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Sammanfattning 

 

Med en ökande befolkning och viljan att bo i centrala lägen, kan en vertikal förtätning genom 

påbyggnationer i centrala stadsområden vara ett alternativ som möter efterfrågan. I dag 

placeras ofta nybyggnation i utkanter av städer vilket bidrar till en glesare stadsbild. Vertikal 

förtätning är en komplicerad strategi och påverkar ett antal faktorer i staden. Den största 

faktorn är att ingen ny mark tas i anspråk men samtidigt kan det leda till problem med 

skuggning och förändring av offentliga platser. Syftet med examensarbetet är att undersöka 

för- och nackdelar med en vertikal förtätning och att genomföra en sol- och skugganalys. 

Studien genomfördes på Drottninggatan 18 i de centrala delarna av Gävle. Analysen ämnar att 

undersöka hur en höjning av byggnader påverkar de omkringliggande öppna platserna genom 

att utgå ifrån solstudier. 

 

Resultatet visar fyra stycken exempel på hur en vertikal förtätning kan se ut vid en förhöjning 

av våningsplan och hur det påverkar omgivningen. Slutsatsen av examensarbetet visar att en 

vertikal förtätning är ett alternativ för Gävle, men att kompromisser är nödvändiga om staden 

ska kunna förtätas. Angående var gränsen ska dras för en vertikal förtätning är svår att sätta, 

men att bostäder behöver byggas i Gävle är ett faktum och då är det självfallet bättre att bygga 

på redan exploaterad mark om det görs på ett sådant sätt att omgivning inte påverkas. 

 

 Nyckelord: Förtätning, vertikal förtätning, befolkning, bostäder, solstudie, Sunlight and Sky 

View 
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Abstract 

 

With an increasing population and the desire to live in central locations, a vertical 

densification through building in central urban areas could be an option that meets demand. In 

today’s cities new construction is often placed in the outskirts of cities, which contributes to a 

less dense cityscape. Vertical densification is a complicated strategy and affects a number of 

factors in the city. The biggest factor is that no new land is required but at the same time it can 

lead to problems with shading and changes in public places. The purpose of the study is to 

examine the advantages and disadvantages of vertical densification and implementing a sun- 

and shadow analysis. The study was conducted on Drottninggatan 18 in the central parts of 

Gävle. The analysis aims to examine how an increase in buildings affects the surrounding 

open spaces by using sun studies. 

 

The results show four examples of how a vertical densification can look at an elevation of 

floor and how it affects the environment. The conclusion of the thesis shows that a vertical 

densification is an option for Gävle, but that compromises are necessary for the city to be able 

to densify. Regarding where to draw the lines for a vertical densification is difficult to do, but 

that homes need to be built in Gävle is a fact, and then it is obviously better to build on 

already developed land if it is done in such a way that the environment is not affected greatly. 

 

 Keywords: Densification, Vertical densification, population, housing, sun study, Sunlight and 

Sky View  
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 
Inledningen ger en introduktion och bakgrund till ämnet förtätning, information om Gävle 

kommun samt presenterar arbetets syfte och mål. 

 

Förtätning är ett stadsplaneringsverktyg, som används för att skapa en tätare stad, med bättre 

markhushållning och högre exploateringsgrad. Effekterna av förtätning är många. En 

förtätning innebär bl.a. ett bättre underlag till att skapa en levande stad med större underlag 

för kollektivtrafik, blandad bebyggelse, handel och aktiviteter (Burton, 2000). Med en 

blandad bebyggelse ökar attraktiviteten för området och den sociala integrationen förbättras 

(Boverket, 2012). Det finns också miljömässiga fördelar med att ha korta avstånd i staden, 

som att närheten till kollektivtrafik kan medföra att bilens användning minskar. Nackdelar 

med förtätning är t.ex. att med ett högre antal våningsplan följer en reducering av antalet 

soltimmar för boende på lägre plan och det skapas skuggzoner. En högre byggnad kan 

samtidigt förminska intrycket av butiksfasader i gatuplan och ha en negativ inverkan på 

omkringliggande offentliga rum. Högre byggnader kan också bidra till blåsiga gaturum 

genom att vinden dras ned mellan byggnaderna. Ratti och Baker (2015) skriver att även om 

det är välkänt att stadens mönster, form och höjd påverkar hur miljön i staden upplevs så finns 

det få verktyg för att beräkna hur det detta hänger ihop. 

 

Vid planering av nya bostadsområden i städer är det viktigt att ta hänsyn till vilket utbud av 

nöjen, butiker m.m. som finns samt att det finns möjligheter till parker, aktiviteter och sociala 

interaktioner i närhet till bostäderna. I dag är det vanligt att nybyggnation placeras i 

utkanterna av en stad där prisbilden och tillgången på mark är bättre, vilket bidrar till en 

glesare stadsbild och en utglesning av staden. Konsekvenserna av att fortsätta glesa ut staden 

blir ett allt mer bilberoende samhälle, där transportsträckorna mellan hem, arbete och 

aktiviteter kan bli långa.  

 

Städer står inför problem där decentralisering och utglesning är en direkt orsak till den 

ofrivilliga avvecklingen av handeln och livet i stadskärnor (Boverket, 2004). För att bemöta 

problematiken kring decentraliseringen och den ökande befolkningen (Statistiska 

Centralbyrån, 2014a) behöver Gävle hitta en förtätningsmetod som arbetar gentemot de mål 

kommunen har med en attraktivare stadskärna. 
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Gävle behöver fortsätta växa, men i och med den rådande markbristen är ett alternativ att 

utbyggnaden görs på höjden, en så kallad vertikal förtätning, med nya högre byggnader eller 

ovanpå redan befintliga byggnader för att på så sätt spara utrymme och mark. Enligt 

Översiktsplan Gävle stad 2025 är förtätning en pågående process i Gävle (Gävle kommun, 

2009). Det är viktigt att förstå de för- och nackdelar en förtätning medför samt hur en 

stadsbild förändras vid en ökning av antal våningsplan i de centrala delarna. Det som är 

viktigt vid en vertikal förtätning är hur byggnaden passar in i det urbana landskapets skala och 

karaktär samt hur stadens siktlinjer förändras (Al-Kodmany, 2012). I städer som har längre 

kallperioder är det även viktigt att analysera hur nya byggnader påverkar skuggförhållandena i 

staden och främst på öppna platser och viktiga gångstråk. En strategi till att förminska 

skuggningen är att använda sig av så kallade stepbacks (indragna våningsplan) på byggnader 

(Al-Kodmany, 2012). 

 

1.2 Gävle kommun och dess förtätningsstrategi 

Gävle är en växande stad, idag bor ca 97 000 personer i Gävle, och inom de närmaste åren 

förväntas Gävle kommuns invånarantal passera 100 000 enligt Statistiska Centralbyrån 

(2014a). Gävles befolkningsmängd har under de senaste åren ökat med ca 1 000 personer per 

år. Det råder en stor bostadsbrist i Gävle som förväntas förvärras om inte fler bostäder byggs. 

Under 2014 har endast 236 nya bostäder byggts i hela Gävleborgs län (Statistiska 

Centralbyrån, 2014b). I Översiktsplan för Gävle Stad 2025 (Gävle kommun, 2009) framförs 

att nybyggnation av bostäder främst ska ske inom centrala och vattennära lägen samt utefter 

de kollektivstråk som återfinns. För att upprätthålla en syn emot hållbarhet är en tät 

bebyggelsestruktur att föredra enligt Gävle kommun (2009). Med tanke på att energi och 

kollektivtrafik kan utnyttjas till fullo samt att miljö- och naturresurser sparas vid en tätare 

bebyggelse. Översiktsplanen är en vägledning om hur Gävles styrande politiker vill att staden 

ska växa, dock är den inte ett juridiskt bindande dokument. 

 

För att arbeta mot en reducering av transporter inom Gävle har en trafikstrategi för 

kommunen upprättats (Gävle kommun, 2008). Strategin anger mål för hur Gävle ska växa, där 

ett av målen är att antalet invånare i de centrala delarna ska öka. Befolkningsökningen i 

centrum ska möjliggöras genom att 40 % av de nya planerade bostäderna i Översiktsplanen 

för Gävle Stad 2025 (Gävle kommun, 2009) ska vara placerade inom en radie på fem 

kilometer från centrum. Genom att komplettera byggnader sparas resurser då befintliga lägen, 
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konstruktioner och infrastruktur utnyttjas. Det huvudsakliga syftet med Trafikstrategin (Gävle 

kommun, 2008) är att fungera som en sammanhållande plan för hur trafiken ska uppnå 

hållbarhet utifrån ekologisk-, ekonomisk- och social hållbarhet.  

 

Gävle kommun antog 2013 ett miljöstrategiskt program, med syftet att bli en av Sveriges 

bästa miljökommuner (Gävle kommun, 2013b). I detta program behandlas även mark och 

bebyggd miljö, vilket innebär att kommunen i första hand ska bygga på mark som redan är 

tagen i anspråk. I de fall där det är oundvikligt att inkräkta på park- eller naturmark ska 

åtgärder genomföras för att kompensera förlusten av natur. Fokus ska ligga på att skapa 

attraktiva hållbara miljöer med en god stadsutveckling med en inriktning mot minskade 

transporter. 

 

Gävle kommun har gjort försök att upprätta höga hus i de centrala delarna av staden som 

exempelvis Folkets Hus. Huset som skulle uppföras i 35 våningar planerades att byggas i 

direkt anslutning till stadsdelen Gamla Gefle vilket är en av Gävles äldsta delar. Arbetet mötte 

stort motstånd från stadsinvånarna i staden och Gävle kommun beslöt att avbryta 

detaljplanearbetet för Folkets Hus på grund av den höga höjd byggnaden skulle ha, vilket 

skulle ha förändrat hela Gävles stadsbild. Gävle kommun (2013a) har även lyckade 

förtätningsprojekt där Klockgjutarparken på Söder fungerar som ett exempel. I 

Klockgjutarparken, byggs två punkthus för att bemöta det ökade behovet av bostäder, i detta 

fall togs parkmark i anspråk vilket bör nämnas. I detaljplanen för Klockgjutarparken "Söder 

2:3, del av Timmermansgatan" säger planbeskrivningen att det tillåts handelsverksamhet i de 

nedre delarna av byggnaderna medan ändamålet i de övre delarna är bostäder. Detta 

överensstämmer med Gävle kommuns (u.å.a) vision om att ”Stärka utvecklingen av en 

stadskärna präglad av mångfald i utbudet av mötesplatser, handel och upplevelser". 

 

1.3 Syfte och mål 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka om en vertikal förtätning av stadskärnor är 

ett alternativ för städers fortsatta utveckling istället för en exploatering av allmän platsmark. 

Målet med studien är att illustrera och analysera hur en stadsbild förändras vid en vertikal 

förtätning samt att beakta och behandla för- och nackdelar av en förtätning. Studien ämnar 

även att behandla huruvida en vertikal förtätning är en framtida metod för att förtäta en stad.  

De frågeställningar som önskas besvaras är följande.  
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 Hur förändras stadsbilden och de offentliga rummen vid vertikal förtätning? 

 Hur förändras skuggning på öppna platser samt vyer- och siktmöjligheter för 

invånarna vid en vertikal förtätning? 

 Vilka för- och nackdelar finns det med en vertikal förtätning i Gävle? Är vertikal 

förtätning ett alternativ för Gävle? 

1.4 Avgränsning 

Denna studie behandlar Gävle och främst de centrala delarna av staden. Studien behandlar 

inte de ekonomiska aspekterna eller huruvida byggnadskonstruktionen klarar av en vertikal 

förtätning genom påbyggnation av fler våningsplan.  

Det område som valts ut för visualisering av förtätning uppfyllde kriterier enligt nedan.  

 I området ska byggnader med mellan tre och fem våningsplan finnas 

 Byggnaderna i det utvalda området ska innehålla handelsverksamhet och bostäder 

 I området ska det finnas större gaturum samt offentliga rum 

Avgränsningen är gjord på ett sådant sätt att studien inte kommer ta hänsyn till eventuella 

konstruktionsmöjligheter och markunderlag utan fokuserar på hur en påbyggnad av 

våningsplan påverkar omgivningens vyer, sikt och rumsaspekter. 

 

1.5 Disposition 

Studien inleds med att blicka bakåt i tiden för att undersöka varför städer behöver förtätas och 

hur stadsplaneringsidealen har förändrats under historiens gång (kapitel 2). Denna del följs 

upp med en sammanfattning av förtätning och huruvida förtätning kan räknas som ett hållbart 

alternativ samt en sammanfattning av Boverkets syn på förtätning. Därefter behandlas i 

kapitel 3 de metoder och analyser som har använts under arbetets gång. Vidare redogörs 

resultatet av studien med en illustrering av påbyggnationer av våningsplan på den valda 

byggnaden i kapitel 4. Studien avslutas med en diskussion i kapitel 5 angående hur en vertikal 

förtätning förändrar och påverkar stadsbilden och om förtätning är ett hållbart alternativ för 

Gävle.  
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2. Litteraturgenomgång 

Litteraturgenomgången genomfördes för att få reda på vad som är relevant i förhållande till 

min studie om stadsplanering. Vilka idéer hade några av 1800- och 1900-talens mest 

inflytelserika stadsplanerare och hur ser förtätning ut idag? Litteraturstudien omfattar en 

fördjupning inom förtätning och de alternativ som finns till att öka tätheten i staden. 

Litteraturgenomgången ligger till grund för den teoretiska delen av studien. 

 

2.1 Stadsplanering 

Under 1900-talets första tid rådde stora sanitära olägenheter och trångboddhet som följd av 

den industrialiseringen som pågått i Europa. Städerna hade lämnats nedsmutsade och 

trångbodda. En av den tidens stadsplanerare var Ebenezer Howard. Howard tog fram en 

lösning på trångboddheten som rådde och lösningen kallades Trädgårdsstaden som han skrev 

om i boken Garden Cities of Tomorrow (Howard, 1902). Tanken var att decentralisera staden 

med mindre satellitstäder runt en större central stad (figur 1) där tillgången till arbete och 

boende skulle finnas men med en dragningskraft mot den stora centrala staden. Syftet med 

Trädgårdsstaden var att dela in stadens funktioner, så som bostäder, handel och industri i 

olika områden. Howards vision var att skapa en självständig mindre stad utanför den större 

stadens gränser. 

 

Figur 1. Ett exempel på The Garden City, med en centralort och omgivande mindre självständiga satellitstäder. 

(Howard, 1902). 
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Under 1900-talet kom även det funktionalistiska tänket som en reaktion på den trångbodda 

och täta stad som bildats. Stora delar av den äldre bebyggelsen revs för att istället bygga ljust 

och luftigt genom att förtäta staden på höjden. Le Corbusier (1929) var mest aktiv under den 

första delen av 1900-talet men tillvägagångsätten var inte jämförbara med hans föregångare. 

Le Corbusier (1929) hade en klar vision och förespråkade gröna stråk och parker och ansåg att 

staden skulle placeras i parken. 

 

I boken A Contemporary city av Le Corbusier (1929) behandlas begreppet densitet/förtätning. 

Budskapet som förmedlas är att ju tätare en befolkning bor desto mer yteffektiv blir en stad. 

Genom att förtäta staden kunde Le Corbusier (1929) se att avstånd till arbete, handel och 

sociala interaktioner minskar samtidigt som utbudet av kommunikation och kollektivtrafik 

förbättras. Dessa idéer framförde Le Corbusier redan 1925. Lösning till den trångbodda och 

täta staden var The Radiant City vilken innebar att staden skulle präglas av stora skyskrapor 

utplacerade i parkmark, trafiken gick på upphöjda vägar eller i tunnlar under mark och staden 

präglades av raka linjer och stor skala. The Radiant city handlade om att dela in staden i 

funktioner och på så sätt skapa ett naturligt flöde av rörelse i staden där markytan som 

exploateras blir minimal. Denna sekvens i historien i samband med att bilismen tog fart 

skapade dock en utglesning av staden. 

 

Både Howard (1902) och Le Corbusier (1929) hade enligt den tidens standard radikala idéer 

om hur en stad skulle formas men inget av koncepten har använts till fullo vid skapandet av 

nya städer även om det går att argumenteras med städer som Brasilia där konceptet är använt 

till stor del (Holston, 1989). Däremot går Le Corbusiers idéer att hitta i en del förorter i 

Sverige där miljonprogrammen byggdes 1965-1974. Miljonprogrammen präglas av att ingen 

hänsyn har tagits till mänsklig skala eller det offentliga/publika rummet (Gehl, 2010).  

 

Jane Jacobs var en aktiv motståndare till förtätning och den tidens stadsplanerare vilket 

framförs i boken Den amerikanska storstadens liv och förfall (Jacobs, 1961). Jacobs (1961) 

var tydlig i sina kritiska åsikter då äldre kvarter revs för att ersättas av moderna bostäder. 

Samtidigt ansåg Jacobs att en stad behöver vara så pass förtätad att den uppnår en högsta nivå 

för ett vitalt stadsliv. En sådan stad uppnås genom att en blandad bebyggelse med handel, 

bostäder, gator och trottoarer erbjuds. En tätare stad kan enligt Jacobs (1961) påverka den 

dagliga sociala interaktion och den kontakt invånarna har i städer. Enbart resurser och utbud 

påverkar inte engagemanget bland invånarna, men det kan skapa ett socialt rikt liv i staden 
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utan att det blir för intimt. Det är inte lika specifik i sina uttryck i boken Life between 

buildings där Jan Gehl skriver att en ökad befolkningstäthet och högre bebyggelsehöjd skapar 

en högre grad liv i staden och en ökad trygghet (Gehl, 2010). 

 

2.2 Förtätning 

Förtätning är en strategi som innebär att en stad byggs med högre densitet, d.v.s. fler 

människor per ytenhet. Strategin anses vara ett hållbart alternativ utifrån ett 

energianvändningsperspektiv. Förtätning kan genomföras på flera olika sätt, exempelvis 

genom påbyggnader, tillbyggnader eller rivningar av befintliga byggnader för att möjliggöra 

för nya exploateringar med en högre exploateringsgrad. Med en förtätning av centrala delar i 

staden kan problem med trafik, miljö och bostäder lösas. Förtätning innefattar allt från 

bostäder och handel till kommersiella utvidgningar runt om i städerna (Malmö stad, 2010).  

Ett exempel som återfinns i flera städer i Sverige idag är exploateringen av gamla industri- 

och hamnområden som t.ex. Gävle Strand i Gävle. I dessa områden saneras marken och sedan 

byggs nya höga byggnader med lägenheter för att möta behovet av bostäder och samtidigt 

skapa nya attraktiva havsnära miljöer (Gävle kommun, u.å.b). 

 

Nutida stadsplanerare, exempelvis Elizabeth Burton menar att en förtätad stad medför en 

högre grad social interaktion och en bättre framkomst till fots eller med cykel (Burton, 2000). 

Michael Neuman skriver om den förtätade staden som en plats med stort utbud av bostäder 

och arbeten med en blandad bebyggelse (Neuman, 2005). Dock anser Neuman (2005) inte att 

en förtätning är en lösning på stadens problem och heller inte ett steg på vägen mot hållbarhet. 

Neuman anser att det inte är stadens form som är problemet utan det är processerna i staden 

som är felaktiga. Exempel på processer som Neuman (2005) nämner är ekonomiska-, sociala- 

och urbana processer. 

 

Förtätning kan vara en lösning på hur städer kan hantera den urbanisering som pågår 

(Boverket, 2012) och de problem som finns med bristen på byggbar mark i centrala delar av 

större städer. Förtätning leder enligt Boverket (2012) till en tätare stad med mer plats för 

bostäder och ett mindre behov av biltrafik vilket på sikt leder till en hållbarare stad. När det 

gäller förtätning finns det två tydliga varianter: den ena är att bygga på höjden, d.v.s. lägga till 

våningsplan på befintliga byggnader och den andra är att nya byggnader placeras på 

lucktomter mellan byggnader, eller inom befintliga områden. 
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Genom en empirisk studie av priser, blandad bebyggelse och densitet, utförd av Koster och 

Jan Rouwendal (2012), har det undersökts hur mycket människor är villiga att betala för en 

bostad med blandad bebyggelse jämfört med monofunktionella bostäder. Resultatet av deras 

studie visar att en blandning av funktioner och bebyggelse, d.v.s. att arbete, bostad och handel 

finns inom samma område, leder till en ökning av husvärdet. Det finns alltså en tydlig vilja att 

betala för en blandad bebyggelse. Men även om en blandad bebyggelse är bra får inte 

densiteten bli för hög i området.  

 

Det finns både för- och nackdelar med att förtäta en stad. Enligt Neuman (2005) kan en 

förtätning leda till billigare mark samt att mindre markyta tas i anspråk. Burton (2000) 

beskriver i sin artikel hur en förtätad stad ger bättre möjligheter till social interaktion och 

arbete men även en sämre tillgång till grönområden. Syftet med Burtons (2000) studie var att 

undersöka om en högre densitet i staden är till fördel för social rättvisa, främst med tanke på 

hur den förändras för låginkomsttagare som till en högre grad får tillgång faciliteter och 

bostäder. Enligt Burton (2000) blir effekterna av en förtätad stad en förbättrad kollektivtrafik, 

mindre social segregation och bättre tillgång till faciliteter och möjligheter. Nackdelarna med 

en förtätad stad är mindre bostadsytor, brist på billiga bostäder, högre brottsnivå och mindre 

gång- och cykeltrafik. Huruvida en tät stad bidrar till en förbättrad social rättvisa är svår att 

svara på men att städer med hög densitet är de som uppvisar störst andel social rättvisa 

(Burton, 2000). 

 

Enligt Echenique et al. (2012) är målet med en förtätad stad att minska trafik och utsläpp samt 

förbättra den sociala mångfalden. Detta stämmer även överens med tidigare analyser av 

Burton (2000). Echenique et al. (2012) framför att det är allmänt känt att en förtätning av 

stadens form är det mest hållbara alternativet för tillväxt genom att förkorta avstånden för 

resor och spara markytor. Dock finns det ännu inte tillräckliga bevis för att det stämmer. 

Fokus på tillväxt och förtätning av stadens form ska inte endast se till de minskade utsläppen, 

utan även ta hänsyn till de negativa effekter som kan uppstå, så som förändrade 

socioekonomiska förhållanden, färre val av bostad och trångboddhet. 

 

Även Raman (2010) framför att det finns kritiska åsikter om förtätning som anser att en hög 

densitet av bostäder skapar dåliga sociala och fysiska miljöer inom bostadsområden och 

stadsdelar. Raman (2010) menar att det snarare är genom en väl integrerad förtätning i ett 
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område det skapas större möjligheter till social interaktion. Enligt Raman (2010) är begreppet 

täthet svårt att definiera, synen på förtätning är annorlunda beroende på vilken stad och vilket 

land det talas om. De Europeiska länderna strävar efter att skapa tätare städer som en lösning 

på utglesningen, medan städer som redan är täta ser utglesningen till förorter som en lösning. 

Raman (2010) summerar att en väl integrerad stad inte endast handlar om densiteten i en stad 

utan det är handlar även om hur staden planeras utefter sociala och fysiska aspekter. 

 

Stadsplanering handlar om ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Tillsammans skapar 

dessa faktorer en stad med goda funktioner. Staden ska vara hållbar, hälsosam och levande 

samt trygg att leva i. Staden ska uppmana människan att aktivera sig med såväl sociala som 

kulturella möten (Gehl, 2010). 

 

Neuman behandlar ämnet förtätning och huruvida den förtätade staden är ett hållbart 

alternativ. En förtätad stad definieras av Neuman (2005) med en hög bostads- och 

anställningstäthet, blandad bebyggelse, ökade socioekonomiska förhållanden och ett brett 

utbud av kommunikationsmedel. Meningen med den förtätade staden var att motverka en 

förglesning av staden då människor flyttade ifrån städer till platser utanför staden där marken 

var billig och kommunikationen välutvecklad (Neuman, 2005). Neuman (2005) behandlar 

hållbarhet enligt fem kategorier som är: kapacitet, fitness, resiliens, mångfald och balans. 

Dessa fem kategorier behöver gå hand i hand för att en stad ska klassas som hållbar. Enligt 

Neuman (2005) uppnås inte hållbarhet vid förtätning. En förändring av infrastrukturen är inte 

relevant, utan det är processerna i en stad som skapar hållbarhet. Skapandet av en hållbar stad 

blir en paradoxal situation där stadens funktioner och befolkning behöver vara tät och 

koncentrerad men samtidigt gles för skapa liv. 

 

2.3 Vertikal förtätning 

Pomeroy (2012) skrev angående takens potential i städer och hur de kan användas för att 

bemöta det bostadsbehov som finns i Singapore samt hur det sociala rummet kan förändras. I 

större städer är tak en paradox, där taken å ena sidan är glömda platser där underprivilegierade 

bosätter sig och å andra sidan en hyllad plats av de priviligierade människorna med 

takvåningar som exempel.  
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Pomeroy (2012) skriver om den allt högre densiteten som urbaniseringen av städer idag 

medför, vilket är en effekt av övergången från industristad till de teknikstäder som finns idag, 

där Le Corbusier har varit en stark influens till tänket angående hög täthet. Men det finns 

många fördelar med att utnyttja takens arealer. Den ökade tätheten utnyttjar befintliga 

energisystem och maximerar utnyttjandet av befintlig infrastruktur och kollektivtrafik. 

Möjliggörandet av en förtätning på befintliga byggnader medför ett mindre behov att 

exploatera på öppna ytor eller parkmark, eftersom det finns ytterligare ett alternativ. 

Pomeroys (2012) slutsats är att takytor ska utnyttjas och användas som alternativ till att 

förtäta staden för att bemöta trycket av bostadsbrist. Den största anledning till 

takexploateringar är dock att kunna skapa nya bostäder utan att ta markyta i anspråk. 

 

Pomeroy (2012) skriver om exempelet The Hague: in search of an extra 2 million square 

metres of land and housing, vilket var en utmaning till fyra arkitekter att hitta 500 000 m2 yta 

till bostäder i Haag. Resultatet landade i ett antal förslag där forskare i Nederländerna 

undersökte alternativet med att bygga uppåt på redan befintliga byggnader. Problematiken 

kring detta är enligt Pomeroy (2012) att även om förslagen och ytan finns så har europeiska 

städer andra problem med att genomföra denna typ av förtätning. Det beror på att europeiska 

städer ofta har hårda kulturbevarandelagar som har lett till att städerna blir urbana museum 

fyllda av gamla byggnader som skapar nostalgi och turistattraktioner. Därför anser Pomeroy 

(2012) att en funktionell påbyggnation av staden är i de flesta fall osannolik i europeiska 

städer.  

 

2.4 Exempel på riktlinjer och alternativ 
 

Boverkets (2012) Vision för Sverige 2025 behandlar hur städer i Sverige ska utvecklas med ett 

hållbart tänkande. Det handlar om att skapa plats för människan genom att förtäta städer utan 

att inkräkta på grönområden. En uppmaning är att bilen ska väljas bort och istället ska 

kollektivtrafik och cykel användas. Med ett utbyggt fungerande kollektivnätverk minskas 

behovet av bilen vid dagliga inköp i centrala delar av staden eller i handelscentrum i stadens 

utkanter. Vid en förtätning av staden ges invånarna en chans att underlätta sina dagliga resor 

och inköp genom att service och kollektivtrafik får ett större underlag i staden. Förtätning har 

enligt Boverket (2012) bidragit till minskade sociala klyftor i samhället, p.g.a. att förtätning 

sker med blandad bebyggelse och på så vis bidrar förtätningen till ett bättre socioekonomiskt 

klimat. Många kommuner och städer har tagit till sig olika metoder för att växa genom 
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förtätning som t.ex. Washington som använder sig av genomarbetade rekommendationer för 

hur en förtätning ska genomföras och vad som händer med stadsbilden och vyer vid en ökning 

av våningsplan (NCPC, 2013). Det finns även städer med tydligare riktlinjer och metoder för 

att genomföra en förtätning på höjden, som t.ex. Toronto. De senaste åren har staden ökat 

kraftigt med bostäder och blandad bebyggelse i de centrala delarna, mest p.g.a. höga 

byggnader och skyskrapor. Byggnaderna placeras tätt och nära avsevärt lägre bebyggelse 

vilket påverkat stadsbilden. I och med detta har City of Toronto (2013a) tagit fram riktlinjer 

för uppförandet av höga byggnader enligt Offical Plan i Toronto. Detta kan jämföras med en 

svensk översiktsplan. Riktlinjerna är specificerade till ett antal punkter och principer som är:  

 Fokus på arkitektur, design, innovation och hållbarhet 

 Fokus på att passa in i stadsbilden, omgivningen och minimera effekt på öppna ytor 

och parker 

 Bevara och integrera kulturhistoriska aspekter i närhet till den avsedda byggplatsen 

 Respektera och analysera effekter av sol m.m. vid närhet till andra höga byggnader 

 Fokusera på säkerhet och komfort 

 Minimera skuggning och vindeffekter 

 Anpassa utformning efter det offentliga rummet 

 Genomgående kvalitet 

Utefter dessa principer och riktlinjer tog City of Toronto (2013b) fram ytterligare riktlinjer, 

som fungerar som ett utvärderingsverktyg eller uppgift till att efterfölja de första 

riktlinjerna(City of Toronto, 2013a). Några av dessa uppgifter handlar om att utvärdera 

huruvida byggnaden passar in i skala och form när det byggs i områden med låga 

byggnadshöjder. Ett annat utvärderingsverktyg i Toronto är Sunlight and Sky View som 

innebär att en ny hög byggnad uppförs på en utvald plats. Byggnaden får inte tillföra någon 

ytterligare skuggning eller reducering av solljus på de omkringliggande utvalda öppna ytorna 

eller parkerna. Exemplet var tydliggjort genom att endast gälla den 21:a september mellan kl. 

10 och 16 och endast en del av Torontos öppna ytor och parker var utvalda som objekt. Kan 

detta inte uppnås med en viss typ av byggnad är kravet från Toronto att byggnaden måste 

uppföras på annat sätt, genom att exempelvis sänka våningsantalet. Ett exempel av en 

Sunlight and Sky View visas i figur 3. 
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Figur 2. Exempel på placering av byggnad(gul) för att undvika ytterligare skuggning på den öppna ytan på bilden.  

Med dessa riktlinjer och värden mellan de två studierna ämnar City of Toronto (2013b) att 

uppnå en hög nivå av byggande i både design och funktion genom att respektera omgivningen 

och den byggda miljön. Al-Kodmany (2012) har även han skrivit hur viktigt det är med 

riktlinjer när städer planerar att växa på höjden. Byggnaderna måste anpassas efter det urbana 

landskapet, stadens form, karaktär och skyline för att bli ett med staden och inte förändra 

stadsbilden. Al-Kodmany (2012) menar att det finns gott om exempel på dåliga placeringar av 

höga hus. I sin artikel redogör Al-Kodmany (2012) för faktorer som behöver beaktas såsom 

kultur, historia, landmärken och solförhållanden men han ger även exempel på hur 

skuggförhållanden kan förbättras genom att använda sig av stepbacks på byggnader. Just 

skuggförhållanden anser Al-Kodmany (2012) är extra viktiga i städer som har långa vintrar 

och mörka dagar. De riktlinjer City of Toronto och Al-Kodmany har infört är ett exempel på 

det Ratti och Baker (2015) skriver om, det vill säga verktyg som analyserar vad det är som 

påverkar stadens kvalitet. Dagens metoder vid stadsplanering fokuserar mest runt enstaka 

byggnader eller stora områden i staden, när det egentligen, enligt Ratti och Baker (2015), 

borde det göras bedömningar på kvartersnivå. För att åstadkomma detta har de tagit fram en 

digital höjdmodell (DEM) som ska fungera som ett underlag vid framställning av olika typer 

av 2D-kartor som exempelvis visar skuggningsvolym, effekter på det urbana landskapet och 

energikonsumtion. Enligt Ratti och Baker (2015) visar 2D-visualiseringar lika mycket 

information som 3D-visualiseringar. Enligt Herbert och Chen (2015) är en 3D-illustrering ett 

bra komplement till 2D och i vissa fall ett bättre alternativ, som exempelvis i en visualisering 

av hur skuggan faller på ett område. En 3D-modell med skuggvolymer var enligt Herbert och 

Chen (2015) avsevärt mycket populärare och lättförstådda gentemot en 2D-modell med 

markskuggor i deras undersökning. Det Herbert och Chen (2015) vill framföra med sin artikel 

är en serie riktlinjer angående när 3D-visualisering är att föredra inom stadsplanering. 
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När det handlar om förtätning och byggnader skriver Boverket (2015) i sin regelsamling 

Boverkets Byggregler (BBR) att "I bostäder ska något rum eller någon avskiljbar del av rum 

där människor vistas mer än tillfälligt ha tillgång till direkt solljus.". En högre bebyggelse 

skapar färre soltimmar för omgivande byggnader och är därför en viktig aspekt att ta del av.   
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3. Metod 

I det här avsnittet beskrivs de utvalda metoderna i den ordning som de redovisas i resultatet: 

intervju, täthetsanalys, observation och fotografering, vy- och siktanalys, och visualisering. 

Metoderna syftar till att beskriva och visualisera olika alternativ på vertikal förtätning samt att 

visualisera hur vyer, sikt och skuggning förändras utifrån illustrationer och de observationer 

som gjorts.  

 

En fältstudie över de centrala delarna av Gävle genomfördes. Syftet var att studera och 

analysera hur Gävle är uppbyggt samt att hitta en lämplig plats där en vertikal förtätning 

skulle kunna genomföras. För att bestämma vilken plats som skulle illustreras vid en vertikal 

förtätning togs det hänsyn till stadens densitet, mönster, kulturella drag och byggnadsformer. 

Kriterierna för området som valdes var:  

 Platsen ska ha inslag av kulturella drag och strukturer som rådhuset, stadshuset och 

bankhuset 

 Platsen ska vara ett använt och aktivt stråk för invånarna eller en öppen plats/torg 

 Byggnaden ska hantera en påbyggnad utan att förlora sin karaktär. 

Existerande byggnader med kulturella drag har undantagits från förtätningen för att bibehålla 

stadens karaktär och undvika kulturbevarelsebestämmelser inom riksintresset för Gävle stad.  

 

3.1 Intervju 

En strukturerad intervju genomförs med planarkitekt L. Granér (personlig kommunikation, 

19:e maj 2015), anställd på Gävle kommun. Intervjun behandlade vertikal förtätning i Gävle 

kommun. Granér skriver ett PM för Gävle kommun om Höga Hus vilket är en liknande policy 

som den tidigare nämnda Downtown Tall Buildings: Vision and Supplementary Design 

Guidelines City of Toronto (2013b) och Tall Building Guidelines City of Toronto (2013a,). 

Vid intervjun ställdes följande frågor: 

 Vad är syftet med Höga Hus-policyn? 

 Varför vill Gävle kommun bygga på höjden? 

 Hur påverkas staden av Höga Hus och förtätning? 

 Finns några exempel vertikal förtätning i Gävle? 

 Vad avgör placeringen av Höga Hus? 

 Vad var problemet med placeringen av Folkets Hus? 



 

19 

 

3.2 Täthetsanalys 

En GIS-analys utfördes för att få en bild av hur tätbefolkad Gävle stad är idag och hur stadens 

byggnadshöjd är fördelad. Genom tillhandahållen GIS-data med statistik angående 

befolkningstäthet från Statistiska Centralbyrån (u.å.) gjordes en densitetsanalys med 

programmet ArcMap 10 över Gävle stad. Analysen utfördes genom att skapa ett rutnät över 

Gävle för att sedan applicera befolkningsdata. Varje cell representerades av ett värde som 

sedan omvandlades till lämplig färg. En karta över hur många våningsplan byggnaderna har i 

de centrala delarna av Gävle skapades genom att använda höjddata från Gävle kommun 

(2015). 

 

3.3 Observation och fotografering 

För att skapa ett aktuellt underlag till studien fotograferades delar av Gävles stadskärna. 

Bilderna användes sedan för att analysera vilka effekter en vertikal förtätning av byggnader 

har på vyer, sikt- och solförhållanden. Fotograferingen utfördes med en digitalkamera av 

märket Nikon D3200. Fotografierna togs på en höjd av 180 cm riktade rakt fram för att tydligt 

illustrera gaturummet. För att bibehålla och skapa ett samlat intryck och material för vidare 

analys fotograferades platserna på liknande sätt. Fotografering skedde längs gatorna i de 

centrala delarna runt Rådhustorget och Stortorget i Gävle (figur 4). En områdesanalys 

genomfördes även på det utvalda området där uppbyggnad, våningshöjder, mötesplatser och 

vilken typ av bebyggelse området består av undersöktes.  

Figur 3. Karta över Gävle. Den blåa cirkeln på kartan visar det utvalda området. © Lantmäteriet [i2014/00655]. 
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3.4  Visualisering 

Den plats som valdes ut som område att visualisera en vertikal förtätning var Drottninggatan 

18. Fastigheten valdes på grund av sin plats i Gävle och sin angränsning till två av Gävles torg 

vilket illustreras i figur 5. 

 

Figur 4. Översiktskarta över centrala delar av Gävle och utvald byggnad för studie. Den gröna byggnaden är 

Drottninggatan 18. 

De olika byggnadssätten som valdes att illustreras inspirerades av exempel i Tall Building 

Design Lines (City of Toronto, 2013a). Till exempel att en hög byggnad delas in i en bas-, 

mitt- och en toppdel, och att en förhöjning av basen på byggnaden skulle vara mest harmonisk 

utifrån omgivningen. Vidare fanns exempel på s.k. stepbacks som är höga byggnader som 

placeras indraget från basen av byggnaden och i slutänden handlade det helt enkelt om att 

försöka placera in en hög byggnad. De byggnadssätt, vars effekter har studerats var: 

 Förslag 1: En förhöjning av byggnaden med två våningsplan 

 Förslag 2: En förhöjning av byggnaden med fyra våningsplan 

 Förslag 3: En förhöjning av byggnaden med fyra våningsplan varav de två översta är 

indragna, så kallade stepbacks 

 Förslag 4: En förhöjning av byggnaden med tio våningsplan med en indragen fasad 

från Stortorget och Rådhustorget 

De digitala fotografier som togs fram hade en upplösning på 6016x4000 pixlar och samtliga 

foton undersöktes under samma förhållanden och inställningar. Fotona importerades till 

fotoredigeringsprogrammen GIMP 2. För att skapa en verklighetstrogen illustration av 

våningsplanen användes programmet GIMP 2 och verktyget "kloning". Genom kloning av 
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element på befintliga byggnader skapades sedan ytterligare två våningsplan. Dessa 

våningsplan draperades därefter med en röd färg för att tydligt urskilja vilken del av 

fotografierna som modifierats och för att enkelt kunna illustrera den yta av himlen som 

försvinner ur synfältet.  

 

Sunlight and Sky View  

Stortorget och Rådhustorget användes som objekt för att genomföra den tidigare nämnda 

Sunlight och Sky View analysen på den utvalda byggnaden utifrån de riktlinjer som finns i 

(City of Toronto, 2013b). För att illustrera förändringen av skuggor på det utvalda området 

runt Rådhustorget och Stortorget gjordes en solstudie i programmet Sketchup 8. Detta för att 

se vilka effekter en förändring av höjden och designen på byggnaden skulle ha. Solstudien 

utfördes genom att importera befintliga byggnader till programmet Sketchup 8 för att sedan 

modifiera dem vertikalt till rätt byggnadshöjder. Vid visualiseringen av solstudien utfördes 

två mätningar av skuggor på Rådhustorget och Stortorget för varje förhöjningsalternativ. 

Mätningarna genomfördes kl. 10, 13 och 16. Bilderna modifierades sedan genom att skapa 

olika lager av bilderna där skuggorna vid de olika tidpunkterna gavs olika färg. Den 

modifiering av bilden som motsvarade kl. 10 fick ett förändrat bildläge för att tydliggöra 

färgerna och de övriga lagren fick egenskapen överlagring. Syftet med detta var att skapa en 

slutbild med alla skuggor under solstudien för att tydligt se hur skuggningen förändras vid 

ökade våningsplan. För att beräkna arean och den procentuella skillnaden i skuggor räknades 

skuggornas areor ut i Sketchup 8. Den procentuella förändringen beräknas genom att arean på 

originalskuggningen jämfördes med arean på den nya skuggningen. Skuggareans beräkning 

avgränsades till att endast beröra markyta som får en ökad andel skuggning och är lokaliserad 

på torgytorna. 

 

Byggnadstotalarea (BTA) är produkten av ett våningsplans area multiplicerat med antal 

våningar. För att skapa ytterligare en dimension redovisas även hur BTA förändras vid de 

olika förslagen samt vilken byggnadshöjd påbyggnationen medför.   



 

22 

 

Vy- och siktanalys 

 

Den vy- och siktanalys som genomfördes hade fotografierna i figur 6 och 7 som 

utgångspunkt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redigeringen av bilderna utfördes med fotoredigeringsprogrammet GIMP 2, genom att så 

exakt som möjligt illustrera en påbyggnation av de olika förhöjningsalternativen med hjälp av 

verktygen perspektivförändring och lutning. Utgångspunkten för mätningen gjordes från en 

punkt på fotona som var på samma höjd för att göra en så exakt beräkning som möjligt.  

Analysen av Norra Rådmansgatan och Drottninggatan genomfördes som i figur 8 nedan. En 

mittpunkt på fotografierna valdes att utgå beräkningen ifrån. Punkterna som valdes var ca 30 

meter ifrån fasaden på Drottninggatan 18 och på fotografiet över Drottninggatan valdes ett 

mätavstånd på 10 meter. Det gjordes för att platserna är olika i bredd och volym samt för att 

ha klara riktlinjer för beräkningen. Beräkning av hur vinkeln förändrades vid en förhöjning 

gjorde genom att mäta vinklarna med en gradskiva och sedan räkna ut skillnaden. Vid 

genomförandet av sikt- och vyanalysen togs beslutet att endast visualisera förändringen vid en 

förhöjning med två och fyra våningsplan, av den anledningen att de två andra alternativen inte 

skulle medföra någon ytterligare förändring av vinkelanalysen.   

 

 

 

 

 

  

Figur 5. Norra Rådmansgatan i sydlig 
riktning. (Foto: Jimmy Ullermo). 

Figur 6. Drottninggatan i en östlig riktning. (Foto: 
Jimmy Ullermo). 

Figur 7. Bilden föreställer tillvägagångssättet vid jämförelse av vinkelförändringen vid 
påbyggnationer. 
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4. Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultatet av de fyra metoderna som studien innefattade intervju, 

täthetsanalys, observation och visualisering. Resultatet ger en inblick i hur Gävle kommun vill 

utvecklas samt fyra förslag till en vertikal förtätning och dess effekter. 

  

4.1 Intervju - Louise Granér, planarkitekt Gävle kommun 

Syftet med intervjun var att gå igenom hur Gävle kommun arbetar med vertikal förtätning. 

Intervjun genomfördes den 19:e maj 2015 med Louise Granér som arbetar som planarkitekt 

på Gävle kommun. Granér arbetar med detaljplanering men skriver även ett PM om en policy 

gällande vertikal förtätning som kallas Höga Hus.  

 

Syftet med Höga Hus är att presentera riktlinjer och vilka frågeställningar som bör beaktas vid 

planerandet av nya höga hus. Granér berättar vidare att dokumentet även syftar till att ge en 

samlad bild av vilka höga hus som finns i Gävle idag och hur de fungerar med sin omgivning. 

På detta sätt ska tjänstemän och politiker få en gemensam utgångspunkt när förfrågningar 

kring höga hus inkommer. 

 

Vid intervjun med Louise Granér berättar hon att det finns ett intresse i många städer och 

länder att bygga höga hus just nu. Höga hus kan bli intressanta inslag i stadsbilden som väcker 

uppmärksamhet eller manifesterar en plats, tid eller funktion. Höga hus kan också kopplas 

samman med en växande stad och en storstad och de kan bli viktiga symbolbyggnader. 

Kanske är det mot den bakgrunden som politiker många gånger tilltalas av att besluta om att 

bygga höga hus. Från tjänstemannasidan finns ingen uttalad vilja att bygga höga hus, men 

Gävle kommun vill, genom det PM Granér arbetar med, lyfta vilka aspekter som bör beaktas 

vid byggnation av höga hus. Genom PM:et ska även lokaliseringsprinciper tas fram. 

 

Granér anser att en förtätning av staden leder till ett bättre underlag för utveckling och en mer 

levande stad med ett aktivt stadsliv, samt att det finns miljömässiga fördelar med att ha korta 

avstånd i staden. Dock framför Granér även att det inte finns några direkta samband mellan 

våningshöjd och bättre utvecklingsunderlag. Högre hus kräver avsevärt mycket mer obebyggd 

mark i närområdet för att kunna ge en bra ljus- och utemiljö, till skillnad mot en lägre 

bebyggelse som inte påverkar omgivningen lika mycket. Granér anser att en hög kvarterstad 

ofta är tätare än en stad med höga hus. Fortsättningsvis säger Granér att det är svårt att svara 
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på om husens höjd påverkar tätheten, det hela beror på bebyggelsens gestaltning och platsens 

förutsättningar. 

 

Granér berättar att det finns exempel på höga hus i Gävle. Ett exempel är Fullriggaren vid 

Gävle strand som är ett tolvvåningshus som placerats för att fungera som ett landmärke intill 

Gavleån med goda utsiktsmöjligheter. Vid planeringen av anläggandet av höga hus är det 

viktigt att ta hänsyn till var dessa byggnader placeras. En princip bör vara att befintliga 

kvaliteter som finns i staden inte ska påverkas negativt av den nya bebyggelsen. Detta gäller 

främst inom riksintressen, då stadens karaktär och stadsbild ska värnas.  

 

Ett exempel på ett projekt som felplacerats och aldrig realiserades var Folkets hus. Byggnaden 

planerades att byggas i närheten av Gamla Gefle men projektet avbröts då bl.a. påverkan på 

riksintresset och Gamla Gefle var för stort. Byggnadens höjd skulle förändra hela stadsbilden 

och skapa en avvikande skala från resten av staden. Granér fortsätter att berätta att vid 

planering av höga hus är det viktigt att placeringen och utformningen blir god.  

 

4.2 Observation, fotografering och områdesanalys 
 

Vid observation av Gävles centrala delar framkom det att Gävle är uppbyggt i ett klassiskt 

rutnätsmönster och karaktäriseras av slutna byggnadskvarter. Gävle består till största del av 

byggnader med mellan tre och fem våningar. De flesta byggnader har liknande 

bebyggelsehöjd och det finns få byggnader som står ut från normen vilket bidrar till den 

stadsbild som finns i Gävle idag. I de centrala delarna består den nedersta delen av 

byggnaderna främst av handel och restauranger. Gävle upplevs som en tät stad men har en 

god tillgång till torg och parkytor inom korta avstånd från centrum. Det som kännetecknar 

Gävles centrala delar är den esplanad som består av Norra Kungsgatan och Norra 

Rådmansgatan som delar Gävle i två delar. Esplanaden fungerar som ett viktigt grönt stråk i 

stadens tätbebyggelse.  
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4.2.1 Områdesbeskrivning 

 

Området mot Rådhuset kännetecknas av en esplanad som passerar från stadsdelen Söder upp 

till de norra delarna av centrum. Platsen är en viktig knutpunkt för staden och separerar de 

västra och östra delarna av staden i två delar. Rådhuset med tillhörande torg fungerar som ett 

viktigt landmärke och knutpunkt i centrum med torghandel och aktiviteter.  

 

Stortorget (Drottninggatan) kännetecknas av ett tydligt brett gång- och cykelstråk med handel 

och företag längs den södra sidan och torgverksamhet på den norra, men det finns även handel 

och företag på den norra sidan av torget. Stortorget fungerar som en knutpunkt för invånarna i 

staden. Platsen upplevs som enhetlig med fem våningar höga byggnader i en funktionell stil. 

Stadshuset skymtar i bakgrunden och fungerar som ett landmärke. Gaturummet är en passage 

från Storkyrkan i väster till Centralstationen i öster med en genomgående struktur av blandad 

bebyggelse med kontor, handel och bostäder som ger ett enhetligt intryck av platsen.  

4.2.2 Täthetsanalys 

 

Resultatet från GIS-analysen över Gävle tätort visar att befolkningstätheten i Gävles mest 

centrala delar ligger inom intervallet 5 001–21 456 invånare per km2 (figur 9). I de yttre 

stadsdelarna varierar densiteten mellan 1 251-1 750 invånare per km2. Den svarta cirkeln i 

figur 9 avgränsar staden med en radie på fem kilometer som enligt Trafikstrategin är det 

område där det rekommenderas att 40 % av alla nya bostäder ska placeras. Det vi ser är att det 

finns ett flertal platser att exploatera och bygga på. Vid en exploatering i de centrala delarna 

av staden blir det mer komplicerat att bygga ut, därför är ett alternativ att förtätningen ska ske 

på höjden. I figur 10 visas hur antal våningsplan i de centrala delarna av Gävle. Där ses att 

den större delen av byggnaderna är mellan 9–18 meter vilket är ca 3–5 våningsplan. 
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Figur 8. Densitetskarta över befolkningen i Gävle stad.  

 

Figur 9. Byggnadshöjdkarta över Gävle stads centrala delar.   

Rådhuset 
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4.3 Visualisering 

De fyra förslagen på den utvalda byggnaden Drottninggatan 18 illustreras i figur 11 där 

påbyggnaden högst upp till vänster illustrerar en ökning med två våningsplan (A), högst upp 

till höger illustrerar en påbyggnad med fyra våningsplan (B) och de undre påbyggnaderna 

illustrerar en påbyggnad med fyra våningsplan varav de två översta är indragna (C) samt en 

påbyggnad med tio våningsplan med indragen fasad (D) från Stortorget och Rådhustorget. 

Dessa fyra varianter av vertikal förtätning är resultatet av de alternativ som nämndes i 

metoden för vertikal förtätning.  

 

Figur 10. Illustration föreställande de fyra utvalda varianterna av vertikal förtätning samt basbyggnaden. 
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4.3.1 Sunlight and sky view 

Solstudien i figur 12 visar hur skuggningen av huset på Drottninggatan 18 påverkar området 

kring Rådhustorget (B) och Stortorget (A) den 21:a september kl. 10, kl. 13 och kl. 16. I 

dagsläget skuggas Stortorget och Rådhustorget av Drottninggatan 18, men inte fullständigt. 

De röda markeringarna i figur 12 representerar avgränsningen av Rådhustorget och Stortorget.  

 

  

Figur 11. Solstudie på Drottninggatan 18 den 21:a september kl. 10, 13 och 16. A= Stortorget, B= Rådhustorget. 
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4.3.2 Solstudie av påbyggnation på utvald fastighet 

Resultatet av solstudien för olika typer av påbyggnad kl. 10 den 21:a september visas i figur 

13 (den svarta färgen representerar skuggans utsträckning). Påbyggnationen medför en 

förändring av skuggans storlek samt en förändring av BTA på fastigheten som kan ses i tabell 

1. Enligt tabell 1 klarar inget av förslagen av att inte tillföra ytterligare skuggning på de 

omkringliggande torgen vid kl. 10.  

 
Figur 12. Solstudie över Drottninggatan 18 den 21:a september kl 10. 

Resultatet av solstudien kl. 13 den 21:a september visas i figur 14. Enligt tabell 1 klarar 

förslaget med tio extra våningar att inte tillföra ytterligare skuggning på torgytorna. 

Resterande förslag tillför skuggning på både Stortorget och Rådhustorget. 

 
Figur 13. Solstudie över Drottninggatan 18 den 21:a september kl. 13 

Resultatet av solstudien kl. 16 den 21:a september visas i figur 15. Enligt tabell 1 klarar inget 

förslag att inte tillföra ytterligare skuggning på torgytorna.  
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Figur 14. Solstudie över Drottninggatan 18 den 21:a september kl 16. 

 

 
Tabell 1. Resultat av mätningar efter genomförd solstudie över Drottninggatan 18 samt förändring av BTA 

 BTA(m2) Höjd (m) Skuggarea (m2) Skuggförändring (%) 

Grunddata 34648 16 2469  

     

21:a september kl. 10     

Två våningsplan 51972 23.3 +749 +30.3 

Fyra våningsplan 69296 30.3 +1523 +61.6 

Två+ två våningsplan 58140 30.3 +1105 +44.7 

Tio våningsplan 

 

48988 51.3 +507 +20.5 

21:a september kl. 13     

Två våningsplan - - +1149 +34.5 

Fyra våningsplan - - +2312 +69.4 

Två+ två våningsplan - - +1404 +42.5 

Tio våningsplan 

 

- - 0 0 

21:a september kl. 16     

Två våningsplan - - +898 +20.1 

Fyra våningsplan - - +898 +20.1 

Två+ två våningsplan - - +898 +20.1 

Tio våningsplan - - +250 +10.3 
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4.3.3 Sikt- och vyanalys Norra Rådmansgatan och Drottninggatan 

 

Resultatet av sikt- och vyanalysen på Norra Rådmansgatan (figur 16) visar vinkelförändringen 

mot himlen vid en förhöjning av Drottninggatan 18 med två (A) respektive fyra (B) 

våningsplan. I figur 17 ses vyförändringen på Drottninggatan, i och med att avståndet från 

mätpunkt till husfasad är kortare i detta exempel blir vinklarna snävare och den vinkelskillnad 

som blir är liten. Analysen visar att en ökning med både två och fyra våningsplan medförde en 

förändring av vyvinkel på platserna (tabell 2). I båda situationerna sågs en reducering av 

tillgänglig himmel.  

 
Tabell 2. Resultat av sikt- och vyanalysen 

 Vinkel (grader) Vinkelförändring (grader) 

Norra Rådmansgatan   

Grundvinkel 17 - 

Två våningsplan (A) 26 +9 

Fyra våningsplan (B) 34 +17 

   

Drottninggatan   

Grundvinkel 68 16 

Två våningsplan (A) 75 +7 

Fyra våningsplan (B) 78 +10 

   

Figur 15. Bilden visar hur vyvinkeln förändras vid 
ytterligare våningsplan på Drottninggatan 18 seendes från 
Norra Rådmansgatan. Fotot är taget i sydlig riktning. 
(Foto: Jimmy Ullermo) 

Figur 16. Bilden visar hur yvinkeln förändras vid ytterligare 
våningsplan på Drottninggatan 18 seendes från 
Drottninggatan. Fotot är taget i en östlig riktning. (Foto: 
Jimmy Ullermo) 
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5. Diskussion 

Syftet med examensarbetet var att undersöka hur en vertikal förtätning i Gävles centrum 

påverkar omgivningen samt att illustrera vilka effekter en vertikal förtätning har på 

omkringliggande miljöer genom solstudier och vyanalyser. Målet med examensarbetet var 

också att undersöka övriga konsekvenser av en förtätning.  

 

Förtätning är en komplex strategi att genomföra, det handlar inte enbart om att uppföra nya 

byggnader eller våningsplan rakt av. Det är ett antal faktorer som spelar in, så som 

byggnaders placering, form och höjd. Även om förtätning är en komplicerad process att 

genomföra, framförallt på höjden, är fördelarna många. Några av fördelarna är att ingen ny 

mark tas i anspråk, utformningsmöjligheterna är större och det är ett bra tillfälle att förändra 

stadsbilden med landmärken och övergångar mellan arkitekturstilar. Samtidigt ska inte fokus 

ligga på att skapa unika miljöer vid en vertikal förtätning utan det ska fylla syftet med att 

skapa nya bostäder och bebyggelse. Viktigt att tänka på vid förtätning är att utformningen ska 

hållas enhetlig med byggnadens karaktär och omgivning.  

 

Den följande diskussionen är uppdelad i metoddiskussion och resultatdiskussion där varje 

frågeställning i syftet behandlas. 

 

5.1 Metoddiskussion 

5.1.1 Intervju 

Kontakten med Louise Granér och Gävle kommun har varit givande under arbetet med 

examensarbetet. Av intervjun framkom viktig information rörande vad Gävle kommun 

eftersträvar gällande förtätning. För att få ytterligare kunskap om förtätning av Gävle hade 

intervjuer kunnat genomföras med fler personer som är verksamma i branschen. För att 

bredda underlaget hade det t.ex. varit intressant att se hur de större bostadsbolagen ser på 

förtätning av Gävle, examensarbetet omfattar 15 hp och därför krävdes vissa begränsningar av 

studien.  
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5.1.2 Observation och fotografering 

Den områdesanalys som utfördes i samband med fotograferingen av Gävles centrum är 

baserad på mina egna tolkningar och erfarenheter av stadsmiljön. Den förberedande 

observationen av de centrala delarna av Gävle hade kunnat genomföras med ett bredare 

perspektiv än den gjordes för att om möjligt hitta fler faktorer som påverkar Gävle och 

förtätning. Områdesanalysen gav en förståelse för hur staden är utformad och vilka platser 

som blir påverkade vid förtätning.  

 

5.1.3 Täthetsanalys 

Densitetsanalysen över Gävle stad var ett bra verktyg för att enkelt skapa en bild av hur 

befolkningstätheten är fördelad i Gävle idag. Samtidigt skapade analysen en osäkerhet i val av 

plats för studien, eftersom jag i ett tidigt stadie efter områdesanalysen var säker på var jag 

ville genomföra min studie. Osäkerheten baserades på att det fanns ett antal andra platser i 

stadens stadsdelar som Sätra och Andersberg som hade kunnat väljas. Skalan på 

densitetskartan går att ifrågasätta på den övre delen av tätheten där den röda färgen 

representerar 5000–21000 invånare per km2. Det breda intervallet medför att det blir svårt att 

tolka hur pass tättbefolkat Gävles centrum egentligen är. Intervall valdes p.g.a. att det är få 

platser med en densitet över 5000 invånare per km2 i Gävle att beslut fattades om att allt över 

5000 invånare per km2 räknas som hög densitet i Gävle. 

 

5.1.4 Visualisering 

De utvalda metoderna för att visualisera förändringar av Drottninggatan 18 ger en tydlig bild 

av hur byggnaden och omgivningen kommer att påverkas vid en vertikal förtätning. Jag valde 

att illustrera stora delar av studien i programmet Sketchup 8. Det finns andra programvaror 

som kunnat användas istället för Sketchup 8 för att skapa en högre nivå av grafisk 

formgivning. Men resultatet av studien återges på ett mycket tydligt vis. Att använda en mer 

avancerad programvara hade troligtvis inte ökat kvaliteten på resultatet. Anledningen att jag 

valde en 3D-visualisering istället för en DEM i 2D enligt Baker och Ratti (2015) är för att 

precis som Herbert och Chen skriver blir skuggstudier mer lättförstådda och tydligare med en 

visualisering i 3D. 
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Sunlight and Sky View 

Metoden Sunlight and Sky View som City of Toronto (2013) använder sig av är ett bra verktyg 

att skapa en enkel värdering av en framtida byggnation samt hur den påverkar omgivningen. 

Det som krävs för att metoden ska vara användbar är tydliga riktlinjer t.ex. vilket datum 

studierna ska genomföras samt vilka platser som inte får bli påverkade. Jag anser att metoden 

är direkt applicerbar på Gävle kommun, eftersom det finns styrdokument för viktiga öppna 

ytor, torg och parker i bl.a. Översiktsplan för Gävle stad 2025 (Gävle kommun, 2009) och 

miljöstrategiska programmet (Gävle kommun, 2013). Dessa skrifter reglerar var och hur 

exploatering kan ske samt att det står angivet i dessa dokument att redan exploaterad mark ska 

utnyttjas vid nybyggnation.  

 

För att skapa ett annat resultat hade avgränsningen av utvalda torg kunnat göras annorlunda. I 

riktlinjerna för Sunlight and Sky View (City of Toronto, 2013) fanns även ytterligare två 

varianter som innebar att två ytterligare riktlinjer skulle appliceras till den redan befintliga. 

Dessa riktlinjer innebar att omkringliggande parker inte skulle utsättas för någon ytterligare 

skuggning mellan kl. 12-14 den 21:a september samt att vissa utvalda öppna ytor inte skulle 

utsättas för ytterligare skuggning alls under året av en byggnation. Den Sunlight and Sky View 

(City of Toronto, 2013) som valdes att studeras i examensarbetet utsågs för att jag ansåg att 

den var direkt applicerbar till området kring Drottninggatan 18 som angränsar till två 

allmänna platser/torg och har en strategisk placering i Gävle stad. Studien hade dock kunnat 

genomföras på ett annat datum, eller flera olika datum för att se skillnaden mellan olika delar 

av året. Ett alternativ till fördjupning kan vara att applicera fler teorier än endast Sunlight and 

Sky View(City of Toronto, 2013). Solstudien genomfördes i Sketchup 8 och GIMP 2. Arbetet 

med programvarorna tog en hel del tid i anspråk, eftersom bilderna behövde modifieras för att 

tydliggöra skuggningen vid de olika tidpunkterna. De utvalda höjderna på påbyggnationer 

utgick ifrån de riktlinjer som fanns i Tall Building Design Lines (City of Toronto, 2013) men 

modifierades till att passa in i Gävles stadsbild. Detta gjordes för att skapa ett realistiskt 

förslag och inte en ny hög skyskrapa.  

 

Hade solstudien utförts på andra datum än den 21:a september hade troligtvis andra effekter 

setts. Mitt i sommaren kan det tänkas att solen står så pass högt att någon betydande 

skuggning inte ses mitt på dagen medan om studien hade gjorts på datum senare på hösten än 

21:a september eller någon gång under våren kanske resultatet av solstudien blivit helt 
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annorlunda och eventuellt påverkat skugganalysens resultat. Metodens begränsningar att 

endast mäta vid tre tidpunkter kan ha haft inverkan på resultatet av studien, en mer noggrann 

mätning hade kunnat producera ett annat resultat.  

 

Sikt- och vyanalys 

Sikt- och vyanalysen utfördes endast på förslaget med en förhöjning av Drottninggatan 18 

med två respektive fyra våningsplan. Detta för att förslaget med en förhöjning med fyra 

våningar där de två översta är indragna återger samma resultat som förslaget med fyra 

våningar. Förslaget med tio våningar med indragen fasad från Rådhustorget och Stortorget 

syns inte på någon av de utvalda bilderna. Detta förslag har därför ingen inverkan på sikt- och 

vyanalysen. Anledningen till att inga foton på de övriga två gatorna runt Drottninggatan 18, 

där sikt- och vyanalysen inte utfördes, togs var för att det inte hade visat någon direkt skillnad 

i vyvinkel p.g.a. att de passagerna redan idag är mycket trånga med byggnader på båda sidor 

av gatorna. 

 

5.2 Resultatdiskussion 

5.2.1  Hur förändras stadsbilden och de offentliga rummen vid vertikala 

påbyggnationer på befintliga byggnader? 

De illustrationer som skapats visar tydligt de synliga förändringar en vertikal förtätning 

medför på en byggnad och dess omgivning. Det handlar främst om att skuggzonerna ökar i de 

offentliga rummen, men även stadsbilden i sig påverkas. Min bedömning är att denna typ av 

förtätning behövs för att följa det Miljöstrategiska programmet (Gävle kommun, 2013), som 

bl.a. innebär att exploatering ska ske på redan exploaterade ytor. Detta är också i princip enda 

alternativet vid en förtätning av Gävle centrala delar eftersom resultatet av densitetskartan 

(figur 9) visar att stora delar av Gävle och främst de centrala delarna redan är täta och innehar 

inte ett överflöd av tomma ytor som t.ex. parkeringsplatser eller andra oexploaterade ytor som 

kan användas som framtida byggnadsytor. För att en sådan förtätning ska fungera, behöver 

den göras på ett välintegrerat vis. För att påverka stadens liv och offentliga rum på ett positivt 

sätt behöver fokus ligga på att utveckla de fysiska och sociala aspekterna i staden (Raman, 

2010).  

 

Det föreslagna alternativet med en höjning med två plus två våningsplan med en indragning, 

är ett intressant alternativ. Samtidigt som det skapar viss skuggning på Rådhustorget finns det 
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möjligheter att det bidrar till en levande takmiljö med terrasser utan att ta för stor plats och 

samtidigt bidra till en attraktiv stadsmiljö, i enlighet med Al-Kodmany (2013) riktlinjer om att 

byggnaden ska passa in i stadsbilden. 

 

En vertikal förtätning är dock inte lämplig att genomföra var som helst i Gävle. Som i 

exemplet med Folkets hus som Gävle kommun försökte genomföra men fick avstå p.g.a. 

starka reaktioner från stadens invånare, det är viktigt att höga byggnader placeras så att 

områdets karaktär bevaras. Enligt Pomeroy (2012) förhindras förtätning av de 

bevarandebetämmelser som förekommer i flertalet europeiska städer. Det är viktigt att komma 

ihåg att en vertikal förtätning inte ska placeras var som helst och inte överallt och det är 

viktigt att en genomgång av omkringliggande värden görs. Det kan bli en svår balansgång vid 

utveckling av Gävle, fler centrala bostäder behövs för att skapa en attraktiv och levande 

stadskärna, som är ett av Gävle kommuns mål (Gävle kommun, u.å.). Det är då viktigt att 

använda sig av de presenterade riktlinjerna av City of Toronto (2013a) och Al-Kodmany 

(2012) för att på så sätt ge förtätningen en chans att genomföras på bästa sätt utifrån stadens 

möjligheter. 

 

5.2.2 Hur förändras skuggning, vyer och siktmöjligheter för invånarna vid en vertikal 

förtätning? 

Resultatet visar en tydlig förändring av skuggning, vyer och siktmöjligheter vid en förhöjning 

av våningsplanen på Drottninggatan 18. Skuggförändringen är hög i tre av fyra förslag där 

påverkan på främst Rådhustorget är hög. Rådhuset är placerat i ett utsatt läge sett till 

skuggförhållanden med tanke på solens omloppsbana vilket innebär att extra hänsyn bör tas 

till skuggförhållanden enligt studien gjord av Al-Kodmany (2012). Detta kan medföra till en 

försämring av det offentliga rummet.  

 

Resultatet av studien i avsnitt 4.2.1 visade fyra exempel på hur Drottninggatan 18 skulle 

kunna förtätas och som tidigare nämnt klarade tre av fyra exempel inte av de krav som 

ställdes enligt Sunlight and Sky View (City of Toronto, 2013). Det förslaget som klarade 

kraven var exemplet med en tio våningar hög byggnad i det syd sydvästra hörnet av 

fastigheten. Det är dock tveksamt om en sådan påbyggnad skulle kunna genomföras med 

tanke på den inverkan byggnaden skulle ha på stadsbilden i Gävle som har en 

snittbyggnadshöjd på 3–5 våningar i de centrala delarna, men det kan även skapa möjligheter 
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för en levande takmiljö runt om byggnaden (Pomeroy, 2012). De övriga alternativen med två, 

fyra och en trappliknande förhöjning är mer realistiska, så frågan är om det kanske är värt att 

förlora lite sikt och få en ökning av skugga för att möjliggöra för mellan 20 000 och 30 000 

m2 extra bostadsyta att tillgå. Men med tanke på platsens värden kan en förtätning av 

Drottninggatan 18 ändå ses som ett alternativ eftersom det skapar ett större underlag för 

bostäder och handel som innebär ett högre invånarantal som i sin tur medför en större 

användning av torgen (Boverket, 2013). Just exemplet med en trappliknande höjning av 

våningsplanen är ett bra förslag om man ser till de fördelar Al-Kodmany (2012) skriver om. 

Han menar att en trappliknande höjning bidrar till att byggnader får en mer mänsklig skala 

och en tydligare koppling till gatusystemen. Det blir även förändringar i sikten från 

gaturummet med trappliknande våningsplan, då stora delar av himlen i annat fall hade dolts. 

Det skulle även skapa en känsla av instängdhet om byggnaderna gick rakt upp mot himlen, 

vilket Al-Kodmany (2012) även nämner är ett problem. 

 

Vyer och sikt vid Drottninggatan 18 förändrades till stor del vid en vertikal förtätning av 

byggnaden genom att sikten mot himlen reducerades. Hur stor inverkan förändringarna i sikt 

och vyer har i verkligheten är svår att säga av resultatet från sikt- och vyanalysen. Resultatet 

av vyanalysen visar att stora delar av himlen försvinner ur synfältet på de utvalda platserna 

runt Drottninggatan 18. Det kan antas att förändringen av sikt och vyer medför ett trängre 

intryck av de befintliga miljöerna i omgivningen vilket även påvisades av illustrationerna. 

 

City of Torontos (2013) Downtown Tall Buildings: Vision and Supplementary Design 

Guidelines är ett intressant sätt att mäta hur staden förändras, eller rättare sagt hur 

begränsningen av nya byggnationers form ska anges. Riktlinjerna är tydliga, specifika och 

inga undantag ges. Dock är det viktigt att, innan metoden används, studera om den är 

applicerbar på Gävle som en metod vid vertikal förtätning. Det finns för- och nackdelar med 

metoden som t.ex. fokus på att öppna ytor och torg inte ska få någon ytterligare skuggning 

vilket är bra med hänsyn till den offentliga miljön och upplevelsen på platsen. Samtidigt 

behöver en stad alltid växa och bli tätare och i vissa fall är en ökning av skuggförhållanden 

bättre än att exploatera på ny mark som bidrar till andra problem. 
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5.2.3 Vilka för- och nackdelar finns det med en vertikal förtätning? Är det ett 

alternativ för Gävle och vilka aspekter ska det tas hänsyn till? 

Vid studerandet av litteraturen i ämnet förtätning uppmärksammades flera olika åsikter vad 

förtätning är och huruvida det är ett hållbart alternativ eller inte. Slutsatsen av det är att det är 

ett komplicerat begrepp och ter sig olika beroende på var strategin används. 

 

Enligt Neuman (2005) definieras en förtätad stad som en stad med hög densitet, blandad 

bebyggelse och goda socioekonomiska förhållanden. Burton (1999) framför att förtätning 

leder till en högre grad social interaktion och fördelar till gång- och cykeltrafik samt att den 

sociala integrationen blir högre vilket även Echenique et al. (2012) anser. De menar dock att 

det finns flera aspekter att beakta och det är lätt att stirra sig blind.  

 

Den främsta fördelen av det som framkom under litteraturgenomgången är den variation av 

bebyggelse eller blandad bebyggelse som uppstår vid en förtätning (Neuman, 2005). Då 

handel, bostäder och arbete etableras inom samma område på redan exploaterad mark behöver 

inte oexploaterad park och naturmark tas i anspråk för ny bebyggelse (Pomeroy, 2012).  

 

Det går även att diskutera om en förtätning leder till miljömässig hållbarhet eller inte. Tanken 

med den förtätade staden är att fler människor bor på en mindre yta vilket borde innebära att 

trafiken minskar och gång- och cykeltrafik ökar, men samtidigt är inte det något som med 

säkerhet kommer att ske. Det kan som Burton (1999) skriver lika gärna bli motsatsen och att 

den täta befolkningen medför en minskning av gång- och cykeltrafik. 

 

En av fördelarna med en blandad bebyggelse är den ekonomiska effekt som en förtätning kan 

ha på prisbilden i områden (Koster & Rouwendal, 2010) behandlat. Enligt Koster & 

Rouwendal (2010) ökar priset på bostäder i en blandad bebyggelse. Detta kan även leda till en 

stor nackdel, med en högre prisbild skapas ett socioekonomiskt problem, låginkomsttagare har 

med största sannolikhet inte har råd att bosätta sig på platsen vilket kan bidra till att 

klassamhällen skapas. Boverket (2012) anser dock precis som Neuman (2005) att det 

socioekonomiska klimatet blir bättre av en förtätning, vilket kan stämma till viss del men inte 

att en förtätning skulle vara lösningen på de socioekonomiska problemen, men det är ett steg i 

rätt riktning enligt mina åsikter.  
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Är en vertikal förtätning då ett alternativ för Gävle? Intervjun med Louise Granér tillförde en 

hel del angående vart Gävle kommun är på väg och vad de vill med det framtida Gävle. Stora 

delar av de resonemang som kom fram under intervjun var direkt kopplade till vad som redan 

var sagt utifrån Boverket och den övriga litteraturgenomgången. Tänket var detsamma. Gävle 

vill förtäta och bygga högre men det behövs tydliga riktlinjer för detta och där kommer det 

PM angående Höga Hus som är under framtagning in i bilden, med en policy angående hur 

förfrågningar ska hanteras och vilka aspekter som behöver tas hänsyn till. En intressant del 

under intervjun var det faktum att enligt Granér har en hög kvarterstad oftast högre täthet än 

höga hus, av det faktum att höga hus kräver större ytor runt omkring för att inte påverka 

omgivningen vilket är en relevant fråga att beakta vid förtätning.  

 

Till stora delar anser jag att en vertikal förtätning är ett bra alternativ. Resultatet av analysen 

visar att en vertikal förtätning är möjlig enligt de riktlinjer som var angivna i Downtown Tall 

Buildings: Vision and Supplementary Design Guidelines (City of Toronto, 2013) men stor del 

av processen handlar om placering och utformning vilket gör processen långsam och 

komplicerad. Dock är det bättre att hantera eventuella problem i ett tidigt stadie i en 

planeringsfas. Resultatet från denna studie visar ett antal exempel som hade kunnat vara 

alternativ till en vertikal förtätning av Drottninggatan 18. Stadsbilden skulle förändras med 

ytterligare högre hus men samtidigt behöver staden växa uppåt istället för utåt, för att uppnå 

en hållbar stad och stadsliv. Gävles befolkning ökar i genomsnitt med 1000 personer per år 

och i kombination med att bostadsbristen i dagsläget redan är stor krävs att fler bostäder 

upprättas för att möta det ökande behovet av bostäder (Statistiska Centralbyrån, 2014a). Gävle 

kommun behöver därför se över alternativet med vertikal förtätning för att möjliggöra fler 

bostäder i de centrala delarna av staden. Men för att en vertikal förtätning ska kunna 

genomföras behöver även de aspekter som jag inte tagit upp hanteras, då det handlar om vilka 

geotekniska möjligheter som finns samt den ekonomiska faktorn.  
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6. Slutsats och vidare studier 

Syftet med studien var att visualisera och analysera hur en vertikal förtätning skulle påverka 

Gävle och om det är ett alternativ till den snabba befolkningstillväxten som sker i Gävle. 

Även vilka för- och nackdelar en förtätning för med sig studerades. 

 

Slutsatsen som dras av resultatet av examensarbetet är att en vertikal förtätning av Gävle är ett 

alternativ att använda för att möta den växande befolkningen. Det är däremot mycket viktigt 

att vara noggrann med var förhöjda byggnader placeras samt hur påbyggnationen på en 

befintlig byggnad genomförs. Det är en hel del faktorer som behöver beaktas och det skulle 

underlätta vid en förtätningsprocess om fler tydliga styrdokument fanns tillgängliga utöver 

översiktsplan och strategiprogram. En gräns för hur staden ska utvecklas behöver dras, allt 

kan inte bevaras i det gamla med bevarandebetämmelser för kultur och miljö. Jag anser att 

fokus bör vara att skapa en aktivare och attraktivare stadskärna i Gävle vilket endast kan 

uppnås genom en högre densitet av människor. Den ökade mängden människor skapar 

ekonomiska underlag för handel, kollektivtrafik och sociala möten. I en stad som Gävle där 

åsikterna är starka angående exploatering torde en förtätning av befintliga byggnader vara ett 

bra alternativ, om det genomförs på rätt sätt. Det förslag som enligt min mening lever upp till 

flest faktorer som tagits upp under examensarbetet är förslaget med två + två våningar med 

indragna översta plan. I detta förslag sker en stor ökning av BTA samtidigt som det skapas 

levande miljöer på taken mot torgen i form av terrasser. 

 

En fördjupning av ämnet förtätning är nödvändig innan nästa steg i en förtätningsprocess av 

Gävle bör bli aktuell. Studier om hur avgränsningar ska göras mellan nya bostäder, allmänna 

intressen och kultur och miljö behöver genomföras. Som nämnts i metoddiskussionen hade 

studien kunnat genomföras med ett bredare spektrum av datum och årstider, samt fler 

intervjuer med bostadsbolag i Gävle för att dokumentera deras syn på vertikala förtätningar 

och även enkäter/intervjuer med hur tankarna går kring förtätning bland invånarna i Gävle 

skulle vara intressant att studera vidare. För att skapa ett djupare underlag angående hur en 

ökad BTA påverkar området med trafik och trygghet är något som hade kunnat tillföras 

diskussionen och studien.  
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