitektoniskt värdefulla, dock inget som är säkerställt. 

Däremot är bebyggelsen i området till viss del omvandlingsbar eftersom den öppna 

kvartersmarken kan omvandlas till en sluten kvartersmark. I Söders storgårdskvarter 

finns det en mycket befintlig infrastruktur samt mycket flack mark. 

 

Slutsatsen blir att förtätningsutrymmet i Söders gårdskvarter är högt i området på grund 

av en medelstor tillgång till byggbar mark och omvandlingsbar bebyggelse samt mycket 

befintlig infrastruktur och flack mark. 

 

Förtätningsfrihet 

I Söders storgårdskvarter observerades ingen industrimark. Under fältstudien 

observerades det att i Söders storgårdskvarter var det många av husen som tillhörde en 

och samma fastighetsägare, såsom Gavlegårdarna och HSB, något som är bra ur 

förtätningssynpunkt eftersom det leder till en förenklad planprocess. Eftersom det gick 

att hitta en del öppna ytor och byggbar mark i området finns det därmed en relativt god 

rymlighet. Under fältstudien observerades det inte heller någon natur- och 
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kulturvårdsskyddad mark vilket innebär att det antagligen finns mycket oskyddad mark 

i Söders storgårdskvarter. 

 

Slutsatsen blir att förtätningsfriheten i Söders storgårdskvarter medelhögt eftersom det 

inte finns någon industrimark, några fastighetsägare som ägde flera fastigheter, 

medelstor till låg rymlighet samt ingen skyddad mark.  

 

Söders storgårdskvarters förtätningspotential 

Sammanfattningsvis innebär detta att Söders storgårdskvarter har en relativt hög 

förtätningspotential på grund av ett medelhögt förtätningsbehov, ett högt 

förtätningstryck, ett högt förtätningsutrymme och en medelhög förtätningsfrihet. 

Förtätningspotentialen har sammanställts i en förtätningsros, se figur 13. 

 

 

Figur 13. Figuren visar en förtätningsros över Söders storgårdskvarters förtätningspotential. I 

förtätningsrosen går det att utläsa att det finns åtta analysvärden som ger en hög förtätningspotential, sju 

analysvärden som ger en medelhög förtätningspotential samt ett analysvärde som ger en låg 

förtätningspotential. Detta innebär att det finns en relativt hög förtätningspotential i Söders 

storgårdskvarter. 
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4.2.2. Lämpliga förtätningsstrategier 

I området Söders storgårdskvarter finns det ingen tillgång till industrimark vilket 

utesluter den förtätningsstrategin. De förtätningsstrategier som därmed passar in i 

stadsplanemönstret storgårdskvarter är att bygga på obebyggda tomter genom infill, 

parkeringsplatser, innergårdar, grönområden, bygga på höjden samt riva och exploatera. 

Även dessa förtätningsstrategier kan vara begränsade på grund av att antalet 

parkeringsplatser och obebyggda tomter är få. Innegårdar och grönområden kan i viss 

mån bebyggas men begränsas av faktorer såsom solljusinsläpp och att antalet 

grönområden få. Att bygga på höjden samt riva och exploatera kan vara möjligt i vissa 

fall beroende på byggnadens konstruktion samt hur den nya hushöjden kommer att 

påverka den befintliga miljön. 

 

 

4.3. Sätra 

Stadsdelen Sätra är ett område i Gävle som till stor del kan kategoriseras som ett 

storskaligt bostadsområde. Området i Sätra som har observerats i fältstudien kan ses i 

figur 14. Under fältstudien observerades bebyggelse från 1960- och 70-talet med 

tidstypiska funktionalistiska punkthus och lamellhus i mestadels tre till fem våningar. I 

området fanns också en del service, industrier och stora grönområden och vägnäten var 

separerade.  

Figur 14. Bilden till vänster visar en karta över Gävle och den svarta ringen visar det observerade området 

(bilden tagen från Gävle kommuns hemsida). Bilden till höger är ett flygfoto över det observerade 

området som visar gatunät och kvartersform (bilden tagen från Eniros hemsida). 
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4.3.1. Förtätningspotential 

Förtätningsbehov 

Under fältstudien i Sätraområdet observerades det att många människor utnyttjade 

kollektivtrafiken vilket kan bero på bra bussförbindelser i området samt avståndet till 

centrala Gävle, se figur 15. I Sätraområdet observerades det även att området var 

glesbebyggt och bebyggelsen var osammanhängande. Området hade en låg 

funktionsblandning med bostäder och service och andra verksamheter åtskilda. Det 

fanns ett ganska lågt serviceunderlag i området med tillgång till service och handel men 

dock begränsad sådan.  

 

Slutsatsen är att Sätraområdet har ett högt förtätningsbehov på grund av en mycket 

osammanhängande bebyggelse, en låg funktionsblandning och ett relativt litet 

serviceunderlag.  

 

 

Figur 15. Bilden visar busshållplatser i Sätra. Foto: Elin Pettersson 

 

Förtätningstryck 

I Sätraområdet observerades ett utbud av service, handel och kultur i form av bland 

annat vård och omsorg, skolor, butiker och restauranger. Men utbudet var begränsat och 

det fanns inga stora valmöjligheter. Flexibiliteten och mångsidigheten i bebyggelsen var 

begränsad vilket medförde en begränsad tillgänglighet till stadsrum. I området fanns en 
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god tillgänglighet till kollektivtrafiken men den regionala tillgängligheten var ändå 

begränsad på grund av avståndet till innerstaden. En god tillgång till parker, natur och 

vatten observerades i fältstudien i form av stora grönytor, park- och rekreationsområden 

samt en å, se figur 16.  

 

Slutsatsen är att Sätraområdet har ett medelhögt förtätningstryck på grund av ett relativt 

lågt service-, handel- och kulturutbud, en relativt låg tillgänglighet till stadsrum, en 

relativt låg regional tillgänglighet och en hög tillgång till parker, natur och vatten. 

 

Figur 16. Bilden till vänster visar Sätra centrum. Bilden till höger visar ett stort grönområde i Sätra.  

Foto: Elin Pettersson 

 

Förtätningsutrymme 

Under fältstudien observerades mycket byggbar mark i området bland annat genom att 

flera obebyggda markområden iakttogs i form av många tomma parkeringsplatser, se 

figur 17. Omvandlingsbar bebyggelse iakttogs i och med en del lägre byggnader som 

kan byggas på höjden eller kvarter och byggnader som kan förtätas genom att byggas 

samman. Det var dessutom en avsaknad av kulturhistorisk och arkitektoniskt värdefulla 

byggnader. En god tillgång till infrastruktur observerades i området och även mycket 

flack mark.  

 

Slutsatsen är att förtätningsutrymmet i Sätraområdet är högt på grund av mycket 

byggbar mark och omvandlingsbar bebyggelse och även mycket befintlig infrastruktur 

och flack mark. 
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Figur 17. Bilderna visar parkeringsplatser i Sätra. Foto: Elin Pettersson 

 

Förtätningsfrihet 

I Sätraområdet observerades en del industrimark i form av olika verksamheter, se figur 

18. Fastigheterna i Sätraområdet var indelade i ett fåtal större fastigheter och många 

bostadsområden hade samma fastighetsägare, såsom Gavlegårdarna och HSB. Många 

stora öppna ytor och byggbar mark observerades i området vilket bidrog till en god 

rymlighet. Under fältstudien observerades det inte någon natur- och kulturvårdsskyddad 

mark vilket innebär att det antagligen finns mycket oskyddad mark i Sätraområdet. 

 

Slutsatsen är att Sätraområdet har en hög förtätningsfrihet på grund av en del 

industrimark, ett fåtal större fastigheter, hög rymlighet och mycket oskyddad mark.  

 

Figur 18. Bilderna visar industriområden i Sätra. Foto: Elin Pettersson 
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Sätraområdets förtätningspotential 

Sammanfattningsvis innebär detta att Sätraområdet har en hög förtätningspotential på 

grund av ett högt förtätningsbehov, ett medelhögt förtätningstryck, ett högt 

förtätningsutrymme och en hög förtätningsfrihet. Förtätningspotentialen har 

sammanställts i en förtätningsros, se figur 19.  

 

Figur 19. Figuren visar en förtätningsros över Sätraområdets förtätningspotential. I förtätningsrosen går 

det att utläsa att det finns tio analysvärden som ger en hög förtätningspotential, två analysvärden som ger 

en medelhög förtätningspotential samt fyra analysvärden som ger en låg förtätningspotential. Detta 

innebär att det finns en hög förtätningspotential i Sätraområdet. 

 

4.3.2. Lämpliga förtätningsstrategier 

I Sätraområdet skulle alla förtätningsstrategier kunna tillämpas. Det finns en mindre 

tillgång till industrimark som skulle kunna förtätas. Det finns även en stor tillgång till 

obebyggda tomter och parkeringsplatser som kan förtätas. Det finns också många stora 

öppna innegårdar och grönområden mellan och intill byggnaderna som skulle kunna 

förtätas. Att bygga på höjden kan vara möjligt beroende på byggnadens konstruktion 

samt hur den nya hushöjden kommer att påverka den befintliga miljön. Att riva och 

exploatera är också möjligt i Sätraområdet eftersom det inte finns särskilt mycket 

kulturhistoriskt och arkitektoniskt värdefulla byggnader. 

  



 

   50 

 

4. Diskussion  

4.1. Konsekvenser av förtätning 

Synen på stadsplanering har förändrats genom historien och många olika ideal har 

präglat stadsplaneringen. Den omfattande urbaniseringen som har skett, både i Sverige 

och i stora delar av övriga världen, skapade bostadsbrist och bidrog till att städer 

började sprida sig utåt, genom urban sprawl. Bostadsbristen ledde till rekordår och 

miljonprogramsområden för att sedan utvecklas till dagens ideal med täta blandade 

städer. Om stadsplaneringen och planeringsidealen studeras ur ett historiskt perspektiv 

är det lätt att komma fram till slutsatsen att vad vi idag ser som ett hållbart 

stadsplaneringsideal inte nödvändigtvis behöver vara det i framtiden. Idealen varierar 

över tid och ny forskning sker ständigt vilket betyder att dagens och morgondagens 

politiker och samhällsplanerare ständigt måste anpassa sig efter rådande förhållanden.  

 

Det pågår en klimatförändring i världen som har lett till en allt större oro för världens 

framtida miljö och dess resurser. En hållbar stadsutveckling eftersträvas nu för att skapa 

ekologiskt, ekonomisk och socialt hållbara städer. Många forskare slår fast vid att det är 

den täta staden som förknippas med den mest hållbara stadsstrukturen. Även 

Naturskyddsföreningen bekräftar att en hållbar stadsplanering skapas genom att 

bebyggelsen i tätorter förtätas. Men samtidigt finns det de som hävdar att det finns 

negativa konsekvenser av en förtätning, vilket gör det betydligt svårare att reda ut och 

förstå de faktiska konsekvenserna av förtätning.  

 

Som det framgick i teorikapitlet finns det delade meningar angående stadsförtätning och 

dess konsekvenser. Att luftkvaliten blir bättre inne i staden vid en förtätning är ett 

påstående som vi märk är mycket omdebatterat. Det finns många studier som visar att 

påståendet kan stämma, samtidigt som det finns de som är kritiska.  

 

Enligt Boverket främjar och förutsätter dagens bebyggelsestruktur användandet av bil 

och transporter är den enskilt största källan till världens koldioxidutsläpp. Många av de 

studier som vi redovisar i vår konsekvensdel om ekologiska konsekvenser hävdar att en 

tät, blandad markanvändning kan minska bilanvändandet, och därmed utsläppen, 

eftersom reslängden förkortas samtidigt som möjligheten att välja andra 
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transporteringsmedel, såsom att gå, cykla eller åka kollektivt ökar. Men bara för att 

möjligheterna ökar så betyder det inte att fler människor kommer att välja bort bilen. 

Även Kenworthy stödjer påståendet att tätare städer bidrar till en bättre luftkvalitet 

genom att tillgången på parkeringsplatser är begränsad inne i städerna, vilket enligt 

honom korrelerar med en mindre bilanvändning. Det vi har kommit fram när vi gjort det 

här arbetet är att en förtätning kan medföra en bättre luftkvalitet i staden. Dels genom att 

förutsättningarna för att gå, cykla eller åka kollektivt ökar men det krävs även att 

invånarna i städerna är villiga att minska användandet av bil. För att skapa en bättre 

luftkvalitet genom förtätning är det därmed viktigt att höja förutsättningarna för en bilfri 

stad. 

 

Det finns även många argument ur en social aspekt som talar för och emot en 

stadsförtätning. Neuman skriver om paradoxen i förhållandet mellan den hållbara staden 

och livskvalitet. Med paradox menar Neuman att för att en stad ska vara hållbar krävs 

det att befolkningen är koncentrerad i en högre densitet, men för att skapa en bra 

livskvalitet i städer så kan det krävas en lägre densitet. Men dock anser vi såsom 

Neuman även skriver, att livskvalitén inte enbart utgörs av stadens utformning och 

densitet utan även beror på personliga preferenser. Bellander hävdar att det största 

argumentet för en gles stad är att många människor föredrar att bo i glesa 

bostadsområden utanför stadskärnan. Bellander hävdar dock, precis som många andra, 

att fördelarna med en tät blandad stad är många och de positiva konsekvenserna 

överväger de negativa ur ett socialt perspektiv.  

 

Ur ett ekonomiskt perspektiv finns det mycket som talar för förtätning och under 

arbetets gång har vi haft svårt att finna negativa konsekvenser ur ett ekonomiskt 

perspektiv eftersom de flesta studier som är gjorda av förtätning främst fokuserar på de 

ekologiska och sociala aspekterna. De negativa konsekvenser som vi däremot har 

lyckats finna berör främst bostadspriserna. Hyror blir högre i och med en blandad 

markanvändning inne i staden eftersom ett tätt, blandat område attraherar fler 

människor. De positiva konsekvenserna ur ett ekonomiskt perspektiv som kunnat 

utläsas från studier är främst att när staden förtätas används mycket av den befintliga 

infrastrukturen vilket sparar mycket pengar. Att stadens ekonomiska effektivitet och 
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arbetstillfällen ökar är även det positiva konsekvenser som skapas till följd av en 

förtätning.  

   

4.2. Fältstudie 

Vår frågeställning i detta arbete är: Hur kan olika stadsplanemönster förtätas och vilka 

konsekvenser får förtätningen? För att besvara frågeställnigen genomfördes en 

fältstudie. Genom de observationer som gjordes i fältstudien kunde vi undersökta 

förtätningspotentialen, förtätningsstrategier samt konsekvenser av olika 

förtätningsstrategier i olika områden i Gävle som karaktäriseras av tre olika 

stadsplanemönster. För att bedöma förtätningspotentialen i dessa områden har en 

förtätningsros från Stockholms läns landsting använts.  

 

Förtätningsrosen som har använts för att bedöma förtätningspotentialen i de tre 

områdena som observerades i fältstudien var en bra metod för att få en överblick över 

områdenas drivkrafter och begränsningar ett förtätningssammanhang. Förtätningsrosen 

ger dock inga tydliga svar och det kan vara svårt att bedöma de olika analysvärdena i 

området. Genom vår fältstudie kunde vi bedöma de olika analysvärdena beroende på 

vad som karaktäriserade området. I och med att vi valde att ranka temana och 

analysvärdena på skalan låg, medel och hög beroende på hur bra de stämde in på de 

olika områdena fick vi en förenklad bild av förtätningspotentialen i områdena.  Vår 

sammanställning av förtätningspotentialen är därmed förenklad och baserad på våra 

egna iakttagelser vilket innebär att annorlunda resultat skulle kunna fås om 

undersökningen genomfördes och rankades annorlunda. Förtätningspotentialen skulle 

kanske kunna bli tydligare om mer systematiska rankningsmetoder användes.  

 

Eftersom det är viktigt att bedöma förtätningslämpligheten utifrån platsens 

förutsättningar och karaktär gjorde vi en undersökning av lämpliga förtätningsstrategier 

för de olika områdena. Denna undersökning baserades på fältstudien men även på 

teoridelen och lämpliga förtätningsstrategier analyserades beroende på områdes karaktär 

och förutsättningar. Denna undersökning är därmed mestadels baserad på våra egna 

iakttagelser och kunskaper från tidigare och gav oss en insikt i olika platsers speciella 

förutsättningsar beroende på dess karaktär.   
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Konsekvenserna av de olika förtätningsstrategierna analyserades utifrån de 

konsekvenser som presenterades i teoridelen samt de observationer som genomfördes 

under fältstudien. Denna del är till för att skapa en överblick över de konsekvenser som 

specifika förtätningsstrategier kan medföra och visar därmed på komplexiteten med att 

förtäta i städer. Olika typer av förtätning kan få olika slags konsekvenser och beroende 

på vilket område som förtätas måste därmed olika faktorer tas hänsyn till.  

 

Resultaten av vår fältstudie i de tre områdena i Gävle visade förtätningspotentialen, 

lämpliga förtätningsstrategier samt möjliga konsekvenser för respektive område. Den 

centrala delen av Gävle har en låg förtätningsfrihet men har ändå en hög 

förtätningspotential eftersom det finns ett stor förtätningstryck. Lämpliga 

förtätningsstrategier är att bygga på parkeringsplatser, höjden och obebyggda tomter 

genom infill. Vi tycker att bygga på obebyggda tomter genom infill är den bästa 

metoden i den centrala delen av Gävle eftersom den leder till minst negativa 

konsekvenser. Att bygga på obebyggda tomter förändrar inte stadskaraktären nämnvärt 

och sparar andra värdefulla markområden. Att bygga på parkeringsplatser innebär att 

dessa måste kompenseras på andra sätt, men samtidigt kan det vara bra ur 

miljösynpunkt om det blir färre parkeringsplatser eftersom det kan minska 

bilanvändningen. Att bygga på höjden kan vara problematiskt beroende på byggnadens 

konstruktion samt hur den nya hushöjden kommer att påverka den befintliga miljön. 

Många byggnader i den centrala delen av Gävle är dessutom äldre kulturhistoriskt och 

arkitektoniskt värdefulla byggnader som därmed inte kan byggas på med fler våningar. 

Fler våningar kan också förändra stadssiluetten och skapar större skuggor. Men att 

bygga på en eller två våningar kan fungera på vissa byggnader och vi tror att det även 

kan ge en upprustning av hela byggnaden.  

 

Området Söders storgårdskvarter har en relativt hög förtätningspotential. Lämpliga 

förtätningsstrategier för området är att bygga på obebyggda tomter genom infill, 

parkeringsplatser, innergårdar, grönområden, på höjden samt att riva och exploatera. Vi 

tycker att bygga på obebyggda tomter genom infill även är den bästa 

förtätningsstrategin för Söders storgårdskvarter. De näst bästa alternativen tycker vi är 

att bygga på parkeringsplatser och på höjden.  Att bygga på innergårdar och 

grönområden samt att riva och exploatera bör ses som senare val eftersom de på olika 
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sätt kan försämra närmiljön och attraktiviteten i området. När sådan förtätning ändå sker 

är det viktigt att kompensera genom att öka kvaliteten och tillgängligheten på resterande 

grönområden.  

 

Området i Sätra har en hög förtätningspotential på grund av ett högt förtätningsbehov, 

ett högt förtätningsutrymme och en hög förtätningsfrihet. Däremot är förtätningstrycket 

inte lika högt i Sätraområdet. I Sätraområdet skulle alla förtätningsstrategier kunna 

tillämpas. De förtätningsstrategier som vi ändå anser vara bäst för området är att bygga 

på obebyggda tomter och parkeringsplatser eftersom det finns många sådana platser och 

en förtätning av dessa skulle kunna skapa mer integrerade, tillgängliga och attraktiva 

områden. Att bebygga industrimark innebär höga kostnader för att sanera marken och 

att bygga på höjden kan skapa allt för storskaliga områden som ger en opersonlig känsla 

och dessutom skuggar mer. En del innegårdar och grönytor skulle kunna förtätas i 

området utan att attraktiviteten minskade eftersom många av dessa har en ganska låg 

kvalitet och färre grönområden skulle därmed kunna innebära en kvalitetsökning. Att 

riva och exploatera kan i vissa fall vara nödvändigt för att skapa nya mer attraktiva 

byggnader som utnyttjar marken mer effektivt.  

 

4.3. Slutsats 

Förtätning kan innebära olika konsekvenser beroende på hur förtätningen sker, vilket 

område som förtätas och vilket syfte förtätningen har. Vid förtätning i städer bör dessa 

aspekter tas i åtanke för att skapa attraktiva och hållbara städer som både gynnar stadens 

miljö, ekonomi och invånare. Slutsatsen som vi har kommit fram till av detta arbete är 

att stadsförtätning är den planeringsstrategi som borde eftersträvas för att skapa en 

hållbar stadsutveckling och precis som Ståhle har vi under arbetets gång kommit fram 

till att det inte är en fråga om städerna ska förtätas utan hur de ska förtätas. 
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