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Sammanfattning
Det har länge funnits en konflikt mellan kommuners vilja att förtäta staden och de 
som anser att förtätningen tar av stadens grönstrukturer. Denna uppsats har tittat 
närmre på denna konflikt och hur den tar sig uttryck i litteraturen och stadsbyg-
gnadsprojekt. En av orsakerna till att denna konflikt uppstår är att strategiernaoch 
målen för att förtäta staden och för att öka tillgången på grönska hålls separata 
samt att förtätning ofta prioriteras högre. Då dessa ofta hålls åtskilda kan en av 
lösningarna på problemet vara att istället kombinera dem och dra nytta av alla 
fördelar. I likhet med hur Ebenezer Howard ville förena staden med landsbygden 
kan en av lösningarna på klimatförändringarna och utglesningsproblemen vara 
att förena förtätningsprojekt med grönstrukturer i olika skalor. Lösningarna 
presenteras genom en redovisning av ett antal ”best practice” exempel som sedan 
har fått ligga till grund för ett gestaltningsprogram och ett antal gestaltningsförslag 
i Karlskrona där förtätningsstrategier kombineras med strategier för bostadsnära 
natur. Kombinationen tar idag storskaliga uttryck runt om i världen med dyra och 
påkostade tekniker. Målet med gestaltningsförslaget är därför att översätta detta till 
mindre projekt i en svensk kommun.       
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1. Inledning

Byggt kontra grönt. Urbant kontra suburbant. Tätt 
kontra glest. Serviceutbud kontra grönytetillgång. 
Dagsläge kontra förändring. Jag upplever att det är 
dessa motsättningar som i hög grad karaktäriserar 
dagens stadsplanering (Ståhle.2005:2). 

Så skriver Ståhle (2005) i sin avhandling ”Mer park 
i tätare stad”.  I denna uppsats vill jag undersöka 
om förtätning och urban grönska verkligen måste 
vara motsättningar eller om de kan kombineras för 
att skapa en hållbar stad. Bygg kombineras med 
grönstruktur, tätt kombineras med grönt, stadsliv 
kombineras med djur- och växtliv, serviceutbud 
kombineras med grönytetillgång. I dagens 
stadsbyggande hålls dessa två fortfarande åtskilda 
i stor utsträckning, en park är en park och en 
byggnad är en byggnad. Men i de flesta kommuner 
i Sverige och i stora delar av Europa strävas det 
mot att både förtäta städerna samt att göra de mer 
gröna. Både förtätning och urban grönska beskrivs 
som något eftersträvansvärt och positivt, alla städer 
vill kunna erbjuda en närhet till service, parker och 
natur samtidigt som de vill kunna minska utsläppen 
och bygga ut kollektivtrafiken. En ”attraktiv” stad 
beskrivs ofta som både tät och grön vilket borde 
leda till att det är naturligt att dessa kombineras 
på olika sätt. Det är dock ofta så att dessa ses som 
motsättningar och många är negativa till förtätning 
då det tar av stadens parker och natur.     

1.1 Syfte och mål  

Syftet är att undersöka hur förtätning och grönska 
kan kombineras i städerna. Utgångspunkten är att 
förtätning inte behöver utesluta grönska utan att 
förtätningsprojekt istället kan inkludera grönska. 
Syftet är vidare att genom ett gestaltningsförslag 
visa hur denna kombination kan översättas 
från idag mycket storskaliga projekt till ett mer 
småskaligt projekt i en svensk medelstor stad. 
Målen är att hitta strategier för hur förtätning 
och grönska kan kombineras i städer genom att 
titta på redan byggda eller påbörjade projekt och 
utifrån detta hitta gemensamma nämnare som kan 
översättas till småskaliga projekt. Målet är även att 
kunna inspirera till att bygga bättre städer genom 
att förena dessa motsättningar som båda beskrivs i 
en positiv bemärkelse men som sällan kombineras.   
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1.2 Bakgrund
Innan den industriella revolutionen begränsades 
stadens utveckling av de transportmetoder som 
fanns tillgängliga, det vill säga häst och vagn. Innan 
fossila bränslen började tas i anspråk var städerna 
ofta mindre då naturen begränsade städernas 
utbredning och då byggandet begränsades av 
material och hjälpmedel. Industrialiseringen förde 
med sig nya material och medel vilket gav nya 
möjligheter att bygga högre och större samt att nya 
transportmedel gav fler möjlighet att fly staden. 
Modernismen som kom med industrialiseringen 
hade som största målsättning att byta ut smuts, 
slum och små, trånga gator mot hus i park och en 
rationell planering. Modernisterna ville förbättra 
det som de innan dem hade misslyckats med. 
Stadens historiska utveckling bygger i stort på 
att nya stadsbyggnadsidéer reagerar på och med 
nya innovationer och metoder vill förbättra 
rådande ideal. (Carmona et al. 2010:21). Runt 
1970 påbörjades den era av stadsutveckling som 
på grund av ett ökat bilinnehav, billig olja och en 
vilja att fly staden ledde till en stadsutglesning och 
till att många förorter och så kallade ABC-städer 
kom till (Carmona et al. 2010:29). Ny teknik gav 
nya möjligheter till de välbärgade, motorisering 
och massbilism ledde till att den täta staden 
löstes upp och spred ut sig vilket bland annat 
förde med sig en högre levnadsstandard (Höjer 
et al. 2007:18). En ökad mobilitet har lett till att 
staden inte längre behöver vara tät men det finns 

nackdelar med utglesningen som kostar mer än vad 
fördelarna är värda (Carmona et al. 2010:34). Det 
sägs finnas sex innovationsvågor som har påverkat 
stadens utveckling vilket innefattar bland annat 
mekaniseringen, ångkraften och den hållbarhetsvåg 
som sköljer över oss idag och som tvingar oss att 
tänka om i hur vi bygger städer (Carmona et al. 
2010:24).  Växande bostadsytor och ökad bilism 
leder till svårigheter i kollektivtrafikförsörjningen, 
energiförluster i uppvärmning, buller, föroreningar, 
fler olyckor, försämrad ställning för de resurssvaga 
och ej bilburna samt att externhandel utarmar 
stadskärnan. Denna stadsutveckling innebär ett 
större resursutnyttjande per capita både i fråga 
om miljö och om markanvändning vilket i det 
långa loppet strider mot vad ekosystemen klarar av 
(Höjer et al. 2007:19–20). Livet på landsbygden som 
tidigare innebar en närhet till resurser och i viss 
mån självförsörjning har nu istället, liksom staden, 
blivit beroende av import av varor samtidigt som 
sträckorna till service och arbeten har blivit längre.

Även synen på grönytetillgång i staden har 
förändrats under tidens gång och i dagens debatt 
verkar många se problem i att förena en tät stad 
med grönska även om det har gjorts många 
försök att kombinera dessa på ett eller annat sätt. 
Ebenezer Howard (1965:46–47) var pionjär inom 
området då han ville kombinera stad och land 
i sin modell av trädgårdsstaden som omgavs av 
ett grönt bälte. Han såg möjligheterna med att 
kombinera stadens sociala möjligheter, närhet 

till jobb och nöje med landsbygdens närhet till 
natur, frisk luft och rekreation. Detta ansågs 
vara den ultimata kombinationen för en perfekt 
stad. Ståhle (2005:28–29) har i sin avhandling 
identifierat ytterligare försök att föra in grönska 
i staden, så som Haussmanns storslagna planer 
för Paris med trädbeklädda boulevarder och 
Albert Lindhagens planer för Stockholm. Senare 
kom planen om Londons gröna bälte som skulle 
begränsa stadens tillväxt och Köpenhamns 
fingerplan som skulle garantera gröna kilar i staden. 
I dagens planeringssystem finns det inga lagar 
som styr tillgången till grönytor, vilket är vanligt i 
många andra länder. Boverket sätter däremot upp 
normer med rekommendationer för hur det ska 
planeras för tillgång till grönska. Dessa normer 
reglerar bland annat tillgänglighet, det vill säga 
hur långt det bör vara till en grönyta eller lekplats 
från bostaden samt täthet, det vill säga hur stora 
ytorna bör vara och hur tätt grönytorna bör ligga. 
Nära bostaden är det acceptabelt med mindre 
grönytor medans det längre från bostaden finns 
större krav på stora grönytor och naturområden 
(Ståhle 2005:32). Då det idag saknas tydliga 
regler förutsätter det att kommunerna sätter upp 
tydliga riktlinjer för detta i både den översiktliga 
planeringen och i detaljplaneringen samt att 
detta följs upp (Ståhle 2005:40). EU har satt upp 
vissa regler angående grönstruktur vilka finns att 
hitta i Miljöbalken, denna balk innehåller bland 
annat miljökvalitetsmål och normer angående 
luftkvaliteten (Miljöbalken 5 kap 1 §). Även 
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regeringens nationella miljömål sätter upp riktlinjer 
för den bebyggda miljön, biologisk mångfald 
och utveckling av natur och grönområden i 
närhet till bebyggelse (Boverket 2015). Normer 
har dock ingen laglig verkan och det finns inga 
garantier för att dessa följs, det finns även ett visst 
tolkningsutrymme för kommunerna angående 
bland annat vad som anses vara tillräckligt nära och 
tillräckligt stort. Avsaknaden av lagar och regler 
kan ibland innebära att grönskan måste flytta på 
sig till fördel för andra projekt vilket kan medföra 
andra problem då det finns stora behov för grönska 
i städerna. (Ståhle 2005:4) En undersökning har 
visat att storstäder med bra tillgång till parker, så 
som Stockholm, London och New York även har 
en varierad befolkning med allt från studenter 
till barnfamiljer medans storstäder med sämre 
tillgång till grönytor, så som Detroit och Aten har 
färre invånare i staden samt större problem med 
segregation.
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1.3 Problemformulering och 
frågeställning

Förtätning har blivit ett vedertaget begrepp 
inom stadsplanering för att bygga hållbara och 
attraktiva städer med bättre möjligheter för gång 
och cykeltrafikanter, mindre bilism och en levande 
stadskärna. Detta som en reaktion på utglesning, 
massbilism och externa köpcentrum som utarmar 
stadskärnorna. Det har dock väckt kraftiga 
reaktioner bland de som inte vill ha flera hus tätt 
inpå sitt eget och de som anser att den värdefulla 
stadsnära grönskan försvinner. NIMBY (not in my 
backyard) är en organisation som motsätter sig 
förtätningsprojekt och som argumenterar för att 
städerna bör hållas öppna och gröna, de har dock 
mött motstånd i YIMBY (yes in my backyard) som 
förespråkar förtätning. Detta problem resulterar 
i att flera projekt blir svårgenomförliga på grund 
av klagomål och protester mellan de som har 
olika syn på hur en stad ska byggas. (Yimby 
2013). Ståhle (2005) skriver om hur städernas 
behov av grönska ökar ju tätare staden blir och 
att bristen på grönstrukturer har blivit ett av de 
största problemen med städernas kraftiga tillväxt. 
Att kombinera en tät stad med en grön stad har 
länge varit en ambition men det har även bemötts 
med kritik, Le Corbusiers ”hus i park” var för 
storskaligt och saknade stadsliv samtidigt som 
Ebenezer Howards trädgårdsstad var för småskalig 
och saknade stadskaraktär. Det är denna konflikt 

mellan förtätning och urban grönska som ligger 
till grund för detta arbete och frågeställningarna 
är formulerade med syftet att hitta en alternativ 
lösning till denna konflikt.  

Frågor:

På vilka sätt används förtätning och urban grönska 
inom stadsbyggnad och planering? 

Hur kan förtätning och urban grönska förenas i 
projekt utan att det bildas två separata strukturer?

Hur kan förtätning och grönska kombineras i ett 
småskaligt projekt i en svensk planeringskontext? 
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1.4 Avgränsning
Denna uppgift har begränsats till att beskriva 
förtätning och urban grönska på en övergripande 
och teoretisk nivå för att sedan övergå till en 
djupare beskrivning av hur dessa kan kombineras 
vilket även kommer att backas upp av exempel och 
fall. Avgränsningen har gjorts utifrån tiden och 
omfattningen av arbetet. Det finns en nästintill 
obegränsad materialtillgång inom både förtätning 
och urban grönska vilket har resulterat i att en 
avgränsning var oundviklig. För att beskriva 
förtätning var det nödvändigt att få en bakgrund 
till varför detta har blivit till ett så allmänt bekräftat 
begrepp inom stadsbyggnad idag och hur detta 
stadsbyggnadsideal tar sig form. Därför har ett 
antal texter valts ut för att beskriva framväxten av 
idealet och hur det används. För att få en djupare 
förståelse för vad förtätning innebär har olika 
myndighetsdokument studerats och förtätning-
sprinciper som används i kommuner idag lyfts 
fram. Det har dock varit svårt att täcka alla aspekter 
av förtätning vilket har resulterat i att det är 
förtätning av stadskärnan som störst fokus har legat 
på. 

För att beskriva urban grönska var det vikigt 
att beskriva vilka positiva effekter natur har 
på människan och varför det behövs natur i 
staden. Det var även viktigt att belysa hur det 
arbetas med grönska i staden och därför har 
myndighetsdokument med strategier för urban 

grönska studerats. Blåstrukturer som ibland 
jämställs med grönstrukturer har i detta arbete inte 
behandlats. Det har även varit svårt att ta hänsyn till 
olika typer att grönstrukturer och hur de används 
på olika sätt och tillgodoser olika behov, därför har 
urban grönska använts som ett paraplybegrepp för 
alla typer av grönska i staden. När det kommer till 
en kombination av förtätning och urban grönska 
finns det mindre material att tillgå och därför 
har de flesta av de begrepp som uppkommit i 
litteraturen beskrivits. Det finns dock en uppsjö 
av olika bra och dåliga exempel på hur dessa har 
kombinerats. Ett antal exempel har valts ut för att ge 
en bred bild över projekt i olika delar av världen. Då 
jag har varit tvungen att begränsa mig i valet av bra 
exempel har ett försök gjorts att välja ut exempel 
som visar på hur olika länder i olika kulturer ser 
på förtätning och grönska samt att utgångspunkten 
har varit att visa på olika sätt och varianter på hur 
detta kan kombineras. Urvalet har även begränsats 
till att bara beskriva projekt som bokstavligt talat 
kombinerar förtätning och grönska. Det finns 
många projekt där grönskan har försökts integreras 
i städerna men att de då utesluter ny bebyggelse. 
Det är därför många projekt och infallvinklar har 
fått stå utanför detta arbete men som hade varit 
intressanta att ta med.   
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1.5 Begreppsförklaring

I detta avsnitt förklaras många av de begrepp som 
används senare i detta arbete. Viktigt att påpeka 
är att detta är mina tolkningar av vad begreppen 
innebär. Denna tolkning har baserats dels på 
litteraturstudien men även på tidigare litteratur från 
andra kurser i stadsbyggnad och planering samt 
den förförståelse utbildningen i fysisk planering 
har gett mig i ämnet. Anledningen till att det är 
min egen tolkning som beskrivs i detta avsnitt är 
för att ge läsaren en inblick i min förförståelse och 
bakgrund.   

Attraktiv stadsmiljö – ett begrepp som ofta används 
i stadsbyggnadssammanhang och som beskriver 
ett önskansvärt slutmål. Detta är ett omdiskuterat 
begrepp då attraktivt är subjektivt och svårt att 
definiera. I många falla används det dock för att 
beskriva en stadskärna med folk i rörelse, många 
aktiviteter, bra utformade allmänna platser och 
tillgång allt det människor vill ha så som service, 
underhållning och grönytor. 
Blandstad – ett populärt begrepp som används vid 
förtätningsprojekt för att beskriva blandningen 
av bland annat olika funktioner, olika typer av 
byggnader och olika typer av åldersgrupper. 
Detaljplanering – ett av kommunens 
planeringsverktyg för att visa utvecklingen av 
ett mindre område. Detaljplanen visar mark och 
vattenanvändningen av ett begränsat område och 
den är juridiskt bindande. 

Förtätning – ett stadsbyggnadsideal som bygger 
på att staden byggs tätare och mer sammanhållen 
för att bland annat ge fler närhet till service samt 
underlätta för utbyggnad av kollektivtrafik.
Gentrifiering – en process i samhället där områden 
som tidigare har bebotts av lägre sociala klasser byts 
ut mot högre sociala klasser. Detta leder i sin tur till 
att området får högre status, dyrare bostadspriser 
och ett förändrat utbud av tjänster. 
Hållbar utveckling – detta är ett mycket omstritt 
och svårdefinierat begrepp som används i flera 
sammanhang utan att förklaras närmare. Det 
uppkom i och med Brundtlandrapporten och det 
finns tre dimensioner av hållbarhet; ekologisk, 
social och ekonomisk. I kort handlar det om att 
använda resurser på ett sett som inte äventyrar 
kommande generationers tillgång till resurser. I 
debatten handlar detta ofta om utsläpp, avfall och 
energikonsumtion. 
Segregation – ett begrepp som beskriver 
det rumsliga åtskiljandet mellan olika 
befolkningsgrupper. Detta kan vara frivilligt eller 
ofrivilligt på grund av socioekonomisk status, 
religion, etnisk bakgrund med mera. 
Stadsbyggnadsideal – ett sätt att bygga städer som 
under en eller flera perioder har varit det som har 
förespråkats och det som har ansetts vara det rätta 
sättet att bygga städer. 
Urban grönska – ett begrepp som syftar till de gröna 
rum som finns i staden. Detta kan innefatta allt 
från parker, naturområden, trädplaneringar och 
trädgårdar och innergårdar. I arbetet används även 

grönstruktur, grönyta och grönområde vilka även 
syftar till stadens gröna rum. Det finns dock vissa 
skillnader i dessa som är underkategorier till urban 
grönska.  
Grönstruktur är de sammanlagda grönområdena 
och grönytorna i en stad eller tätort. 
Grönområde är ett område som skapar en 
sammanhängande känsla av natur i staden, alltså 
större obebyggda områden.
Grönytor innefattar allt grönt inom tätortsgränsen, 
stort som smått
Utglesning/Urban sprawl – det stadsbyggnadsideal 
som förtätningsidealt försöker motverka. 
Utglesningen innebär att staden sprids ut, ofta i 
form av villamattor. 
Översiktlig planering – ett av kommunens 
planeringsverktyg för att beskriva den 
framtida utvecklingen. Översiktsplanen är 
kommuntäckande och visar på den påtänka mark 
och vattenanvändningen men den är ej juridiskt 
bindande. 
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En vetenskaplig teori är ett diffust begrepp men 
som kan definieras som generella eller specifika 
principer för att förklara ett fenomen men det 
kan även användas för att beskriva en idé. Det 
finns flera som hävdar att en teori blir användbar 
först efter att den har använts i praktiken under 
en längre period (Allmendinger 2002:1). Inom 
planeringen finns det ett antagande att det behövs 
en underliggande teori som legitimerar planerarens 
roll som expert och det är detta  som är vedertaget i 
dagens planeringssystem. 

2.1 Teoretisk bakgrund

Den rationella planeringsmodellen baseras på en 
rationalitet där beslutsfattare sätter upp målen 
och planeraren (experten) formulerar planer 
utifrån de uppsatta målen. Rationaliteten innebär 
ett försök till optimering för att hitta den bästa 
möjliga lösningen på de problem som uppstår. 
Men detta kräver tydliga mål och en välplanerad 
användning av resurserna. Det är den rationella 
planeringsmodellen som anses vara den första 
teoretiska utgångspunkten vilken senare har 
ifrågasatts av bland annat inkrementalismen, 
advokatplaneringen och den implementering-
sinriktade planeringen. Kritiken som har riktats 
mot den rationella planeringen grundas främst i 
tron på ett allmänintresse och tron på en optimal 
lösning. Många andra planeringsteorier ser en 
värdepluralism med konkurerande värdesystem 

vilket kräver en annan typ av planeringssystem 
(Khakee 2000:24–26). I Sverige kan 
planeringssystemet i stor utsträckning beskrivas av 
den rationella planeringsteorin då planeraren har 
en expertroll och formulerar juridiskt bindande 
planer. Det är den rationella planeringsteorin som 
har fått ligga till grund för detta arbete då det är 
planeraren i sin expertroll som kan formulera 
planer för att lösa de konflikter som uppstår och 
som kan handla utifrån allmänhetens bästa.  

2.2 Forskningsansats 

Hermeneutik är en teori om tolkning av olika 
slag som bygger på att forskaren själv tolkar 
innebörden i bland annat texter, upplevelser och 
arkitektur. Forskaren har alltid en förförståelse 
i ämnet vilken bygger på egna erfarenheter 
eller tidigare information, denna förförståelse 
behöver uppmärksammas och göras medveten 
för att kunna förklara de tolkningar som görs. 
Hermeneutiken kan förklara hur forskaren bygger 
upp ett helhetsintryck allteftersom olika delar 
läses in och hur ett avsnitt kan få ny innebörd efter 
att ny kunskap inhämtats (Wallén 1996:33–34). 
Tolkningen kan ibland ses som ett problem då 
det finns risk för missförstånd och feltolkningar 
men bland annat Wallén menar att den egentligen 
är väsentlig för att vi ska kunna få en bild av vad 
författaren har för avsikter med sin text och hur 
jag som forskare ska kunna använda den i min 

egen forskning. Forskarens förförståelse är en stor 
del i hur texterna tolkas och den förförståelse som 
ligger bakom detta arbete är den om förtätning 
som ett positivt begrepp inom stadsplanering. 
Det har länge varit etablerat att förtätning är ett 
sätt att nå hållbarhet inom stadsbyggande och det 
är just hållbarhet som är det överordnade målet. 
Urban grönska även det en positiv klang då det ofta 
beskrivs i samband med en förbättrad folkhälsa 
och renare luft. Denna förförståelse kan leda till att 
tolkningarna av det insamlade materialet påverkas 
och det är även förförståelsen som har påverkat 
utformningen av arbetet till att bli en undersökning 
om hur man kan förena det bästa av två världar. 

2. Teoretiska utgångspunkter
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Vid val av metod är den första frågan forskaren 
ställs inför om denne vill göra en kvalitativ eller 
kvantitativ forskning. Båda dessa är vanligt 
förekommande inom samhällsvetenskapen och 
ses ibland som motsatser till varandra, men i 
praktiken är den distinktionen inte lika tydlig då 
en kvalitativ forskning sällan utesluter kvantitativa 
delar. Kvalitativ forskning bygger ofta på ord eller 
bilder i den centrala analysen, den är beskrivande, 
många gånger småskalig och har en öppen 
forskningsdesign där forskarens jag blir tydligare. 
Kvantitativ forskning använder istället siffror i den 
centrala analysen, den är oftare storskalig med 
en förutbestämd forskningsdesign och forskaren 
kan vara opartisk (Denscombe 2009:319–323). 
Utifrån detta är det huvudsakligen ett kvalitativt 
förhållningssätt som ligger till grund för analyserna 
i detta arbete. 

3.1 Val av metod

Analysen har i detta fall baserats på en kvalitativ 
textanalys, det är en metod som bygger på ett 
inledande urval av texter varifrån information 
hämtas utifrån det valda problemet. Denna metod 
anses passa bra till detta arbete då det finns mycket 
litteratur att tillhandahålla och utifrån denna 
litteratur behöver det viktigaste inom ämnet lyftas 
fram och beskrivas. Widén (2009) skriver om hur 
hermeneutiken används i en kvalitativ textanalys 
genom att forskaren ger texten mening utifrån tre 

olika kategorier. Texten kan analyseras och ges 
mening utifrån författaren och vem denne är, den 
kan ges mening utifrån textens formspråk och dess 
litterära innerbörd men den kan även ges mening 
utifrån dess relation till exempelvis samhällets 
normer och värderingar (Widén 2009:138–139). 
Då detta arbete syftar till att undersöka det som 
finns skrivet om förtätning och urban grönska i 
förhållande till stadsplanering är det det tredje 
angreppssättet som har valts för att analysera det 
insamlade materialet. Det är sedan detta som har 
fått ligga till grund för forskningsöversikten och 
de utvalda ”best practice” exemplen som visar på 
hur dessa kan kombineras. En analys av dessa leder 
sedan fram till ett gestaltningsprogram för hur detta 
kan översättas till ett småskaligt projekt. 

3.2 Genomförande

En studie av texter är beroende av kvaliteten på det 
empiriska material som används för analysen. Allt 
material har en avsändare och ett bakomliggande 
syfte, det vill säga varför texten har skrivits och till 
vem den har skrivits. För att avgöra kvaliteten av 
dokumenten kan de analyseras utifrån fyra kriterier 
som är: 

Autencitet, kommer materialet från en pålitlig källa 
och är resultatet äkta? 
Detta innebär att materialet i första hand ska 
vara en primärkälla, om det är en sekundärkälla 

finns det risker för att det finns en tolkning från 
författarens sida. 
Trovärdighet, är materialet felfritt och utan 
förvridningar? 
Detta innebär att materialet måste vara pålitligt i 
sin form samt utgivare.
Representativitet, är resultatet representativ för 
forskningen inom detta område? 
Detta kan vara viktigt att ta hänsyn till om en källa 
inte är representativ och då undersöka vad det kan 
betyda för min egen forskning.   
Innebörd, är resultatet klart och tydligt? 
Betydelsen av materialet är viktigt för att kunna 
avgöra vad författaren menar med sin text eller 
om jag som läsare gör min egen tolkning (Metzler 
2014:355). 

Utifrån Metzlers kriterier har olika typer av 
vetenskapliga texter och myndighetsdokument 
valts ut för att ge en bred bild av hur de utvalda 
begreppen används i dagens planeringssystem 
och stadsbyggande. Det empiriska materialet har 
även valts ut för att försöka ge en bild av hur det 
används både i och utanför Sverige. Allt material 
har läst och analyserats vartefter de mest intressanta 
och relevanta delarna för arbetet har valts ut. På 
grund av den tydliga uppdelningen av förtätning 
och urban grönska i materialet har även denna 
uppdelning gjorts i forskningsöversikten, detta för 
att ge en bättre bild av hur det ser ut i verkligheten. 
Då detta arbete ska fokusera på en kombinering av 

3. Metod
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förtätning och urban grönska har en del av 
forskningsöversikten ägnats åt att redogöra för hur 
litteraturen beskriver just detta. Forskningsöver-
sikten mynnar sedan ut i en beskrivelse av det som 
anses vara ”best practice” inom området då det är 
genom olika projekt som denna kombination blir 
tydligast.

Det empiriska materialet består av både forskning, 
vetenskapliga texter och myndighetsdokument. 
Dessa har alla valts utifrån att de är vetenskapliga, 
har en pålitlig upphovsman, är relevanta för ämnet 
samt att de i största möjliga mån är uppdaterade. 
Då föredömliga exempel tagits fram fanns viss brist 
på vetenskapliga källor vilket har lett till att även 
artiklar och texter som inte möter alla krav för att 
vara vetenskapliga har använts. Även om många 
tidsskrifter och kommersiella bokförlag innan tryck 
genomgår en expertgranskning för att säkerställa 
kvaliteten finns det ingen kvalitetsgaranti. Då 
tidsskrifter använts har förlaget granskats för att 
se om det är en trovärdig och erkänd källa samt 
att det är en akademisk tidsskrift.  Så är även 
fallet då myndighetsdokument har valts ut, dessa 
har valts ut då de anses vara producerade av en 
auktoritär organisation samt att de är objektiva 
och faktabaserade. Då internetbaserade texter 
och webbsidor använts har urvalet gjorts med 
större noggrannhet då det inte finns några 
restriktioner för vad som får laddas upp på internet. 
För internetbaserade dokument gäller samma 
kriterier som för böcker, det vill säga att de är 

trovärdiga, autentiska och representativa. Vad 
gäller webbsidor är det trovärdigheten som får väga 
tyngst i avgörandet om denna bör användas eller 
inte i ett vetenskapligt arbete. Hemsidan måste 
vara trovärdig, ha en autoritär upphovsman, vara 
uppdatera och ha en bekräftad popularitet bland 
besökare.    

3.3 Metoddiskussion

Metoden som har valts har både fördelar och 
nackdelar när det kommer till genomförandet. 
Den kvalitativa textanalysen har valt för att kunna 
få en översikt över materialet och sedan gå vidare 
till en djupare analys men då detta används som 
ensamstående metod blir utgångsläget mer specifikt 
och mer begränsat än om en triangulering av flera 
olika metoder hade gjorts. Det optimala hade varit 
att textanalysen hade kombinerats med intervjuer 
och observationer men detta har avgränsats 
bort på grund av både tidsbrist och av brist på 
svar från tillfrågade personer. Ett annat problem 
med att använda sig av endast ett kvalitativt 
förhållningssätt är svårigheten i att vara objektiv 
och inte blanda in den förförståelse som finns 
inom området. Allt material måste tolkas för att 
ges någon mening men då finns även en risk att det 
uppstår feltolkningar och missförstånd. Denscombe 
(2009:382–383) beskriver generaliserbarhet som 
ett av de svåra momenten av ett vetenskapligt 
arbete. En kvalitativ forskning har ofta problem 
med att kunna säga något generellt då det ofta rör 

sig om en småskalig forskning och ett enskilt fall. 
Det är forskarens uppgift att avgöra om resultatet 
av forskningen kan överföras till andra fall och 
därmed ha en viss generaliserbarhet. I denna 
undersökning kommer det empiriska materialet 
mynna ut i ett ”best practice” vilket sedan kommer 
vara utgångspunkterna i ett gestaltningsförslag 
där det görs en ansats till att översätta storskaliga 
projekt till småskaligt stadsbyggande. Detta 
gestaltningsförslag har som målsättning att 
utformas för att vara generellt och därmed kunna 
översättas till andra småskaliga projekt.   
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Forskningsöversikten kommer att behandla 
förtätning och urban grönska separat för att sedan 
beskriva olika rörelser och inriktningar för att 
kombinera dessa. Ett antal ”best practice” exempel 
har även tagits fram för att visa på hur dessa har 
och kan kombineras i praktiken. Litteraturen 
består av forskning, myndighetsdokumument och 
kunskapssamlingar som alla har valts ut utifrån de 
kriterier som presenterades i inledningen och följer 
därmed de krav som finns för vetenskaplighet.

4.1Förtätning
Som en reaktion på den ohållbara utglesningen 
som har pågått i västvärlden under en lång period 
har stadskärnan fått en renässans och en tätare 
stad förespråkas som lösning på de problem 
utglesningen har skapat. Förorening, global 
uppvärmning och vårt beroende av fossila bränslen 
kommer troligen leda till stora förändringar 
inom stadsbyggandet mot en mer kompakt stad. 
En förtätning av staden minskar längden på de 
dagliga resorna vilket i sin tur leder till en minskad 
bilavhängighet till fördel för kollektivtrafik, cykel 
och gång. (Carmona et al. 2010:39)   

4.1.1Förtätning idag

Tack vare urbaniseringen finns det idag underlag 
för att skapa storskaliga lösningar som utifrån 
allmänhetens bästa skapar en attraktiv stadsmiljö 

där fler vill bo (Höjer et al. 2007:21). Förstärkning 
av den historiska stadskärnan är det som ligger 
högst upp på listan av förtätningsprojekt hos 
de flesta kommuner idag och det är främst 
befintliga bostadsområden eller kontors- och 
handelsområden som förstärks och kompletteras 
för att skapa knutpunkter i staden som är enkla 
att försörja med kollektivtrafik (Höjer et al. 
2007:55). Även om stadsstrukturen allena inte 
kan grantera en hållbar utveckling är det där 
som arbetet förväntas påbörjas för att ge upphov 
till ytterligare förändring. Stadslivet är en viktig 
del av förtätningen och det urbana rummets 
utformning kan ses som en av de viktigaste 
faktorerna för trivsel i staden. Stadskaraktär 
har blivit ett av slagorden vid förtätningsprojekt 
och beror mycket av bebyggelsens placering, 
lokalisering av verksamheter, aktiviteter och 
kommunikationer (Höjer et al. 2007:59). Det är 
den förindustriella stadens mångfald, täthet och 
närhet som har blivit dagens stadsbyggnadsideal 
i motsättning till de utglesade förorterna som 
anses sakna urbanitet på grund av arkitekturen, 
gatunäten, de sociala problemen med bland 
annat segregation samt en avsaknad av varierade 
aktiviteter. De glest utplacerade massproducerade 
höghusen ses som motsatsen till den riktiga 
staden med stadsbebyggelse, butiker, kontor och 
ett sammanvävt gatunät (Höjer et al. 2007:80). 
Fokus idag ligger på att skapa en blandning av 
urbana funktioner vilket innefattar allt från 

byggnader till gator och torg. Detta genom att 
den traditionella täta stadens väldefinierade 
gator, slutna kvarter, torg, siktstråk, landmärken 
och en tydlig skillnad mellan monumentala 
och anonyma byggnader återigen har fått en 
stark ställning som ideal (Höjer et al. 2007:80). 
I Stockholm fick Södra Stationsområdet mycket 
uppmärksamhet på grund av dess exploatering 
av innerstaden, dess roll som paradexempel för 
förtätningsprojekt har på senare tid övertagits av 
Hammarby sjöstad och kommer troligen senare 
att övertas av Norra Djurgårdsstaden (Höjer et al. 
2007:81). Flera internationella miljöorganisationer 
och program har föreslagit urban förtätning för 
hållbar utveckling vilket har tolkats i Sverige 
som att bygga staden inåt eftersom en tätare stad 
underlättar utbyggnaden av kollektivtrafiken 
och minskar resandet. I Sverige har det speciellt 
betonats att det är den befintliga stadsstrukturen 
med den äldre, traditionella stadens typologi som 
ska förstärkas. All förnyelse ska ha en tät förankring 
i platsens historia och använda befintliga strukturer 
som grund i nya projekt med traditionella, äldre 
stadsstrukturer, torg, gator och parker. Det bör 
även finnas en närmare integrering av olika typer 
av aktiviteter i alla områden. (Höjer et al. 2007, 
s:82-83). Förtätning har näst intill jämställts med 
bra och hållbar stadsutveckling i Sverige men det 
finns dock flera som hävdar att förtätning inte 
automatiskt leder till en positiv utveckling för 
städerna. Neuman (2005:12) skriver till exempel 

4. Forsknings- och kunskapsöversikt
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att den sociala jämlikheten påverkas negativt av 
täthet då det kan leda till känslomässig stress och 
andra psykiska problem. Han hävdar även att det 
inte finns någon garanti för att utsläppen minskar 
i en tätare stad då det finns andra faktorer, så 
som bränslepriser och inkomst, som påverkar 
bilåkandet mer än tätheten och avstånden. 
Förtätningsidealet som råder är även bristfälligt 
då det inte finns något bra sätt att mäta täthet och 
då det saknas kriterier för hur tätheten ska kunna 
innehålla grönska. Många är överens om att det 
måste få finnas andra kriterier som kan begränsa 
förtätningen, så som staden bärkraft, mångfald 
och den sociala hållbarheten (Neuman 2005:1–18). 
Även Howley (2008:795) ställer sig kritisk mot en 
ytterligare förtätning av staden då det går emot 
marknadskrafterna vilket i sin tur kan leda till att 
ännu fler flyr staden. Undersökningar har visat att 
de flesta vill bo i mindre täta områden med tillgång 
till natur och med en privat trädgård och det finns 
flera studier som visar att trångboddhet leder till 
minskad integritet och att gemenskapen påverkas 
negativt om staden byggs för tät. 

4.1.2 Europa förtätar

Förtätning har blivit det gemensamma stadsbyg-
gnadsidealet för många städer i Europa på grund 
av att utglesningen har kostat både städerna 
och miljön alldeles för mycket. Förtätningen 
ser dock olika ut i olika delar av Europa och 
det finns en pågående diskussion om huruvida 

förtätning skall ske på höjden eller genom att 
minska mellanrummen mellan byggnaderna. I 
Europa har höghus valts bort och det har istället 
fokuserats på mindre mellanrum samt att ge staden 
stadskaraktären tillbaka. Anledningen till detta 
är att det anses svårare att forma stadsrum runt 
höghusbebyggelse samt att smala gator är enklare 
att fylla med stadsliv (Arnstberg & Bergström 
2010:239). I en undersökning av hur tre europeiska 
länder (England, Nederländerna och Tyskland) 
arbetar med stadsbyggande var förtätning den 
gemensamma nämnaren även om de hade olika 
mål och använde sig av olika planeringsmetoder. I 
England har ambitionerna med förtätningen blivit 
att skapa möjligheter för alla att bo i staden genom 
”affordable housing” samt att göra stadskärnan 
mer attraktiv genom att rusta upp de offentliga 
rummen (Arnstberg & Bergström 2010:93). De 
stadsbyggnadsidéer som ligger bakom främst 
Londons förtätningsprojekt är funktionsblandning, 
tät bostadsbebyggelse, utbildning i att bo samt ”life 
time homes” vilket är en strategi för att undvika att 
familjer flyttar från staden. Detta leder i London 
till att många friytor och parkeringsytor försvinner, 
det har dock lösts med små och välplanerade 
parker samt att tunnelbanan byggs ut och görs 
handikappanpassad (Arnstberg & Bergström 
2010:94).  Problematiken som de stött på i England 
och framförallt i London är att få invånarna att 
acceptera den nya bebyggelsen samt att få de som 
helst vill ha en egen bit mark att vilja bo i staden. 
Det förstnämnda problemet löses genom att pengar 

investeras i hela området där exploatering skall 
ske, detta kan ske i form av en ny skola eller att 
en lekplats upprättas på exploatörens bekostnad. 
Det andra problemet löses genom många olika 
upplåtelseformer, många olika typer av boende 
samt genom affordable housing eller social 
housing (Arnstberg & Bergström 2010:95). Även 
i Nederländerna finns förtätningsambitioner som 
ska lösa problemen med bostadsbrist samt för 
att jobba mot de översvämningshot som finns i 
landet. I Amsterdam sker utbyggnaden främst på 
de stadsnära kajerna, detta på grund av att flytande 
hus klarar av vattennivåhöjningar. Vinex (Vierde 
Nota Ruimtelijk Ordening Extra) är ett bostads-
byggarprogram som ska styra stadstillväxten och 
förhindra utglesning i Nederländerna och stadsbyg-
gnadsidéerna i detta projekt liknar de i England, 
det vill säga förtätning, funktionsblandning 
samt subventionerade bostäder (Arnstberg & 
Bergström 2010:117). Fokus har lagts på att skapa 
ett attraktivt alternativ till förorten genom att 
satsa på det småskaliga affärslivet, kollektivtrafik 
samt att en tredjedel av alla nybyggda bostäder 
ska vara så kallade social housing.  Ett av 
problemen som detta projekt har stött på är det 
kulturhistoriska arvet som finns i landet och hur 
det skulle tillgodoses i nya stadsbyggnadspro-
jekt. En av lösningarna på problemet har blivit att 
arkitekttävlingar utlyses för ett nytt område, det 
vinnande kontoret får bestämma över det offentliga 
rummets gestaltning och delar sedan ut uppdrag 
till andra utvalda arkitektkontor. Tanken är då 
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att många och olika arkitekter ska bygga för att 
skapa variation och ett livfullt uttryck (Arnstberg 
& Bergström 2010:120–121). I Tyskland, som 
även de har brottats med utglesningsproblem, har 
ett nytt förtätningskoncept införts med flexibla 
och anpassningsbara planer som ska kunna 
förnyas och förfinas under årens gång. HafenCity 
i Hamburg ingår i detta koncept och är en åtgärd 
för att förstora Hamburgs centrum och förtäta 
i ett centrumnära område som tidigare har haft 
hamnverksamheter. De stadsbyggnadsidéer 
som ligger till grund för konceptet är blandstad, 
stadskaraktär, bevarande av gamla byggnader, 
tillgänglighet till kajkanter, integration med staden 
och ekologisk hållbarhet. Med dessa begrepp, god 
design och en satsning på urbana verksamheter 
har de kommit att ligga i framkanten i Europas 
utbyggnings- och förtätningsprojekt (Arnstberg & 
Bergström 2010:181–184). Det som kännetecknar 
den tyska förtätningen är att det nya ligger tätt 
inpå det gamla, att bostäder kläms in mellan 
höghuskontor samt att minimala grönytor går 
att finna trots tätheten (Arnstberg & Bergström 
2010:171). Det är först efter att industrisamhället 
avvecklades som Tyskland har kunnat ta till vara 
på de övergivna områdena i staden och kunna 
skapa en komplett sammanhållen stad med kortare 
avstånd och ett urbant liv. 

4.1.3Förtätningsstrategier 

Dagens förtätningsprojekt har i stort sett alla 

någonting gemensamt, de försöker bygga staden 
inåt och använda värdefulla områden som 
idag står tomma. Länsstyrelsen tillsammans 
med Norrköpings kommun har identifierat 
tre förtätningsstrategier som sammanfattar 
förtätningsarbetet som sker i Sverige och som 
kan ge riktliner för hur förtätning bör gå till. De 
betonar att det är i arbetet med översiktsplaner 
eller fördjupningar av översiktsplaner som analyser 
av områden aktuella för förtätning bör göras 
(Norrköpings kommun 2012). Länsstyrelsen har 
även tillsammans med Stockholmregionen och 
arbetsgruppen Spacescape lyft tre liknande förtät-
ningsstrategier men dessa fokuserar mer på spelet 
mellan det offentliga och marknaden (Länsstyrelsen 
2014). Nedan presenteras deras separat framtagna 
förtätningsstrategier sammanslagna till tre olika 
strategier för en tätare stad. 

Fyll i/ komplettera
Detta innebär att fylla i de ”luckor” som finns i 
staden med en blandad bebyggelse. Det ligger 
stort fokus på att komplettera staden med det som 
behövs i det tilltänkta området vilket exempelvis 
skulle kunna vara en park, bostäder, handel 
eller kontor. Stadens luckor är oftast områden 
som idag inte utnyttjas fullt ut eller som saknar 
funktion, detta kan vara restytor, parkeringsplatser, 
gamla fotbollsplaner eller oanvända parker. En 
stad har ofta flertalet luckor med potential för 
förtätning och de går ofta att finna på centrala 
och attraktiva platser i staden med ett högt 

markvärde (Norrköpings kommun 2012). 
Länsstyrelsen menar att denna strategi bygger 
på en offentlig styrning där fokus ligger på att 
tillgodose ett behov av nya bostäder och lokaler. 
Detta behov är störst i de områden som idag har 
osammanhängande bebyggelse, många öppna 
platser och en funktionsuppdelning. De ser även att 
denna utveckling tenderar ske kring de noder som 
finns i staden, det är exempelvis kollektivtrafik-
stationer eller i områden med centrumfunktioner 
(Länsstyrelsen 2014).     

Koppla samman/ exploatera
Att binda ihop staden innebär att använda marken 
bättre genom att med nya kvarter eller en ny park 
binda ihop två stadsdelar eller områden som idag 
är åtskilda. Att binda ihop kan även innebära att 
överbrygga barriärer så som en motorväg eller 
ett tågspår men det kan även innebära nya gång- 
och cykelstråk eller bättre belysning. Utbyggning 
av kollektivtrafik är även att bra sätt att hålla 
samman staden, minska bilberoendet och binda 
ihop områden (Norrköpings kommun 2012). 
Länsstyrelsen menar att denna utveckling styrs av 
förtätningstrycket från marknaden och begränsas 
endast av kommunens och byggherrars resurser. 
Nyexploateringen sker ofta längs välintegrerade 
gator och i områden som har bra tillgångar till 
service och grönytor men som tenderar att ses som 
separata strukturer (Länsstyrelsen 2014).   
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Förnya/Förvandla
Att förnya eller omvandla staden kan innebära 
att förändra strukturen i ett område och ge det 
en ny stadskaraktär samt att ändra funktionerna 
och skapa en funktionsblandning. De stråk som 
finns i staden kan genom en förnyelse bli bättre 
integrerade i staden samt att det kan skapa mer 
trivsamma och trygga gatumiljöer. Parker kan 
även förnyas och förbättras genom olika åtgärder 
för att göra dem attraktivare och mer användbara, 
men de kan även omvandlas och få nya funktioner 
om detta behövs i området. Att parker omvandlas 
till bostäder har blivit mer och mer vanligt på 
grund av bostadsbristen i många städer. I och med 
avindustrialiseringen har även många industrier 
lämnat staden och efterlämnat tomma ytor som 
kan omvandlas till nya funktionsblandade och 
centrumnära stadsdelar (Norrköpings kommun 
2012). Länsstyrelsen menar att denna strategi 
styrs av en gemensam syn mellan politiska 
visioner och marknadens krafter vilket gör att 
både förtätningsbehov och förtätningstryck 
tillgodoses och vilket även kan medföra att möjliga 
resursbegränsningar kan överbryggas. De ser att 
utvecklingen tenderar ske i attraktiva lägen där det 
finns stöd från både marknaden och politik samt 
att det i stor utsträckning sker på oexploaterade 
områden längs huvudgator (Länsstyrelsen 2014).  
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4.2 Urban grönska
4.2.1 Vårt behov av grönska

Mittens (2009) skriver om naturens läkande krafter 
som stammar mer än 5000 år tillbaka till bland 
annat ayurvedisk medicin, tibetansk medicin och 
traditionell kinesisk medicin och som alla använde 
naturens krafter för helande, hälsa och välmående.
Naturen har alltid varit en viktig del av livet och 
i och med urbaniseringen har naturens positiva 
egenskaper blivit ännu viktigare för människan. 
I Europa uppstod konceptet semester som en 
period iväg från jobb och arbete i samband med 
industrialiseringen och urbaniseringen då det 
fanns en önskan bort från staden. Semestern 
innebar då en flykt från staden till landet, camping 
i naturen eller vandringar i fjällen. Konceptet 
med fem till sex veckors semester har bibehållits 
i många länder då fördelarna med att komma 
ut i naturen och bort från staden visade sig öka 
produktiviteten på jobbet utan några förluster trots 
semestern (Mittens 2009:12–13). För över 1000 
år sedan var sjukhuset en plats med planteringar 
och trädgårdar för snabbare återhämtning men i 
och med urbaniseringen och industrialiseringen 
har till exempel grönytorna från sjukhusområden 
i stor utsträckning försvunnit till fördel för 
parkeringsytor samtidigt som stadens parker har 
blivit mindre och sämre sammankopplade. Många 
städer förväntas i framtiden på grund av detta få 
problem med luftföroreningar, vattenföroreningar 

och buller vilket motverkar målet med en hållbar 
utveckling. Men förutom de miljömässiga 
problemen finns risker för att stadens invånare får 
allt sämre både fysisk och psykisk hälsa (Xiaolu 
& Masud Parves 2012:173). Mittens (2009:46) 
argumenterar för att grönska kan fungera bland 
annat som luftrenare, ljuddämpare samt reglera 
mikroklimatet i staden. Detta samtidigt som det 
har framkommit att urban grönska kan minska 
segregation och sociala klyftor. Naturens positiva 
inverkan på människan har på senare tid fått ett 
uppsving i mer urbaniserade miljöer då forskning 
har kunnat bevisa hur naturen påverkar oss i en 
positiv bemärkelse. Det har till exempel bevisats att 
barn som får leka i naturen och klättra i träd har 
bättre koncentrationsförmåga och bättre motoriska 
färdigheter än barn som får leka i områden utan 
träd och med fler hårdgjorda ytor. Urban grönska 
och grönytor i staden sägs nu skapa en hållbar 
utveckling ur både ekologisk, social och ekonomisk 
aspekt. (Xiaolu & Masud Parves 2012:175). De 
hälsofördelar som kan fås av närhet till natur är att 
kroppen får mer soljus och därmed mer D vitamin, 
det reducerar smärta, stärker immunförsvaret och 
förbättrar kroppens förmåga att läka. De psykiska 
fördelarna som kan fås i och med närhet till 
grönska är minskade stressnivåer, bättre humör, 
minskade depressioner, minskad ilska och ångest, 
ökad mental aktivitet hos barn med koncentration 
och problemlösningsfärdigheter, minskad risk för 
årstidspåverkade sjukdomar samt ökad känsla av 
lycka och tillfredställelse. Även samhället kan dra 

vinster av att människor vistas ute i naturen då 
det bland annat kan minska brottsligheten, stärka 
relationer inom familjen och mellan grannar, 
minska våld i hemmet, förbättra integrationen och 
folkhälsan samt stimulera sociala interageranden. 
(Mittens 2009:46) Det är dock de sociala fördelarna 
med en bättre tillgång till natur som anses vara 
de största vinsterna. Invånarna i staden får större 
tillgång till rekreation i och med en daglig kontakt 
med naturen vilket har fått en mycket större 
efterfrågan i samband med en större urbanisering. 
Att se grönska utanför fönstret istället för en 
betongvägg har visat sig minska återhämtningstider 
och tillfrisknande samtidigt som grönskan i staden 
lockar fler till aktiviteter utomhus (Xiaolu & Masud 
Parves 2012:176). Spontana och planerade möten 
äger rum mer frekvent i gröna stadsrum än någon 
annanstans i staden vilket skapar sociala band och 
en känsla av tillhörighet på en plats som annars ofta 
förknippas med trängsel och anonymitet. 

4.2.2 Grönstrukturer i staden

Urban grönska kan definieras som en yta med 
naturlig, seminaturlig eller artificiell grönska som 
är integrerad i staden eller som en öppen plats 
innanför stadens gränser som i viss mån täcks av 
vegetation eller planteringar. Detta inkluderar allt 
från stadsträdgårdar, parker, sportanläggningar, 
vägplanteringar och trädgårdar med mera (Xiaolu 
& Masud Parves 2012:174). I en av Boverkets 
rapporter från 2010 har grönskans strategiska 
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roll uppmärksammats. De skriver bland annat 
om hur stadens bebyggelsestruktur ska kunna stå 
emot klimatförändringar genom att genomföra 
bland annat översvämningsförebyggande åtgärder 
och begränsa utsläppen, men de tar även upp 
hur grönstruktur strategiskt kan placeras för att 
hjälpa till att möta förändringarna. Någonting som 
uppmärksammas är de ekosystemtjänster som 
naturen kan erbjuda, det vill säga alla de positiva 
effekter som naturen ger oss (Boverket 2010:2). 
Grönstrukturer i staden kan ta han om dagvatten 
för att minska risken för översvämningar eller 
föroreningar, de kan sänka temperaturen under 
sommarmånaderna, de skyddar från skadliga 
UV-strålar, de skapar mötesplatser och rekreations-
möjligheter, de bevarar den biologiska mångfalden 
samtidigt som de renar luften och dämpar buller. 
På senare tid har ekosystemtjänsternas värde för 
människan och staden uppmärksammats och blivit 
en del av samhällsplaneringen (Boverket 2010:14). 
I och med en ny proposition från regeringen 
som fastställer ekosystemtjänsternas framtid har 
de nu även blivit en naturlig del av planering på 
både översiktlig- och detaljnivå. Urban grönska, 
natur och vegetation i staden är dock inte alltid 
något positivt. Det finns flera aspekter som måste 
tas hänsyn till för att säkerställa bra grönytor. 
Otrygghet i parker och naturområden kan leda 
till en begränsning av människors möjlighet och 
vilja att röra sig i staden. Parker med ”naturlika” 
planteringar, med dålig belysning och utan 
skötsel upplevs ofta som otrygga av många, 

främst på kvällar och nätter. Gunnarsson et al. 
(2012) skriver att otrygghetskänslan kan variera 
mellan olika personer beroende på ålder, kön och 
social grupp men att det trots detta går att lyfta 
fram vissa egenskaper hos grönområden som 
motverkar känslan av otrygghet. Utformningen av 
vegetationen, dess täthet, skötseln samt möjligheten 
att överblicka miljön är de främsta faktorer som 
påverkar upplevelsen av grönska (Gunnarsson et al. 
2012:8). Ett grönområde bör inte ha smala passager, 
för täta partier, dålig eller gömd belysning då det 
kan leda till att människor undviker området och 
därmed går miste om alla de positiva effekter som 
grönska kan ha. Förutom trygghet kan allergier 
påverka människors möjlighet att röra sig i 
grönområden

4.2.3 Strategier för grönstrukturer i staden

Sverige är ett urbaniserat land där 80 % av 
befolkningen bor i städer och trots detta finns 
det relativt bra tillgång till grönytor i städerna, 
jämfört med många andra länder. I och med den 
förtätning som pågår i städerna minskar dock 
grönytorna i staden och en av planeringens stora 
uppgifter har blivit att se till att invånarna i staden 
har tillgång till grönska. Boverket har därför tagit 
fram normer för stadsplanering och hur det ska 
planeras för att ge människor tillgång till grönytor 
för rekreation, lek och lugn (Boverket 2007:9). 
Den hållbara utvecklingen handlar idag om att 
göra en avvägning mellan bland annat stadens 

bebyggelse, transportnät, näringsliv och naturen 
med mera. Boverket menar att det finns tre aspekter 
som måste tas hänsyn till i planeringssamman-
hang eftersom natur i sig inte automatisk skapar 
en bättre bebyggd miljö. Dessa tre aspekter är 
tillgången till natur, nåbarheten samt kvaliteten 
på den bostadsnära naturen. Dessa tre är alla lika 
viktiga men i vissa fall kan en kompensera för en 
annan. I innerstaden kan det till exempel vara 
viktigare att parkerna och grönstrukturen har en 
hög kvalitet då det i allmänhet finns en sämre 
tillgång än på landsbygden. Likaså kan naturen i 
en skogsnära tätort vara tillgänglig men av sämre 
kvalitet (Boverket 2007:11). Boverket har definierat 
bostadsnära natur som grönska, vatten, berg, strand 
och djurliv och att den ska vara möjlig att nå till 
fots från bostaden, därför har de satt upp 300 meter 
som en norm för hur nära det bör vara till natur. 
(Boverket 2007:14) De poängterar även att stadens 
grönska ska vara tillgänglig för alla oavsett kön, 
ålder, etnicitet, funktionshinder och social status. 

Tillgänglighet
Tillgängligheten är ett mått som kan användas 
för både befintlig och potentiell natur i staden, 
måttet används för att avgöra om stadens invånare 
har grönytor i närhet till bostaden samt om de är 
tillräckligt många eller tillräckligt stora. För att 
avgöra tillgängligheten bör kommunerna identifiera 
den bostadsnära naturen i den översiktliga 
planeringen och i detaljplaneringen, de bör 
använda lokalkunskapen för att få insikt i hur den 
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befintliga grönskan används och upplevs och de 
bör göra en konsekvensbeskrivning för de möjliga 
konsekvenserna av ett nytt förtätningsprojekt, 
minskning av grönytor eller effekten på folkhälsan 
och fastighetsvärden (Boverket 2007: 27). För 
att uppnå en god bebyggd miljö med tillgång till 
grönska har Boverket fastställt att det bör finnas 
natur inom 300 meter från bostäder och skolor.   

Nåbarhet
Nåbarheten är ett mått på hur tillgängligheten 
upplevs och hur tillgänglig naturen verkligen är. 
Nåbarheten kan vara dålig trots att tillgängligheten 
är bra om det inte finns tydliga gång- och 
cykelvägar eller skyltar som visar vägen eller 
om det finns hinder och barriärer som försvårar 
nåbarheten. Boverket menar att kommunerna 
bör se över hur grönytorna i staden nås genom 
stråk, platsbildningar samt genom att analysera 
barriärer som hindrar nåbarheten. Målet är att 
integrera stråk som förbinder parker och bostäder 
med kollektivtrafiken, gång- och cykelvägar, 
grönstråk och vatten. De bör även ta i beaktning 
hur nåbarheten upplevs av invånarna i staden då 
finns många faktorer som påverkar nåbarheten 
beroende på bland annat ålder, social tillhörighet 
och funktionshinder. (Boverket 2007:41)

Kvalitet
Kvaliteten på en grönyta är svårt att avgöra då detta 
kan variera från person till person, men målet 
bör vara att så många som möjligt kan utnyttja 

området och vistas i naturen. För att säkerställa 
kvaliteten i den urbana grönskan bör gestaltning 
och förvaltning få en större roll i planeringen vilket 
i praktiken innebär att det bör upprättas ett starkare 
band mellan planerare, förvaltningar, aktörer och 
medborgare. Detta för att koppla samman planer, 
exploatering, genomförande och förvaltning. Det 
är även viktigt att ställa krav på naturen i staden, 
dels på utformningen i form av gestaltnings- och 
kvalitetsprogram men även på användningen 
för att möjliggöra för användningsområden som 
passar alla. Användningarna kan exempelvis vara 
stadsodlingar, evenemang, lekplatser eller handel. 
Det är viktigt att utgå ifrån den lokala kunskapen 
och från de som verkligen skall bruka grönytan då 
det endast är de som använder ytan som kan avgöra 
kvaliteten. (Boverket 2007:57)
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4.3 Det bästa av två världar
Ovan har förtätning och urban grönska beskrivits 
separat och utan att i undantagsfall gå in i varandra. 
Nedan följer en beskrivning av olika trender och 
strategier samt en sammanställning av bra exempel 
på hur förtätning och grönska kan kombineras. 
En redogörelse av begrepp, så som grön arkitektur, 
grön urbanism och landskapsurbanism, som ofta 
uppkommer i samband med en kombination av 
förtätning och grönska ,har gjorts för att få en 
förståelse för hur denna kombination används 
idag. Projekt där dessa används tillsammans bygger 
ofta på ny teknik vilket gör att det i vissa fall finns 
begränsningar i genomförandet samtidigt som 
många projekt är storskaliga och medför stora 
kostnader vilket inte alltid är eftersträvansvärt.  

Grön arkitektur har blivit ett populärt begrepp för 
att legitimera byggandet av hållbara och gröna 
städer men det har kritiserats av många på grund 
av att djurliv och biologisk mångfald många 
gånger glöms bort och att återhämtningsprojekt 
för utrotningshotade arter ofta förläggs utanför 
staden. Det finns många forskare som hävdar att 
denna process mycket väl kan äga rum inne staden 
och samtidigt ge invånarna tillgång till att uppleva 
flora och fauna i sin naturliga miljö. Ett stort antal 
djur och växter har anpassat sig till stadslivet och 
går nu att finna även i stadskärnorna men det 
finns även många arter som har svårt att anpassa 
sig till stadens habitat på grund av att arkitekter 

och stadsplanerare planerar för väldigt homogena 
områden med stora gräsmattor, trädplaneringar 
med fel typ av träd och en enformig typ av 
vegetation. Men de ser även att arkitekter 
och planerare kan vara med och säkerställa 
integreringen av flora och fauna i stadslivet och 
säkerställa den biologiska mångfalden samtidigt 
som de utvecklar en hållbar design. Det finns olika 
teorier om hur ekologiskt hållbar planering bör 
fungera men de är alla överens om att planering 
och arkitektur bör fokusera på att skapa de 
bästa förutsättningarna för allt sorts liv. (Snep & 
Timmermans 2012:199-200). Ett exempel där detta 
anses uppnås är The Dutch Tax Administrations 
kontorsbyggnad i Groningen, Nederländerna som 
beskrivs nedan. 

Green urbanism är en rörelse som har satt upp 
en konceptuell modell för den perfekta staden 
där denna inte har några utsläpp eller avfall. 
Några av de främsta målen är att skapa en 
blandstad med gångavstånd till det mesta samt att 
motverka utglesningen av dagens städer. Det som 
karaktäriserar en stad enligt de gröna urbanisterna 
är täthet, smala bilvägar, breda trottoarer, 
stadsodlingar och grönska. De vill främja en socialt 
och ekologiskt hållbar stad genom att minimera 
användandet av vatten, energi och material samt 
genom att öka tillgången till rekreation och 
maximera den biologiska mångfalden (Lehman 
2012:24). De har utvecklat 15 strategier för ett 
hållbart stadsbyggande där landskap, trädgårdar 

och biodiversitet i staden är några. Deras utopi 
är en stad som integrerar bland annat landskap, 
trädgårdar och gröna tak för att maximera den 
biologiska mångfalden och de menar att en stad 
ska vara stolt över att visa upp många och vackra 
parker med fokus på mångfald, habitat, ekologi, 
djurliv och rehabilitering. Staden måste maximera 
sin tillgång till grönytor, rekreation och naturliga 
landskap genom att säkerställa för fler trädgårdar i 
innerstaden, urban agrikultur och gröna tak vilka 
alla bör vara en naturlig del i alla nya stadsbyggnad-
sprojekt. Ett stort fokusområde inom denna ism 
är den hållbara staden vilken innehåller både en 
tät bebyggelsestruktur och maximal grönska med 
självförsörjning till viss del genom odling av grödor. 
(Lehman 2012:26) Den hållbara staden har trånga 
bilvägar för att minska trafikmängden och skapa 
ett lugn, den har planteringar och grönytor som 
absorberar koldioxid och den fokuserar på att öka 
andelen grönytor i staden genom förtätningsstrat-
egier. 

The resilient city är ett begrepp som beskriver hur 
staden och stadens invånare klarar av att möta 
och anpassa sig till de förändringarna som sker i 
klimatet. En del av detta begrepp är den biofiliska 
staden som använder biologiska strukturer i form 
av gröna tak, gröna väggar och integrerade öppna 
platser med ytor för stadsodling som en del av 
stadens struktur. Ett av huvudargumenten för att 
legitimera en biofilisk stad är att den behövs för 
att klara av de luftföroreningar och värmeböljor 
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som plågar staden och dess invånare genom 
att låta växter rena och kyla ner luften genom 
fotosyntes samt för att rena vatten från föroreningar 
och motverka översvämningar orsakade av 
stora hårdgjorda ytor utan avrinningssystem. 
Blågröna alger är en alg som på senare tid har 
experimenterats mycket med och som kan vara ett 
av framtidens biobränslen, de kan växa på både 
tak och väggar och behöver endast sol, vatten och 
näring för att producera energi (Beatly 2012:19). 

Landscape urbanism är ett begrepp som har fått 
ersätta landscape design, ett begrepp för att beskriva 
processen för att gestalta landskapet, vilket kan 
sägas motsvara landskapsarkitektur. Det har länge 
varit ett begrepp som mer eller mindre har uteslutit 
staden och dess täta bebyggelse och bara fokuserar 
på landskap och parker men på senare tid har det 
gått från att utesluta staden till att istället innesluta 
den. För att förstå begreppet måste staden ses som 
en sammanhållen struktur och inte uppdelad i 
små delar som ska planeras för sig. Till exempel 
kan inte en park ses som ett isolerat område utan 
måste fungera tillsammans med omkringliggande 
parker för att skapa ett sammanhållet grönstråk 
samtidigt som det måste fungera tillsammans med 
den omkringliggande bebyggelsen (Andersson 
2012:160–161). Det handlar om att integrera 
landskapsmetoder i urban design och förstå att 
designen av platser är viktig när det kommer till 
storskaliga projekt.      

Urban agriculture eller stadsodling som detta oftast 
kallas i Sverige har fått mer uppmärksamhet i 
dagens stadsplaneringsdebatt. Att äta är en naturlig 
del av livet och i dagens samhälle där många är 
medvetna om vad de äter och vart maten kommer 
ifrån samtidigt som många resurser är begränsade 
finns det en ökad vilja att odla sina egna grönsaker 
eller köpa närproducerade och ekologiska 
produkter. I Sverige är vi vana vid småskalig enskild 
odling i kolonilotter eller i den egna trädgården 
men större och mer kommersiella odlingar är en 
förutsättning för att stadsodlingen ska kunna ha 
någon påverkan på matkonsumtionen i staden 
(Bohn & Viljoen 2012:18). Idag drivs stadsodling 
i stor utsträckning av privata initiativ men med 
hjälp av planering går det att med enkla medel 
skapa möjligheter för odlingar i olika skalor runt 
om i staden. Stadsodlingar har många fördelar 
förutom den lokala produktionen av grönsaker, 
örter, frukt och bär då de även kan skapa en känsla 
av tillhörighet samtidigt som integreringsprojekt 
har visat sig fungera bättre när invånarna gör saker 
tillsammans, som att exempelvis odla (Crawford 
2012:173).  

Utopia är ett begrepp som används i många 
sammanhang, men i just detta sammanhang har 
det använts som en sci-fi baserad framtidsvision 
för hur städer och hus kan byggas. Det finns många 
som hävdar att framtidens teknik och forskning 
kan förändra sättet vi ser på staden drastiskt. 
Joachim (2012) tror till exempel att framtidens 

jet pack kommer kunna ha samma inverkan som 
hissen hade då städerna kunde bli mer kompakta. 
En tro på tekniken är riskabel men samtidigt bra 
för att bygga upp en positiv bild av framtidens stad 
utan avfall och utsläpp. Om tekniska lösningar 
kombineras med ekologi och biologi skulle de 
tillsammans kunna skapa framtidens städer med 
koldioxidätande träd, snabbare transporter utan 
utsläpp och hus byggda av återvunnet material 
eller med hjälp av en 3D skrivare. En central del 
i detta tänk är dock att integrera naturen i staden 
med hjälp av ny teknik för att bli självförsörjande, 
för att ta hand om avfall och för att kyla ner 
staden (Joachim 2012:240–242). Sorkin (2012) 
har gjort en experimentell masterplan över New 
York City där han beskriver en framtidsvision 
för hur en storstad kan bli själförsörjande. New 
York är ett bra exempel då det redan är en tät 
stad med väl fungerande kollektivtrafik och där 
de flesta har gångavstånd till allt som behövs för 
att klara det dagliga livet. Projektet har genom att 
se på avfall, mat, energi, transporter, produktion, 
byggnation, vatten, luft och klimat kunnat räkna 
på vad som skulle behövas för att staden skulle bli 
självförsörjande. I detta experiment har staden 
gestaltats utifrån en stark tro på att framtidens 
teknik kan lösa alla de problem som uppstår då 
en stad ska bli självförsörjande. Ett av de största 
problemen att lösa är matproduktionen då det, trots 
vissa möjligheter till användning av befintliga ytor 
och överdäckningar, inte finns tillräckligt med yta 
för att förse stadens 8,5 miljoner invånare med mat. 
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En lösning på detta problem är att några kvarter 
bebyggs med 30 våningar höga byggnader som 
kan försörja mellan 10 000 och 50 000 personer. 
Dessa byggnader skulle då innefatta allt från 
vattenlevande växter och djur till grönsaks- och 
fruktplaneringar och grisuppfödning. De skulle 
även i stor utsträckning vara täckta av vertikala 
planteringar. Befintliga byggnader och öppna 
ytor skulle förses med exempelvis planteringar 
och växthus och helt utesluta biltrafik. (Sorkin 
2012:104–105). De största problemen med denna 
lösning är energiförsörjningen och solljuset då 
stadens alla delar inte får tillräckligt med solljus för 
odling samt att uppvärmningen skulle bli väldigt 
energikrävande under vinterhalvåret. 

Den vertikala trädgården - Patrick Blanc (2012) är 
en av de mest framstående innovatörerna när det 
kommer till gröna fasader och vertikal grönska. 
Han har undersökt hur växter kan växa utan att 
ha någon större mängd jord att rota sig i utifrån 
att växter klarar av att leva på trädstammar och 
berghällar ute i naturen och han har upptäckt 
att växter endast behöver vatten, mineraler, 
ljus och koldioxid för att kunna genomföra en 
fotosyntes och att de därmed kan växa utan 
jord. Hans koncept ”the Vertical Garden” bygger 
på att grönskan bildar ett extra levande skinn 
på byggnaderna vilket hjälper till att minska 
energianvändningen både på sommaren genom att 
kyla av och på vintern genom att skydda från kylan. 
Det är även ett effektivt sätt att använda outnyttjade 

ytor för dels rekreation men även för att skapa ett 
system som kan rena luften dels genom växternas 
förmåga att ta upp koldioxid men även genom 
rötterna som tar upp förorenande partiklar (Blanc 
2012:2-3). Blanc menar även att det är ett sätt att 
återinföra natur i staden där den en gång togs bort.   

Gröna tak - Stadens tak kan representera upp till 32 
% av den horisontala ytan i städerna och denna yta 
lämnas ofta oanvänd. Det finns dock stor potential 
om vegetation tillförs denna outnyttjade yta. Gröna 
tak som koncept har funnits länge, ända sedan 
Babylons hängande trädgårdar, men det är först 
på senare tid som det har börjat utvecklas tekniker 
för en mer utbredd användning (Oberndorfer et 
al. 2007:824). Det speciella klimatet med grunt 
jordtäcke, torka, starka vindar och utan skydd från 
solens strålar gör det extra svårt att anlägga gröna 
tak och framför allt att odla på tak, men med nya 
bevattningssystem och kunskap om vilka växter 
som tål klimatet har det blivit allt mer populärt med 
gröna tak och odlingar med tanke på de positiva 
effekter som kan uppnås. Grönskan kan bland 
annat fungera som ett skyddande lager mot solens 
strålar som minskar slitage och ökar livslängden 
på takets struktur, de kan även hjälpa till att ta vara 
på dagvatten som annars kan bli ett stort problem 
i städer med många och stora hårdgjorda ytor. 
De hjälper även till med att reducera byggnaders 
energianvändning då det hindrar värme från att 
läcka ut från taken samtidigt som de kyler ner. 
Grönskan i staden skapar fler och värdefulla habitat 

för både flora och fauna och det finns flera arter 
som har anpassat sig till klimatet som uppstår på 
gröna tak, däribland gräshoppor, spindlar, bin och 
myror. Utöver detta kan gröna tak bidra till bättre 
luftkvalitet samt minska den så kallade urbana 
värme-ö effekten som uppstår i städer med många 
mörka ytor, så som asfalt och svarta tak. De mörka 
ytorna värms upp fortare än ljusa ytor vilket i sin 
tur leder till att städerna är märkbart varmare än 
de omkringliggande områdena (Oberndorfer et 
al. 2007:828–829). Roof Top Greenhouses är en 
organisation som har gjort odling på taken i New 
York till ett populärt alternativ till kolonilotter 
(Urban design LAB 2012:14). Odlingen sker främst 
i växthus och målet är att kunna förse de aktiva 
med lokalproducerade och organiska grönsaker. 

Flytande hus och trädgårdar - Flytande trädgårdar 
är något som har börjat användas i u-länder för 
att tillpassa sig de klimatförändringar som har 
drabbat lågt liggande länder. Översvämningar 
har gjort det svårt att odla under vissa perioder 
men nya tekniker där odlingen sker på en flotte 
gjord av vattenhyacinter, bambu och jord har 
underlättat odlandet och nu kan grönsaker odlas 
året om (Practical Action 2014). Flytande hus är 
något som har blivit ett allt mer populärt alternativ 
för att hantera översvämningar och för att bygga 
för en framtid med högre vattenstånd. Idag finns 
tekniker som gör det lättare att bygga flytande hus 
och det finns exempel på hela bostadsområden 
som flyter på vattnet i Amsterdam. Dessa två 
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flytande konstruktioner kan även kombineras 
vilket gör att de flytande bostäderna kan ha 
tillhörande trädgårdar eller att bostadsområdet kan 
ha en tillhörande park för att tillgodose behovet 
av grönska samt för att i viss mån kunna vara 
självförsörjande. Nya tekniker kan utveckla detta 
koncept till att använda endast solenergi eller att bli 
självförsörjande till en större grad med fiskodlingar 
i botten av byggnaden. Det finns även idéer samt 
småskaliga exempel på flytande städer med alla 
funktioner som tillhör en stad (Inspiration Green 
2014). 



26

4.4.3 Namba Park, Osaka, Japan
Namba Park är ett stadsbyggnadsprojekt och 
ett shoppingcenter som ligger inklämt mellan 
flera höghus, bland annat ett 30 våningars 
kontorskomplex, i Osaka, Japan. Det byggdes då 
Osaka Stadium lades ned vilket gav nya möjligheter 
till att förtäta staden i direkt närhet till tågstationen. 
Det som utmärker denna byggnad är takparkerna 
som bildar en oas i åtta våningar mitt i staden. 
De har lyckats skapa en stor grönyta i de centrala 
och tätaste delarna av Osaka och ge både invånare 
och besökare känslan av att vara uppe på ett 
högt berg i naturen när de egentligen är i staden. 
De åtta våningarna av parklandskap skapar ett 
organiskt mönster med en slags kanjon i mitten där 
huvudstråket med butiker och restauranger slingrar 
sig fram, utspritt i parken ligger även platåer med 
plats för bland annat stadsodlingar. Inom projektet 
går det att finna allt från trädplanteringar till 
stenformationer, gräsmattor, grönsaksodlingar, 
bäckar och vattenfall. (Eidem 2010:9) 

4.4.2 High Line Park, New York, USA
The High Line i New York skulle enligt politiska 
beslut ha rivits efter att den slutade användas för att 
transportera varor till Manhattans västra 
delar på 1980-talet. Men i och med invånarnas egna 
initiativ och protester återtogs den gamla järnvägen 
till staden och spårvägen som slingrar sig fram 10 
meter upp i luften är nu istället ett historiskt arv 
samtidigt som ytan kan utnyttjas för rekreation. 
Spåret har nu gjorts om till en två kilometer lång, 
27 000 kvadratmeter stor park som sträcker sig från 
the West Village till Chelsea. Projektet har kostat 
staden, regering och de lokala organisationerna 152 
miljoner dollar vilket är dyrt för ett 
landskapsprojekt men vinsterna som detta medför 
anses vara värda pengarna. Den gröna korridoren 
med en stor biologisk mångfald av både flora och 
fauna har blivit en populär tillflyktsort för 
lokalinvånarna för att slipp stadens stress och 
kunna iaktta staden från ovan samtidigt som de 
njuter av allt som grönskan har att erbjuda. Detta 
projekt har blivit startskottet för flertalet andra 
projekt för att förnya staden, införa mer grönska 
och ett ekologiskt tänk samtidigt som stadens rötter 
och historia får ta mer plats. (Mills 2009:132)

Bild 2: Namba Park, Osaka

4.4 Best practice      
4.4.1 Bosco Verticale, Milano, Italien
Bosco Verticale eller “den vertikala skogen” är 
en byggnad i Milano där arkitekterna har försökt 
lösa de ekologiska problemen i megastäderna. De 
stod inför problemet med att möta det enorma 
befolkningstrycket utan att glesa ut staden 
och utan att ta natur i anspråk samtidigt som 
forskning har visat att människan mår bra av att 
leva i närhet till och i ett med natur, djurliv och 
biologisk mångfald. Milano är en megastad med 
stora föroreningsproblem och segregation. Målet 
med Bosco Verticale är därför att försöka minska 
klyftorna mellan de små och rika områdena och 
de stora, utbredda fattiga områdena (Flannery & 
Smith 2014:52). Byggnaderna är ett mycket vågat 
ingrepp i stadens strategi för förnyelse men det 
livsviktiga bandet mellan människa och natur har 
fått en renässans i Italien och har välkomnats av 
invånarna. Den vertikala skogen består av stora och 
robusta balkonger som förutom att vara ett uterum 
för de boende blir hem för både flora och fauna. 
Balkongerna är väl förbundna med varandra för att 
fungera som en spridningskorridor för djur- och 
växtlivet vilket förhoppningsvis kommer ge upphov 
till en stor biodiversitet. Hela byggnaden har ett 
kretsloppstänk där de boende använder regnvatten 
för att sköta om sin del av skogen samtidigt som 
det finns odlingslådor för kryddor och grönsaker 
på varje balkong . Dessutom finns det vinrankor i 
de fyra översta våningarna av Bosco Verticale vilka 
i framtiden ska kunna användas för vinproduktion. 
(Flannery & Smith 2014:60)   
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4.4.5 Plantagon, Linköping, Sverige
Plantagon är ett internationellt företag vars ide är 
att föra in agrikultur i staden och odla storskaligt 
utan att ta upp stora ytor, förbruka mycket energi, 
använda giftiga bekämpningsmedel och utan 
att använda stora mängder vatten. Deras mål är 
att kunna leverera färska och lokalproducerade 
grönsaker varje dag. För att göra det bygger 
deras koncept på vertikal storskalig stadsodling i 
växthus som anpassas till platsens unika tillgångar. 
Deras första växthus planeras byggas i Linköping 
där värme, energi och koldioxid kommer från 
de intilliggande industrierna, bland annat från 
Tekniska Verken. Växthuset baseras på ett system 
där grödorna planteras i krukor som sedan placeras 
i avlånga lådor som kan transporteras runt i 
växthuset beroende på vart i odlingsprocessen 
de befinner sig. Plantorna bevattnas med en ebb 
och flodteknik och påbörjar sin resa i toppen av 
växthuset, när de sedan har nått botten skall de 
enligt Plantagon vara färdiga för skörd. Med detta 
system kommer nya grödor planteras kontinuerligt 
och därmed kommer nya grödor bli redo för 
skörd kontinuerligt. Detta antas bli startskottet för 
storskalig urban agrikultur. (Plantagon u.å)     

4.4.4 The Dutch Tax Administration, Groningen, 
Nederländerna
Detta nya kontorskomplex i Nederländerna skall 
rymma flera regeringsorgan, skattemyndigheten 
samt DUO-IB-Groep och ligger i utkanten av 
Groningen, i närheten av en av ringvägarna. 
På platsen fanns tidigare gamla och omoderna 
kontorslokaler i behov av renovering, men det 
fanns även en speciell och komplex biodiversitet 
i området som måste tas hänsyn till. I direkt 
anslutning till byggnaderna finns exempelvis 
en typ av urban urskog som kallas Sterrebos 
med tillhörande djur och växtliv, flera typer av 
fladdermöss och fridlysta vårblommor. Flera av 
dessa arter är idag skyddade av både nationella 
och internationella lagar vilket har lett till vissa 
kompromisser i byggnaden. Bland annat så 
har många nya träd planterats runt omkring 
byggnaden för att ge skogen möjlighet att sprida 
sig och komma nära inpå byggnaden som har fått 
en aerodynamisk form för att undvika att hårda 
vindar pinar de gamla träden. I bottenvåningen 
har naturen byggts in i byggnaden för att ge 
fladdermössen tillgång till fler attraktiva platser att 
häcka på då flera av arterna trivs vid byggnader. I 
tillägg har även en fladdermusbunker konstruerats 
under byggnaden. Alla nyplanterade träd, buskar 
och blommor har valts ut noggrant både för att 
vara bra för människorna men framför allt för den 
befintliga floran och faunan. (Timmermans, Snep 
2012:200–201) 

Bild 3: Plantagons växthus, Linköping

Bild 1: High Line Park, New York
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Forskningsöversikten är baserad på litteratur 
som berör ämnena förtätning och urban grönska. 
En kvalitativ textanalys har gjorts enligt den 
metodbeskrivning som gjordes i metodkapitlet och 
materialet har analyserats utifrån dess relation till 
samhällets normer och värderingar. Texterna har 
även bedömts utifrån dess autenticitet, trovärdighet, 
representativitet och innebörd. 

Flera forskare har lyfts fram då de visar på hur 
viktigt det är med både förtätning och grönska 
för en hållbar utveckling av staden. Det har dock 
framkommit att både begreppet förtätning och 
begreppet urban grönska kan ha olika innebörder 
beroende på sammanhang och beroende på 
forskare. Förtätning beskrivs av bland annat 
av Carmona et al. (2010) och av Höjer et al. 
(2007) som ett eftersträvansvärt koncept för 
stadsutveckling då det kan anses bidra till en mer 
sammanhållen stad där kollektivtrafiken kan ersätta 
bilberoendet, det skapar en attraktivare stad med 
folkliv och bättre underlag för aktiviteter för fler 
samtidigt som fler får närhet till service. Samtidigt 
menar bland annat Howley (2008) och Neuman 
(2005) att det är en missvisande bild då det inte 
kan garantera en minskad bilism eller garantera 
att alla vill bo i städerna. Däri ligger en konflikt 
mellan de som ser förtätning som en lösning på 
utglesningens problem och de som menar på att 
täta städer har fler nackdelar än fördelar då det inte 
följer marknadens vilja. Det har även blivit tydligt 

att olika länder och olika städer använder förtätning 
på olika sätt och med olika mål. Arnstberg och 
Bergström (2010) skriver om de olika målen som 
olika länder har med förtätningsprojekten. I vissa 
fall, som i England, är huvudmålet att öka stadens 
attraktivitet för de som tidigare har flyttat ut i de 
glesare delarna och i andra fall, som i Hamburg, 
är målet att tillgodose en bostadsbrist och förstora 
staden. Den gemensamma nämnaren kan dock 
anses vara de strategier som används för att 
genomföra förtätning då de flesta projekt på något 
sätt använder stadens tomma och outnyttjade 
ytor. Länsstyrelsen (2012,2014) visar med sina 
strategier på hur Sveriges kommuner jobbar med 
förtätning där det även har uppkommit skillnader 
i synen på marknaden och det offentliga i de olika 
strategierna. Länsstyrelsen (2014) anser dock att 
förtätning i många fall följer marknadens vilja att 
flytta till städerna.  

Grönska används även det på olika sätt beroende 
på de förutsättningarna som staden har. Bland 
annat Mittens (2009), Boverket (2010) och 
Xiaolu och Masud Parves (2012) menar att 
grönska genom ekosystemtjänster kan bidra till 
renare luft, biologisk mångfald samt skydd mot 
översvämningar och föroreningar vilka alla är 
fördelar som staden kan dra nytta och som innebär 
att grönstrukturen är oerhört viktig i staden. De 
menar även att grönytor är en plats där människor 
möts och rör sig vilket leder till stora hälsofördelar 

samt ger sociala möjligheter. Många förespråkar en 
naturlik grönska för att skapa en oas där stadens 
invånare kan fly stadslivet men Gunnarsson et 
al. (2012) menar dock att det finns brister i den 
vildvuxna grönskan då den skapar otrygghet och 
förhindrar tillgängligheten.  Boverkets (2007) 
strategier för bostadsnära natur, tillgänglighet, 
nåbarhet och kvalitet finns till för att säkerställa 
grönskan i städerna men enligt Gunnarsson et al. 
(20012) kan målet med en organisk utformning, 
att skapa grönstrukturer av hög kvalitet, istället 
leda till en bristande kvalitet då området undviks 
på vissa tidspunkter. Trots olika syn på grönskans 
utformning finns det en gemensam syn på 
grönskans viktiga plats i staden vilket inte är fallet 
för förtätning då det finns tydliga motståndare mot 
förtätningsidealet. Det finns även stora skillnader 
i synen på hur dessa två bör kombineras då många 
har olika syn på hur den perfekta staden ser ut. 
Olika begrepp som har lyfts fram har fokus på hur 
staden kan byggas tät och grön men de har olika 
metoder för att genomföra förändringen. Green 
urbanism som beskrivs av Lehman (2012) och 
den utopi, som Joachim (2012) och Sorikin (2012) 
beskriver, har ett tydligt fokus på självförsörjning 
i olika grader för att minska påverkan på klimatet. 
The resilient city som Beatly (2012) beskriver har 
ett större fokus på att bemöta de förändringar som 
kommer. Det går att se en tydlig skillnad mellan 
de som vill motverka klimatförändringar och de 
som tror att det är för sent och därför vill jobba 

5. Sammanfattande analys
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med förändringarna och möta de förändringar som 
kommer. Det gemensamma målet är trots detta att 
skapa en hållbar stad.     

Analysen tydliggör den positiva bild som målas 
upp av begreppen och den ger en tydligare bild av 
hur begreppen används i planeringssammanhang. 
Både förtätning och urban grönska används idag 
som ett slags ideal för den önskvärda utvecklingen 
och de är båda en del av många kommuners planer-
ingsstrategier. Länsstyrelsen tillsammans med två 
kommuners (2012,2014) strategier för förtätning är 
att fylla i stadens luckor, att binda ihop staden och 
att förnya och förvandla oanvända ytor. Boverkets 
(2007) strategier för urban grönska handlar mer 
om de ekosystemtjänster som grönstrukturer kan 
bidra med samtidigt som de kan hjälpa till att möta 
kommande klimatförändringar. Riktlinjerna som 
har satts upp för att uppnå detta är att grönskan ska 
vara tillänglig, nåbar och av hög kvalitet (Boverket 
2007). Den avslutande delen i forskningsöversikten 
syftar till att visa hur dessa två kan kombineras för 
att dra nytta av alla fördelar som de separat kan 
tillföra staden. Stadsodling som skapar gemenskap, 
odlarlägenheter som ger människor möjlighet 
att vara självförsörjande och gröna tak som renar 
luften och skyddar taken från slitage. Förtät-
ningsstrategierna som har presenterats bör även 
kombineras med de strategier och riktlinjer för 
urban grönska som har beskrivits ovan. Att fylla 
i stadens luckor innebär ofta småskaliga projekt 
i redan stadsnära områden vilket innebär att det 
blir tillgängligt för många när grönska integreras. 

Stadsbyggnadsprojekt som syftar till att binda 
ihop stadsdelar och sammanlänka staden kan med 
gröna stråk och fler grönytor göra stadens grönska 
mer nåbar i och med sammankopplade stråk och 
överbryggade barriärer. Förnyelseprojekt som 
innebär en omvandling av oanvända områden 
kan förutom att tillgodose bostadsbrist och skapa 
attraktivare städer kan med hjälp av grönstrukturer 
även öka tillgängligheten till grönska i närhet 
till bostaden eller i närhet till skolor. Målen med 
förtätning som bland annat handlar om att minska 
bilberoendet, öka effektiviteten och skapa en 
attraktiv stadskärna (Carmona et al. 2010, Höjer 
et al. 2007) bör i en kombination sammanvävas 
med målen för urban grönska som bland annat 
handlar om att öka folkhälsan, ge möjligheter till 
rekreation och rena luften (Mittens 2009, Xiaolu & 
Masud Parves 2012). Dessa har hållits separerade i 
stora delar av både i litteraturen och i de rapporter 
som har analyserats i detta arbete vilket har lett 
till konflikter då förtätning tar av grönytor och då 
grönytor av dålig kvalitet förhindrar urbanisering-
sprocesser. De exempel och begrepp som har lyfts 
fram är alla försök att lösa denna konflikt genom att 
sätta upp gemensamma mål för en hållbar stad som 
både är tät och grön. Många av dessa försök har 
en stark tro på att grönare städer, självförsörjning 
och täthet kan minska städernas klimatpåverkan 
och bidra till en mer hållbar stadsutveckling. 
Dessa är alla idealbilder för hur städer bör byggas 
genom att kombinera det bästa av två idag separata 
världar. Idealstäder är oftast endast en utopi och 

det kan vara därför det finns få exempel på städer 
som använder sig av alla dessa begrepp. Det finns 
dock städer, samhällen eller kvarter som använder 
sig av en eller flera av de bakomliggande idéerna 
för att öka graden av självförsörjning, minska 
utsläppen samt för att återvinna och återbruka 
fler material. De exempel som lyfts fram, Bosco 
Verticale (Flannery & Smith 2014), High Line 
Park (Mills 2009), Namba Park (Eidem 2010), The 
Dutch Tax Administration (Timmermans & Snep 
2012) och Plantagon (Plantagon u.å), är i stort 
sett alla enskilda byggnader eller mindre områden 
som experimenterar med olika tekniker för att nå 
dessa sammanvävda mål för både förtätning och 
en grönare stad samtidigt som de fungerar som 
paradexempel för hur hållbara städer kan byggas.            

De viktigaste och mest intressanta punkterna från 
forskningsöversikten har plockats ut och dessa 
ligger sedan till grund för ett gestaltningsprogram 
där riktlinjer för förtätning, grönska och en 
kombination av dessa har lagts fram. Forskning, 
rapporter och kunskapssamlingar har fått ligga till 
grund till principer för hur nybyggnation bör ske 
genom att kombinera grönska och förtätning och 
genom att dess strategier används i ett och samma 
projekt. Riktlinjerna och principerna har sedan 
applicerats på ett antal områden i Karlskrona där 
förtätningsprojekt har kombinerats med olika 
grönstrukturer för att dra nytta av fördelarna som 
kan fås av dessa båda.
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Utifrån de förtätningsprinciper som tidigare 
lyfts fram har ett gestaltningsprogram med 
vissa gestaltningsprinciper tagits fram för att 
visa på hur förtätning kan kombineras med 
grönska. Länsstyrelsens (2012,2014) principer 
om förtätning (Fyll i, Bind ihop och Förnya/
Omvandla) kombineras med Boverkets (2007) 
principer om urban grönska (Närhet, Tillgänglighet 
och Kvalitet). Utifrån dessa principer har jag tagit 
fram ett antal riktlinjer för hur förtätning och 
grönska bör kombineras i stadsbyggnadsprojekt. 
Karlskorna kommun har valts som ort då det är en 
tillväxtkommun där centrum är lokaliserat på öar 
vilket medför att det finns tydliga begränsningar i 
stadsbyggandet vilket i sin tur har lett till att staden 
spridits ut och ett andra centrum har bildats. I 
och med vattnets avgränsning finns det likaså en 
begränsad tillgång på grönska, även om vattnet i 
viss mån ger bra rekreationsmöjligheter. I detta 
förslag kommer störst fokus ligga på Trossö och 
områden i direkt anslutning till Trossö (se karta 2) 
för att begränsa förslaget och då detta är stadens 
centrum.   

6.1 Karlskrona kommun 
Karlskrona kommun är den största kommunen 
i Blekinge med cirka 64 000 invånare och 
med en befolkningstäthet på 61 invånare per 
kvadratkilometer utspritt på en yta av ungefär 
105 000 hektar. Under de senaste åren har 
kommunen upplevt en befolkningsökning 
med ca 200 personer under 2013 och cirka 400 
personer under 2014 (Karlskrona kommun u.å). 
Karlskrona tätort är utspritt på ett antal öar där 
de flesta centrumfunktioner ligger på ön Trossö. 
Med tiden har staden även spridit sig inåt i landet 
och ett externt handelscentrum har etablerats i 
Lyckeby som ligger cirka sju kilometer nordöst 
om Karlskrona. Staden präglas av sin historia 
inom militär och marina vilket även har medfört 
att Karlskrona är ett av UNESCOs världsarv. 
Kust- och skärgårdslandskapet bidrar till unika 
möjligheter till rekreation och vackra vyer men det 
skapar även barriärer och unika förutsättningar 
för stadsbyggnad. Kommunen har haft en kraftig 
tillväxt på grund av bland annat inflyttning, in-
ternationaliseringen i Östersjöregionen och 
utbyggning av tågspåren. (Karlskrona kommun 
2010:20–21) För att tillgodose befolkningsökningen 
har kommunen satt upp en vision för 
kommunutvecklingen i Översiktsplanen med mål 
2030. Visionen bygger på fyra hörnstenar för ett 
hållbart Karlskrona; den attraktiva livsmiljön, det 
växande näringslivet, den bästa kunskapen och 

det öppna sinnet. Utifrån dessa har en strategi 
som bygger på förtätning, funktionsblandning, 
effektivare infrastruktur och en grönare stad 
tagits fram och utifrån dessa har flera nya projekt 
påbörjats.   

6.1.1 Förtätning i Karlskrona

Flertalet förtätningsprojekt har redan påbörjats 
samtidigt som detaljplaneprocessen för många 
andra är igång. Kommunen har identifierat ett antal 
luckor i staden som idag saknar en tydlig funktion 
eller som inte används i så stor utsträckning. 
Dessa luckor består i stor utsträckning av restytor 
eller parkeringar men det finns även vissa parker 
som tas i anspråk. Kommunen jobbar även 
med att binda ihop stadens delar genom att 
överbrygga de barriärer som vattnet, vägarna och 
järnvägen skapar. Projektet för Pottholmen har 
redan påbörjats och ett av målen med projektet 
är att binda ihop Trossö med Pantarholmen på 
ett bättre sätt. Även Hattholmen som idag är 
en ödetomt har planer om en mer stadsmässig 
bebyggelse som kopplar Trossö till fastlandet. 
Hattholmen är även ett projekt som hamnar under 
kategorin förnya/förvandla då det är ett område 
som idag står tomt med spår av oljecisterner från 
dess tidigare användning. Andra förnyelse och 
omvandlingsprojekt som pågår är omvandlingen av 
Skeppsbrokajen på norra Trossö där stadsmarinan 
utvecklas samtidigt som det byggs för nya kontor 

6. Resultat
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Teckenförklaring grundkartan
Järnväg

Vägar

Åker

Sankmark

Sankmark, svårframkomlig

Annan öppen mark

Barr- och blandskog

Lövskog

Vatten

Låg bebyggelse

Hög bebyggelse

Sluten bebyggelse

Industriområde

Åker

Öppen mark

Barr- och blandskog

Lövskog

Torg 0̄ 1 20,5 Kilometers

Pantarholmen

Lyckeby

Björkholmen

Saltö

Dragsö

Stumholmen

Pottholmen

Trossö

Hattholmen

Gestalningsförslag 1: 
Fyll i / komplettera

Gestalningsförslag 2: 
Bind ihop

Gestalningsförslag 3: 
Förnya/ förvandla

Karta 2: Karlskronas centrala stadsdelars förhållande till varandra samt de områden som har valts ut för förtätning

Blekinge
Karlskrona

Karta 1: Sverigekarta

och konferenslokaler. (Karlskrona kommun 
2014:6–10)

6.1.2 Grönstruktur i Karlskrona

I Karlskrona kommuns grönstrukturplan (2008) 
har grönstrukturerna i kommunen analyserats 
utifrån Boverkets riktlinjer om urban grönska. 
Blåstrukturerna har inte tagits med i denna 
analys då det enligt kommunen anses finnas 
stora skillnader mellan grön- och blåstrukturer 
och trots att Karlskrona har stor tillgång till 
blåstrukturer finns det stora behov av tillgång till 
grönstrukturer. I Karlskrona har det fastställts att 
de flesta har en god livsmiljö men att det finns vissa 
områden där det råder brist på grönstrukturer. I 
grönstrukturplanens analys av Trossö framkom 
att stora delar av ön har stor brist eller mindre 
god tillgång till grönytor. Även kvaliteten av de 
befintliga grönytorna betraktades som mindre god 
samt att nåbarheten försämrades av långa avstånd i 
och med stadens läge på öar. (Karlskrona kommun 
2008:7,84–85).   
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6.2 Gestaltningsprogram
I Översiktsplanen (Karlskrona kommun 2010) och 
Grönstrukturplanen (Karlskrona kommun 2008) 
finns det en tydlig vilja att både förtäta staden samt 
att utveckla grönoytorna, detta för att uppnå en 
hållbar stadsutveckling med en levande stadskärna 
och alla de begrepp som vanligtvis används i nya 
kommunala stadsbyggnadsprojekt. Det finns dock 
tendenser till att dessa två hålls tydligt åtskilda i 
och med den separata grönstrukturplanen som i 
stort sett inte behandlar bebyggelse överhuvudtaget. 
I litteraturöversikten har begrepp och exempel 
lyfts fram för att belysa hur förtätning och urban 
grönska kan samexistera eller bör samexistera för 
att skapa framtidens hållbara städer. Med detta som 
utgångspunkt har ett gestaltningsprogram med ett 
antal principer och förslag till utveckling tagits fram 
för tre platser i Karlskrona och för att visa på hur 
denna utveckling kan ske. Detta är extra viktigt för 
Karlskrona då det i grönstrukturplanen framkom 
att stadens kärna har stora brister på grönytor 
samtidigt som många förtätningsprojekt är 
uppstartade. Med många nya byggnader försvinner 
möjligheterna till nya parker i den traditionella 
meningen och då vattnet tydligt begränsar staden 
finns det inte många alternativ förutom att anlägga 
grönska på nya sätt och med nya metoder.

6.2.1 Principer  

Nedan följer de principer som ligger till grund 

för gestaltningsförslaget. Genom analys av texter 
har huvuddragen lyfts fram för att hitta det mest 
väsentliga för förtätningsprojekt med integrerad 
grönska. 

Förtätning

Syftet med gestaltningsförslaget är att tillgodose det 
bostadsbehov som uppkommer när en stad växer 
och målet är att göra detta genom att bygga staden 
tätare istället för att glesa ut den. Förtätningen bör 
därför ske efter de riktlinjer som länsstyrelsen har 
tagit fram tillsammans med Norrköpings kommun 
och Stockholmsregionen, det vill säga genom att 
fylla i luckor, binda ihop stadsdelar och överbrygga 
barriärer samt genom att förnya och omvandla 
områden som idag inte används. Förtätningsstrat-
egierna bygger på det som har undersökts och lyfts 
fram i forskningsöversikten. Det handlar bland 
annat om att minska resorna genom att ge tillgång 
till service, förstärka den historiska stadskärnan 
och skapa en attraktiv stadsmiljö. De forskare som 
har lyfts fram är alla eniga om att det behövs en 
förändring för att gå mot en mer hållbar utveckling. 
Förtätning bör därför blanda funktioner, skapa 
mångfald och erbjuda varierade aktiviteter vilket 
har beskrivits som att vara en renässans av den 
traditionella förindustriella staden. Förslaget har 
även inhämtat inspiration från de olika projekt 
runt om i Europa som har beskrivits i litteraturö-
versikten och där förtätning av stadskärnan är 
målet. Bland annat har Londons fokus på affordabel 

housing för att göra staden attraktiv för alla tagits 
i beaktning samtidigt som Nederländernas och 
Tysklands fokus på ombyggnad av kajer och 
hamnområden ger inspiration till förnyelse av 
hamnområden även i Sverige. Förtätningen bör ske 
med utgångspunkt i Karlskronas förutsättningar 
och möjligheter vilket innebär att bebyggelse bör 
anpassas den utvalda platsen samt att den bör 
passa in i den omkringliggande bebyggelsen och 
Karlskronas karaktär. Bebyggelsen bör tillgodose 
behovet av bostäder och därför framför allt 
bestå av flerbostadshus samt ha olika typer av 
upplåtelseformer. 

Mål med förtätning

Minska bilberoendet

Skapa en attraktiv och sammanhållen stad

Skapa bättre underlag för kollektivtrafik

Skapa bättre underlag för gång- och cykeltrafik

Öka närheten till service

Öka mångfalden

Öka de sociala mötena i staden 
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Grönska

I forskningsöversikten lyftes stadens gröna rum 
fram som väldigt viktiga för både staden och 
dess invånare. Det har även uppmärksammats att 
Karlskronas centralaste delar har en stor brist på 
grönstrukturer och långa vägar till natur. Därför 
är målet att på olika sätt tillgodose de behov av 
grönska som finns genom att inkludera grönska 
i nybyggnadsprojekt. Som beskrivet i litteraturö-
versikten ovan finns det ett stor mänskligt behov 
av natur och grönska. Speciellt Mittens (2009) 
har betonat hur viktigt det är att föra in grönska 
i städerna för att motverka föroreningar i luft 
och vatten och minska buller samtidigt som 
de det kan stärka relationer mellan människor, 
förbättra integrationen och folkhälsan. Det har 
även uppmärksammats att det finns stora brister 
i städernas grönstrukturer vilket medför problem 
i form av bland annat översvämningar och 
bortfall av vissa biotoper. Genom planering kan 
grönskan få en mer strategisk roll i staden för att 
tillgodose alla de behov som människan har och 
det är utifrån det som gestaltningsförslaget med 
nya metoder och grönska försöker lösa bristen 
på grönytetillgångar i Karlskrona. Grönskan bör 
även utformas på ett sådant sätt att den uppnår de 
kriterier som Boverket har satt upp för bostadsnära 
natur, det vill säga att de ska ha en hög kvalitet, vara 
tillgängliga och nåbara. Grönskan bör integreras i 
form av exempelvis odlingsbalkonger, gröna tak, 
gröna fasader, växthus med mera. Det är även 

viktigt att tänka på att grönskan får en strategisk 
roll i planeringen för att kunna dra nytta av 
ekosystemtjänster. Detta innebär att exempelvis 
val av träd, grödor och material ska ske utifrån 
dess nytta för bland annat biologisk mångfald 
och förmåga att hantera klimatförändringar. Men 
nya och innovativa lösningar för att föra in mer 
grönska i städerna kan även medföra risker i form 
av privatiserad grönska vilket då går emot boverkets 
norm om nåbarhet. Detta bör därför undvikas i 
stor utsträckning med vissa undantag för gröna 
balkonger och innergårdar som ökar tillgången 
och kvaliteten på grönstrukturer för de boende i 
området. 

Mål med grönska

Öka den biologiska mångfalden

Renare luft och vatten

Öka rekreationsmöjligheterna

Förbättra folkhälsan

Hantera klimatförändringarna

Öka graden av självförsörjning

Det bästa av två världar

Det är utifrån litteraturöversiktens del om hur 
förtätning och urban grönska kan kombineras som 
stora delar av inspirationen till gestaltningsförslaget 
för Karlskrona har tagits. Det överordnade målet är 
att kombinera de uppsatta målen för förtätning med 
de för grönskan för att dra nytta av alla fördelar. 
De begrepp som har identifierats och förklaras är 
grunden till hur förtätningsprojektet har utformats 
då detta har en roll som ”best practice” inom 
området. Grön arkitektur har fått visa vägen för 
hur byggnader bör utformas för att ge människor 
och natur möjligheten att bo tillsammans, green 
urbanism är den bakomliggande modellen för 
hur städer bör fungera för att ge plats till både 
människor och djur- och växtliv.  The resilient 
city är det begrepp som lägger grunder för hur 
grönskans strategiska placering skall fungera 
för att kunna bemöta klimatförändringar och 
landscape urbanism visar på hur designen av 
landskapet kan förflyttas från landsbygden och 
in i staden. Utifrån begreppet Urban Agriculture 
har stadsodling förts in i nya stadsbyggnadspro-
jekt som genom vertikala trädgårdar, gröna tak 
och odlingar som flyter på vattnet ger invånarna 
en möjlighet att odla sina egna grönsaker, frukter 
och bär.  De exempel som lyfts i litteraturöversik-
ten visar på hur detta kan se ut i verkliga projekt 
och som även kan översättas till detta projekt. Då 
de flesta exempel är storskaliga och byggda med 
de nyaste teknikerna är utmaningen att få detta 
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att fungera i mer småskaliga kommunal projekt. 
Detta kan ske genom mindre typer av stadsodling, 
gröna tak och gröna fasader i mindre skala samt 
genom att mindre byggnader med färre våningar 
kan använda sig av de tekniker som presenterats, 
så som odlingsbalkonger och självförsörjnings-
system. Forskningen förstärker den positiva 
bild av förtätning och urbana grönstrukturer 
utan att se dessa som separata strukturer utan 
istället kombinera dessa för att uppnå det bästa 
av två världar. I mindre projekt är det viktigt att 
dessa två idag konkurerande stadsbyggnadsideal 
kombineras för att uppnå flest positiva egenskaper 
och ge så många som möjligt möjlighet att ta dela 
av dessa. När ifyllnadsprojekt kombineras med 
tillgänglighet, nåbarhet och kvalitet är utmaningen 
att undvika privatisering av grönstrukturen då 
dessa projekt ofta bara innefattar en eller ett par 
byggnader. Exploatering i den skalan kan medföra 
att intilligande grönstrukturer upplevs tillhöra de 
nya byggnaderna. När det är förtätningsprojekt 
som syftar till att bina ihop stadsdelar som 
kombineras med Boverkets normer uppstår andra 
problemområden och risker. Bland annat är det 
viktigt att säkerställa kvaliteten på grönstrukturen 
i områden som sträcker sig över stora områden 
utan att den blir uppdelad och osammanhängade. 
Kvaliteten beror till stor del av huruvida det 
finns möjligheter för den biologiska mångfalden 
att trivas där samtidigt som grönstrukturen ska 
vara attraktiv och  tilltalande. Vid förnyelse och 
omvandlingsprojekt där hänsyn skall tas till 

tillgänglighet, nåbarhet och kvalitet finns det risk 
att det uppstår konflikter då dessa projekt ofta är i 
större skala. Tillgängligheten kan lätt glömmas bort 
då fokus ligger på att producera bostäder för att 
minska bostadsbristen och risken är att grönytorna 
blir för få och för små. Nåbarheten kan även i detta 
fall påverkas av en privatisering av grönytorna 
då innergårdar ofta uppfattas som privata och då 
intilliggande grönytor kan bli approprierade av de 
boende. För att väga upp privatiserade grönytor i 
bostadsområden är det extra viktigt att säkerställa 
kvaliteten på de grönstrukturer som är tillgängliga 
för allmännheten samt att approriering och 
utestängande av utomstående motverkas. Detta kan 
göras genom att öppna upp grönytorna och bjuda 
in genom gångar och stråk som kopplas ihop med 
de som finns där idag.  

    

6.2.2 Valda områden för utveckling

I gestaltningsprogrammet redogörs för olika 
strategier för att göra förtätningsprojekt grönare 
och för att gestalta dessa principer har ett antal 
områden på Trossö i Karlskrona valts ut. För 
att visa på olika strategier har tre områden valts 
utifrån Länsstyrelsens tre principer för förtätning; 
fyll i, koppla ihop och förnya. De valda områdena 
har alla gemensamt att de ligger i anslutning till 
eller ersätter kommunens planerade områden 
för utveckling.  Detta för att visa på att det går 
att genomföra grönare förtätningsprojekt och 
samtidigt utveckla grönstrukturerna. Många 
förtätningsprojekt innehåller idag lite, privatiserad 
eller ingen grönska vilket ökar tillgänglighets-
problemen i Karlskronas centrala delar. De utvalda 
områdena är därför valda för att kunna ge fler 
tillgång till den planerade grönskan och för att 
tillgodose efterfrågan på bostäder i centrumnära 
läge.   

Fyll i 
Karlskrona har ett antal luckor i de centrala 
delarna, dessa är framför allt parkeringsytor eller 
andra hårdgjorda ytor som inte används i dagsläget. 
Ett antal luckor analyserades men valet föll på en 
centralt belägen parkeringsyta på Björkholmen. 
Detta är en relativt liten parkeringsyta där det finns 
planer för förtätning och som ligger i ett område 
med stora brister på grönytor. Denna lucka valdes 
då det är en tydlig lucka i ett centralt och attraktivt 
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läge nära vattnet. Då det finns planer på förtätning 
är det även intressant att visa på hur förtätning kan 
kombineras med grönska och ge stadens invånare 
bättre tillgång till grönska. 

Koppla ihop
Vattnet, bilvägar och järnvägen skapar stora 
barriärer i Karlskrona och det ligger stora 
utmaningar i att binda ihop de olika öarna med 
varandra. Järnväggsspåren skapar en tydlig 
barriär där Trossö möter Pantarholmen och det 
finns stora tomma ytor som ökar känslan av att 
det är två separata områden. På grund av denna 
tydliga barriär mellan Karlskronas centralaste 
delar har detta område valts ut för att visa på hur 
förtätningsprojekt kan koppla ihop områden och 
överbrygga barriärer samtidigt som det kan öka 
tillgängligheten till grönska och grönstrukturer. På 
Pottholmen har förtätningsprojekt redan påbörjats 
och för att bygga vidare på denna förtätning har 
Borgmästarekajen valts som förlängning av de 
nya planerna för Pottholmen för att visa på att 
förtätning även kan överbrygga barriärer och skapa 
nya gröna rum.  

Förnya/Förvandla
Det finns flertalet områden i Karlskrona som 
tidigare användes flitigt av exempelvis militär och 
marina men som idag står tomma. De centrumnära 
kajerna är några av dessa områden som idag inte 
utnyttjas då de endast består av tomma hårdgjorda 
ytor. Då de ligger i attraktiva centrumnära lägen 

finns det stora vinster i att omvandla de gamla 
kajerna till stad. Skeppsbrokajen nära stadsmarinan 
är ett av dessa områden där en omvandling har 
påbörjats. För att bygga vidare på dessa planer har 
kajen längs Östra Hamngatan valts för förtätning 
för att visa på att omvandling även kan inkludera 
stora mängder grönska. Detta område ligger i ett 
attraktivt område men det utnyttjas i stort sett bara 
till parkering vilket gör det mycket aktuellt för 
förnyelse. 
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6.3 Fyll i/Komplettera:  
Parkeringsplats vid Kilströmskajen

Kilströmskajen är en lokalgata som går längs 
vattenkanten på Björkholmen, västra Trossö. 
Björkholmen är ett av de områden som har dålig 
tillgång till grönstruktur samtidigt som området 
har en gammal och skyddad bebyggelsestruktur. I 
anslutning till den bro som förbinder Trossö med 
Saltö finns idag en parkeringsplats som tar en 
stor och värdefull yta i anspråk. För att tillgodose 
både behov av nya bostäder och grönstruktur 
föreslås ett två till tre våningar högt växthus med 
kolonilottsfunktion, trädplanteringar, biodlingar 
och andra typer av stadsodlingar anläggas. 

Förtätning
På denna tomt som idag är en parkeringsplats i 
ett attraktivt centrumnära läge vid vattnet och 
i anslutning till flera bostadsområden föreslås 
en förtätning ske genom att fylla i luckan. Detta 
kommer ske genom att ge möjlighet till odling 
i staden till de som inte har tillgång till en egen 
trädgård men som vill kunna odla sina egna 
grönsaker och växter. Denna ifyllnad kommer 
inte inkludera några bostäder då tomten skall 
maximeras för odling. Ett växthus i två till 
tre våningar med ca 40 odlingslotter på 12 
kvadratmeter föreslås placeras i nord sydlig riktning 
för att ge maximalt soljus till alla odlingslotter. 
Förutom växthuset föreslås ett kompletterande 
mindre växthus, trädplaneringar längs 
Björkholmskajen, odlingar utomhus, biodlingar och 
mindre byggnader för redskap och liknande.    

Grönska
Odlingslotterna kommer ge de som väljer att bo 
i stadskärnan möjlighet att odla trots att de inte 
har en trädgård vilket bland annat kan öka graden 
av självförsörjning, öka gemenskapskänslan samt 
ge möjligheter för den biologiska mångfalden 
att finnas kvar i staden. Detta genom att ha en 
sammanhållen trädplantering med exempelvis 
fläder, havtorn och hägg vilka alla är bra för 
nyttoinsekter och fjärilar. I den planetring som 
föreslås ligga intill trädplanteringen föreslås bland 
annat växter, grönsaker, örter och buskar planteras 
för att gynna den biologiska mångfalden. Exempel 
på sådana är hallon, koriander, dill, vallmo och 
lavendel som nyttoinsekter tycker om samt 
daggsalvia, pepparmynta och timjan som fjärilar 
uppskattar. 

Det bästa av två världar 
Inspirationen till detta förslag kommer bland annat 
från de exempel som beskrivits i forskningsöversik-
ten ovan. Plantagons storskaliga växthusidéer har 
översatts till en småskalig idé där invånarna odlar 
själva för att komma nära naturen. Stadsodling 
har beskrivits som ett bra medel för att skapa 
gemenskap och förbättra integreringsproces-
ser samtidigt som det producerar ekologiska och 

närproducerade grödor. I Karlskrona finns det få 
odlingslotter i de centrala delarna och detta förslag 
kan ge möjlighet för fler att kunna odla utan att 
flytta ut från staden eller ta bilen till en kolonilott 
utanför staden. Växthuset kommer endast vara 
tillgängligt för de som har en odlingslott vilket kan 
medföra att delar av grönstrukturerna i området 
kan anses vara privata. Trädplanteringarna, parken 
i anslutning till vattenområdet och odlingsområdet 
som ligger i anslutning till växthuset kommer dock 
vara tillgängligt för alla vilket förhoppningsvis 
medför en bättre tillgång till grönstrukturer i 
området. Odlingarna kommer dock att skötas om 
och tas hand om och det är då viktigt att bjuda 
in alla och undvika att det skapas en känsla av 
utanförskap. Målet är att alla grönstrukturerna ska 
vara nåbara och tillgängliga för alla även för dem 
som inte aktivt odlar där. För att uppnå detta bör 
alla grönsaker, örter, bär och frukter få plockas 
av alla samt att ett det kan beredas möjlighet att 
anlägga ett café där lokalproducerade produkter 
gjorda av skörden kan säljas. Det är även viktigt 
att säkerställa kvaliteten hos grönstrukturerna och 
speciellt den grönyta som ligger i anslutning till 
vattnet då detta är det område som kommer vara 
mest tillgänglig för allmänheten och då det är en av 
få grönytor i området.   

Illustration 1
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6.4 Bind ihop: Pottholmen 

Planerna för Pottholmen har som beskrivits ovan 
redan kommit långt och den första etappen kan 
snart påbörjas. Planerna binder ihop bebyggelsen 
på Trossö med Pantarholmen genom att närma 
sig den bro som kopplar ihop öarna. Trots detta 
har planerna ett tydligt fokus mot stadsmarinan 
i öst och glömmer i viss mån bort vattenområdet 
i väst. Därför föreslås vattenområdet längs 
borgmästarekajen förläggas med flytbostäder samt 
flytande trädgårdar dit allmänheten har tillgång.

Förtätning
För att binda ihop Trossö och Pantarholmen 
föreslås en förtätning i form av flytbostäder 
längs Borgmästarekajen och Pantarholmskajen. 
Förslaget ger möjlighet till ca 15 flytbostäder i form 
av friliggande villor i centrumnära läge. Dessa 
placeras så att byggnaderna skyddar gång- och 
cykeltrafikanter från starka vindar samtidigt som de 
skyddar de flytande trädgårdarna som är placerade 
mellan fastland och flytbryggor. Bostäderna är 
utplacerade längs den flytande bryggan som går 
längs vattenkanten där Trossö möter Pantarholmen. 
Då bebyggelsen ligger på båda sidor av övergången 

är förhoppningen att detta ska knyta samman öarna 
på ett bättre sätt än de är idag.  

Grönska
Denna del av Karlskrona, där Trossö möter 
Pantarholmen är ett område som på grund av 
sitt läge har långt till natur och rekreation. Det 
är även problematiskt då det är plågat av starka 
vindar vilket gör det svårt för planteringar. 
Flytande trädgårdar föreslås därför placeras i skydd 
av byggnader mellan en brygga och fastmark. 
Trädgårdarna bör planteras med växter och träd 
som gynnar den biologiska mångfalden samtidigt 
som de kan förberedas för att kunna filtrera 
regnvatten. Bryggan förslås att, förutom till de 
som bo i flytbostäderna, även kunna användas för 
gångtrafikanter för att ge möjlighet att komma nära 
de flytande trädgårdarna och vattnet samt skyddas 
från hårda vindar. Flytbostäderna föreslås även 
ha gröna tak och terrasser som ger möjlighet till 
odlingar. 

Det bästa av två världar 
Flytande bostäder och trädgårdar har 
ovan beskrivits som ett sätt att bemöta 
klimatförändringar i form av höjda vattennivåer 

och översvämningar och inspirationen har 
hämtats från detta samt från utbyggningen av 
bostäder längs kajerna i Nederländerna. För att 
kombinera förtätning med grönska föreslås bland 
annat gröna tak och sammanhängande gröna 
stråk i form av trädgårdar och trädplanteringar 
längs vattnet. Gröna tak kan lätt uppfattas som 
en privat grönyta då det endast är de boende som 
har tillgång till området, men det kan trots det 
ha funktioner för den biologiska mångafalden 
samtidigt som de ger en extra dimension till 
den övriga grönstrukturen. För att väga upp den 
privata grönskan bör de flytande trädgårdarna 
vara tillgängliga för allmännheten och bjuda in till 
deltagande. Odlingarna kan skötas av de boende i 
området samtidigt som de bör vara tillgängliga och 
nåbara för allmänheten. Beroende på vilken teknik 
som används för att anlägga trädgårdarna kan det 
ges möjlighet för allmänheten att röra sig även i 
trädgårdarna och komma ännu närmre grönskan. 
Det kan även bidra till områdets attraktivitet och 
dess användande samtidigt som det kan upplevas 
mer tillgängligt och sammanhållet. Då grönytorna i 
detta område är småskaliga krävs en högre kvalitet 
för att säkerställa attraktiviteten och den biologiska 
mångfalden.     

Elevation B

Illustration 4
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6.5 Förnya/Förvandla:  
Kajen längs Östra Hamngatan 

På Skeppsbrokajen som går längs med vattenkanten 
på norra delen av Trossö finns planer om att 
bygga nya kontor och konferenslokaler som en 
del av omvandlingen av ett kajområde som idag 
inte längre används som kaj. Delar av planen har 
redan påbörjats och några byggnader har uppförts. 
Planerna sträcker sig dock inte längre än dit 
Skeppsbrokajen övergår i Östra Hamngatan men 
som även den har stora hårdgjorda ytor som idag 
inte används. Då detta är ett relativt stort område 
finns det möjligheter för olika typer av användning, 
så som bostäder, kontor, sport, lek och i viss 
mån handel. Ett förslag med mestadels bostäder, 
tillhörande odlingsbalkonger och gröna tak, viss 
kontorsverksamhet med handel och parkering i 
bottenplan läggs därför fram.  

Förtätning
Kajen längs Östra Hamngatan föreslås förtätas 
genom att omvandla och förnya den gamla 
kajen till i första hand ett bostadsområde med 
flerbostadshus men som även rymmer vissa andra 
funktioner och grönstrukturer. Bostäderna placeras 

så att det bildas ett mellanrum mellan den befintliga 
gång- och cykelvägen och byggnaderna där det 
kan bildas ett grönt rum. Alla bostäder föreslås 
ha tillhörande odlingsbalkonger och på grund av 
detta öppnar byggnaderna upp sig mot öster för att 
maximera insläppet av naturligt soljus. Parkeringar 
föreslås i bottenplan vilket medför att byggnaderna 
får upphöjda innergårdar där ett grönt rum kan 
skapas och där de boende ges möjligheter till odling 
och rekreation. Där kajen möter vattnet föreslås 
en hamnpromenad anläggas för att ge människor 
bättre tillgång till vattnet.  

Grönska
Hela det nya området kommer präglas av 
grönstrukturer i olika former. Odlingsbalkonger 
och de gröna innergårdarna kommer ge de 
boende tillgång till grönska och trots att denna 
grönska kommer vara privat i någon mening 
kan dess kvaliteter för de boende väga upp detta. 
Exempelvis föreslås mellanrummet mellan gatan 
och byggnaderna anläggas med en avlång park som 
sträcker sig längs hela Östra Hamngatan. Denna 
park föreslås även få ytterligare en dimension 
genom att göra fasaderna och taken gröna. 
Anledningen till att parken har lagts på insidan av 

byggnaderna och inte mot vattnet är för att minska 
påverkan av de starka vindarna. I en öppning 
mellan byggnaderna kan denna park öppna upp sig 
mot vattnet och skapa ett större och mer öppet rum 
vilket förslås byggas med nivåskillnader där rum 
skapas för odlingar, rekreation och möten. Parkerna 
bör planteras i så stor utsträckning som möjligt och 
anläggas med träd, buskar och blommor som alla 
ger stora fördelar för den biologiska mångfalden 
och bidrar med ekosystemtjänster.  

Det bästa av två världar 
Kajområdet föreslås omvandlas från en outnyttjad 
hårdgjord yta till ett område där byggnader och 
grönska förenas och skapar ett attraktivt stadsnära 
bostadsområde. I detta lite större projekt kan 
många av principerna för hur förtätning och urban 
grönska kan samexistera integreras i ett och samma 
förslag. Förtätning sker genom flerbostadsbebyg-
gelse i ett outnyttjat område samtidigt som fler 
olika dimensioner av grönska förs in. Inspirationen 
har hämtats från bland annat Bosco Vertcale i 
Milano där odlingsbalkonger tillåter grönskan 
att växa vertikalt på en liten yta. Gröna fasader 
och gröna tak har även använts på grund av de 
ekosystemtjänster som de tillför genom att bland 

Elevation D

Illustration 7
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annat rena luften, skydda byggnaderna och minska 
energikonsumtionen. Den park som förslås gå 
längs med gatan och i mitten öppna upp sig mot 
vattnet förslås byggas i olika plan likt Namba Park 
i Osaka, detta även för att ge visst skydd från de 
starka vindar som kan komma in från havet. Vissa 
grönytor kommer även i detta förslag att bli privata 
eller semiprivata men då detta kompleteras av 
grönytor med hög kvalitet och med fler diminsioner 
anses detta vägas upp. Odlingsbalkonger och gröna 
innergårdar som upplevs privata bör i detta fall 
kunna bidra med många ekosystemtjänster för att 
kompensera nåbarheten. Nya parker och gröna 
stråk kommer ge en större tillgång till grönska då 
det i detta område endast finns hårdgjorda ytor och 
en liten trädplantering längs bilvägen i dagsläget. 
Det är dock viktigt att göra ytorna tillgängliga 
och attraktiva för alla oavsett ålder, kön, social 
tillhörighet eller funktionsnedsättning. Aktiviteter 
och odlingsgemenskaper kan öka utnyttjandet av 
platsen samtidigt som det kan skapa en känsla av 
tillhörighet och motverka segregation.    
 
   

Elevation C
Illustration 8
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På vilka sätt används förtätning och urban grönska 
inom stadsbyggnad och planering? 

Hur kan förtätning och urban grönska förenas i 
projekt utan att det bildas två separata strukturer?

Hur kan förtätning och grönska kombineras i ett 
småskaligt projekt i en svensk planeringskontext? 

Det är utifrån dessa frågeställningar som denna 
kandidatuppsats har kretsat för att ta reda på om 
det finns en lösning på konflikten mellan förtätning 
och urban grönska. Den första forskningsfrågan 
besvarades i forskningsöversikten där det 
framkom att både förtätning och urban grönska 
eller grönstruktur är flitigt använda begrepp 
inom stadsbyggnad och planering. Det blev även 
tydligt att dessa två hölls separerade i största 
delen av litteraturen. De andra forskningsfrågorna 
besvarades genom att hitta exempel på hur dessa 
två motsättningarna har kombinerats runt om i 
världen för att sedan översätta detta till en svensk 
planeringskontext genom ett gestaltningsprogram 
för Karlskrona. 

Genom forskningen och de dokument som 
lyfts fram i detta arbete har det blivit tydligt hur 
viktigt det är med förtätning och urban grönska 
i ekonomiska, sociala och ekologiska avseenden. 
Många forskare argumenterar för behovet av 
förtätning för att minska utsläpp och för att ge fler 

närhet till service och spontana möten samtidigt 
som många argumenterar för vårt behov av 
grönska för välbefinnande, rekreation, renare luft 
och biologisk mångfald. Karlskrona kommun, 
och många andra kommuner, följer det spår som 
forskningen visar med fokus på både förtätning 
och grönstruktur i sin översiktsplan men även på 
detaljnivå. Dessa två hålls dock separerade i de 
flesta fall vilket leder till att dessa utvecklas på olika 
håll utan någon speciell koppling till varandra.  När 
litteraturstudien gjordes blev det tydligt att det är 
så det ser ut i de allra flesta fall och att det är detta 
som kan vara anledningen till den konflikt som har 
uppstått mellan de som vill förtäta och de som vill 
behålla stadens grönska. För att lösa denna konflikt 
krävs det därför att dessa strukturer inte längre 
hålls åtskilda utan att de förs samman och utvecklas 
tillsammans.    

Fråga två och tre har besvarats genom att analysera 
texterna och komma fram till principer för 
hur förtätning och grönska kan kombineras i 
nybyggnadsprojekt. Gestaltningsförslaget som lagts 
fram är ett exempel på hur denna kombination 
av två stadsbyggnadsstrategier kan överföras från 
storskaliga exempel runt om i världen till mindre 
projekt. Målet är att gestaltningsprogrammet ska 
kunna vara vägledande för andra kommuner med 
förtätningsprojekt och därmed inte vara specifikt 
för Karlskrona. I detta större perspektiv bygger 
resultatet på den rationella planeringsmodellen 

där planeraren är expert och därmed kan göra 
planer utifrån det allmännas bästa. Då förtätning i 
viss mån går emot marknadens vilja av att bo i en 
friliggande villa med trädgård måste planeraren 
gå in som expert för att visa att stadslivet kan 
vara attraktivt. Många vill ha en egen privat 
trädgård vilket tidigare har varit en omöjlighet i 
täta städer och vilket är en av anledningarna till 
att många väljer att flytta ut till de mindre täta 
delarna av städerna eller förorterna. Planerarens 
roll blir därför att kombinera fördelarna från både 
förtätning och grönska för allmänhetens bästa 
samt att lösa problemen som uppstår i och med 
utglesning och brist på grönska i staden då det 
inte på ett hållbart sätt går att lösa de problem som 
uppstår i och med utglesningen. 

Arbetet kan i en mening anses återspegla de 
planeringsproblem som finns idag där förtätning 
ses som lösningen på alla problem och där bristen 
på grönska ses som ett av stadens största problem. 
Denna uppsats speglar därmed också i stor 
utsträckning de stadsbyggnadsdebatter som pågår 
och den stora konflikten som har uppstått mellan 
förtätning och grönska. Det finns ingen entydig 
lösning på den konflikten men det finns olika 
sätt att bemöta problemet och att rent bokstavligt 
kombinera dessa och undvika att hålla de åtskilda 
kan ses som ett reellt försök att lösa problemet. 
Det finns i stort sätt inga entydiga lösningar inom 
stadsbyggnad och det är viktigt att vara medveten 

7. Slutsats
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om att förtätning inte kan garantera en minskning 
av utsläppen och att grönstrukturerna inte magiskt 
kan trolla bort alla föroreningar men det finns 
strategier och metoder som i sig är viktiga verktyg 
för att förbättra miljön och livskvaliteten för de som 
väljer att bo i städerna.

Det går att problematisera den bild av urban 
grönska som beskrivs i denna uppsats och den 
drömstad som målas upp då den kombineras 
med förtätning. Det finns stora skillnader mellan 
den grönska som ryms i städerna och den orörda 
naturen. Människan har behov av olika typer av 
grönstrukturer och dit hör både orörd natur och 
vattenområden men detta är en aspekt som inte har 
tagits hänsyn till i detta arbete. Grönskan i städerna 
är ofta begränsade till ytan och ligger ofta i närhet 
till trafik vilket gör att det nästan aldrig går att fly 
undan staden helt. Det finns därför begränsningar 
i grönstrukturernas utformning och nytta för 
människor men i detta arbete har det funnits en 
tanke om att lite grönska är bättre än ingen. Arbetet 
bygger även på en stor tilltro till att en kombination 
av förtätning och urban grönska kan bidra till att 
lösa vissa av de konflikter som uppstår. Det finns en 
förhoppning om att ett exempelvis växthus mottas 
bättre av invånarna än ett stort kontorskomplex 
eller att gröna fasader upplevs som trevligare än 
betongväggar. Men även om en tät och grön stad 
kan målas upp som lösningen på många problem 
finns det många begränsningar i genomförandet då 
nyexploatering, användandet av nya tekniker och 

integrerade grönstrukturer kostar mycket pengar. 

Även om det framkommit att förtätning och 
grönska kan kombineras för att lösa vissa problem 
och utmaningar som staden står inför idag kan 
det ta lång tid innan projekt liknande de som har 
beskrivits i detta arbete kan genomföras. Dessa 
projekt kommer troligen ta olika uttryck i olika 
kommuner med olika förutsättningar samtidigt 
som genomförandet kommer bero av finansiering. 
Det finns olika faktorer som påverkar hur liknande 
projekt kan utformas i olika delar av Sverige. I norra 
Sverige finns det till exempel vissa begränsningar i 
möjligheten att odla på grund av klimatet samtidigt 
som det finns stora möjligheter i södra Sverige 
av samma grund. Förtätning är en strategi som 
används vid tillväxt och urbanisering vilket inte 
är fallet i alla kommuner. De kommuner som har 
problem med befolkningsminskning har därför 
andra förutsättningar och kommer inte ha samma 
möjligheter att utveckla nya och gröna städer, men 
för dessa kommuner finns det andra möjligheter att 
föra in grönska i redan befintliga strukturer.  

Slutsatsen av detta arbete är att konflikten mellan 
förtätning och grönska till viss del ligger i att de 
hålls separata och utvecklas på olika håll. Om de 
istället kan kombineras och utvecklas mot samma 
mål skulle konflikterna kunna minska då det inte 
uppstår situationer när den ena tar av den andra. 
Det finns dock inget tydligt svar på hur detta skulle 
kunna se ut i Sverige då kommunerna har väldigt 

olika förutsättningar men i Karlskrona kommun 
finns det möjligheter att genomgöra ett reellt grönt 
förtätningsprojekt.  
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ofta av protester och irritation över att inte få 
bestämma över sin egen närmiljö. Grönstrukturen 
kan antas vara ett överordnat mål från invånarnas 
perspektiv då det ofta finns brister på natur i 
städerna och detta står emot politiska visioner 
och kommunal strategier om att förtäta staden 
för att uppnå en hållbar utveckling. Detta skapar 
självklart svårlösliga konflikter som grundas i 
motsättningen mellan planerarens expertroll 
och marknadens vilja att styra över sin egen 
utveckling och denna konflikt kan i framtiden leda 
till att planeringssystemet förändras i Sverige. En 
förändring mot marknadsstyrning kan stjälpa idén 
om att förtätning och grönska tillsammans skapar 
en hållbar stad eller så kan idealen förstärkas av 
viljan att bo i staden men samtidigt bo grönt. 

Även om resultatet kan anse spegla den debatt som 
förs inom stadsbyggnad finns det stora skillnader 
i hur förslaget i denna uppsats underbyggs jämfört 
med hur förslag underbyggs ute i kommunerna. 
Detta förslag har baserats på forskning och teorier 
om vad förtätning och grönska kan medföra 
för fördelar medans det i kommunerna ofta 
baseras på orten och platsen där projektet skall 
genomföras. Mitt gestaltningsförslag har som mål 
att kunna generaliseras och ge inspiration till andra 
kommuner och tar därför mindre utgångspunkt i 
platserna och vad det finns för speciefika behov i de 
utvalda områdena. I ett riktigt förtätningsprojekt 
hade det troligen lagts större vikt på brist och 

Då detta arbete har begränsats av tid och i omfång 
är det många aspekter som tyvärr inte har tagits 
upp och som kan leda till ett missvisande resultat. 
Det finns enorma mängder litteratur och forskning 
inom dessa två ämnen och det finns en stor risk 
för att det utvalda materialet har blivit enformigt 
och uteslutande. Det är enkelt att, som forskare, 
blir färgad av den ibland överdrivet positiva 
framställning av både förtätning och grönska utan 
att tänka på att det finns baksidor och negativa 
konsekvenser. Det har även visat sig vara svårare 
att hitta den informationen. Hermeneutiken 
som beskrivs i teoridelen och som behandlar 
forskarens egen tolkning av litteratur samt den 
förförståelse som forskaren har kan även i viss mån 
ha påverkat reslutatet. Som planeringsstudent hade 
jag redan innan påbörjandet av denna uppsats en 
förförståelse om att förtätning var eftersträvansvärt 
då det är det stadsbyggnadsideal som råder idag 
samt att det är viktigt att ta med grönstrukturer i 
planeringen. Denna bild av ämnet kan ha påverkat 
både inläsningen och urvalet av materialet till att 
försköna bilden av förtätning och urban grönska. 

Trots planerarens expertroll, som har antagits 
vara en av de bakomliggande faktorerna 
till att liknande projekt kan genomföras, är 
planeringssystemet i Sverige baserat på öppenhet 
och medborgarinflytande vilket gör att rollen som 
expert sätts på prov. Många nybyggnadsprojekt 
som innebär exploatering i städerna bemöts 

områdesanalyser för att göra ett optimalt förslag 
för den valda platsen. Att studera forskningen 
inom ämnet kan dock ge nya infallsvinklar och 
ge inspiration till att använda nya metoder och 
strategier vilket gör det till ett bra alternativ till att 
bara ta utgångspunkt i platsens förutsättningar. Mitt 
gestaltningsförslag har på grund av tidsbrist i störst 
utsträckning använt litteratur och exempel som 
inspiration och det hade möjligtvis fått en annan 
utformning om det hade genomförts en dialog 
med kommunen eller medborgarna. Det hade även 
kunna gestaltas på andra sätt med andra metoder 
för att ge en större variation samtidigt som det hade 
kunnat fokuseras på verksamheter och industrier i 
förtätningen istället för det fokus på bostäder som 
gestaltningsförslagen nu har. Det går därför att 
kritisera de gestaltningsförslag som har lagts fram 
på grund av flera anledningar men de har trots 
allt grundat sig i de strategier och riktlinjer som 
har presenterats samtidigt som de har kombinerat 
förtätning och grönska med inspiration av de 
exempel som lyfts.

Förslag på vidare forskning

Då det finns begränsade mängder forskning 
som berör hur förtätning och grönstruktur kan 
användas tillsammans finns det många förslag på 
frågor som behöver ett svar. Detta är bara en av 
många tänkbara lösningar på denna konflikt och 
det kan finnas andra tillvägagångssätt som kan 

8. Diskussion
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bemöta problematiken med andra utgångspunkter 
och möjligtvis lösa problemet på ett bättre och 
effektivare sätt eller sätt som passar bättre i andra 
situationer. Det finns även andra lösningar på 
de problem som uppstår vid utglesning som inte 
har behandlats i denna uppsats vilket exempelvis 
kan behandla en marknadsstyrd planering och 
därmed en mer utspridd stad. För att utveckla 
den utgångspunkt som detta arbete har haft där 
förtätning alltid bör inkludera grönska finns 
det andra infallsvinklar att studera. Det hade 
exempelvis varit intressant att undersöka hur 
medborgarna upplever och reagerar på liknande 
förslag eller huruvida byggherrar är villiga till att 
finansiera dyra projekt om det anses leda till en 
hållbar utveckling. Det finns också möjligheter att 
undersöka hur olika kommuners förutsättningar 
påverkar genomförandet av liknande projekt. I 
kommuner som inte har underlag för att förtäta 
finns det andra strategier som kan kombinera en tät 
stad med en grön stad vilka har uteslutits i denna 
uppsats. 
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