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SAMMANFATTNING
Till följd av rådande urbaniseringtrend väljer allt fler människor att bosätta sig i 
städer. Med över hälften av jordens befolkning bosatta i städer och en förväntad 
fortsatt urbanisering ställs stadsplaneringen inför nya utmaningar. Förtätning är 
en stadsbyggnadsstrategi som i hög utsträckning betraktas som lösningen på 
flera planeringsutmaningar och anses dessutom vara ett sätt att utveckla mer 
hållbara städer. I strävan mot en tätare stad är frågan vilken mark som ska tas i an-
språk för ny bebyggelse. Förtätning kan därmed leda till en intressekonflikt mellan 
stadens olika funktioner när möjlig markyta att exploatera är begränsad. Det finns 
därmed skäl att uppmärksamma grönstrukturens betydelse för livsmiljön i staden 
och vilka värden som riskerar att gå förlorade om förtätning med bebyggelse sker 
på bekostnad av en minskad andel grönytor. 

Uppsatsens resultat består av två delar. Dels görs en fallstudie på Malmös stads 
översiktsplan för att undersöka kommunens långsiktiga planer för stadens grön-
struktur respektive förtätning, och jämföra hur de samverkar och behandlas i för-
hållande till varandra. Andra delen av resultatet utgörs av ett gestaltningsförslag 
som visar hur en tomt i Malmö skulle kunna utformas i syfte att kombinera förtät-
ning med grönstruktur. 

Slutsatsen som kan dras av studien är att det möjligt att kombinera förtätning 
med en god tillgång till parker och grönytor i stadsmiljön. Översiktsplanen kan ge 
vägledning gällande kommunens bevarande och utveckling av grönstrukturen. 
Det är dock avgörande att översiktsplanens riktlinjer efterföljs på detaljplanenivå, 
vid bygglov och vid genomförandet av olika projekt för att begränsa exploatering-
en av grönytorna som kan ha viktiga värden för livsmiljön i staden. Vidare innebär 
en förtätning att stadens invånare bor tätare på mindre yta, och fler människor 
samsas om stadens offentliga rum. Detta ställer krav på parker och grönytor att 
hålla en kvalitet som tilltalar och gynnar ett brett spektrum av människor genom 
att innefatta en variation av funktioner. Funktionsblandning och yteffektivitet är 
ledorden när stadens grönstruktur utvecklas hand i hand med förtätning. 
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1. Inledning
1.1 Bakgrund

Urbanisering är ett begrepp som hög grad präglar vår samtid 
och utgör en omfattande global trend. År 2007 var första gång-
en i historien som antalet människor bosatta i tätorter översteg 
antalet bosatta på landsbygden. År 2014 var 54 % av världens 
befolkning bosatta i tätorter, och inflyttningen till städer väntas 
fortsätta och leda till att 66 % av befolkningen bor i tätorter år 
2050 enligt FN:s prognoser (UN 2014).

I Europa var förra urbaniseringsvågen ett resultat av övergång-
en från jordbrukssamhälle till industrisamhälle (Arnstberg & 
Bergström 2010:51). Industrialismen medförde att jordbruket 
mekaniserades och städerna fick en alltmer växande befolkning 
(Arnstberg & Bergström 2010:34). Idag handlar inflyttning-
en till städerna om övergången mellan industrisamhälle och 
kunskapssamhälle, det handlar alltså om förändrade försörj-
nings- och arbetsformer som lockar folk till staden. När nya 
människor flyttar in till staden finns det risk att de gamla invå-
narna upplever hot mot sin livsstil och försörjning, vilket kan 
få segregation till följd. För att stadens befolkningsgrupper ska 
mötas i vardagslivet krävs platser som koncentrerar flöden där 
mötesplatser kan uppstå (Arnstberg & Bergström 2010:51–52). 
Arnstberg och Bergström som är etnolog respektive arkitekt 
menar att stadens värden bygger på främlingens existens och 
på gemensamma platser där människor kan mötas och samex-
istera (Arnstberg & Bergström 2010:64).

Urbanism är ett begrepp som syftar till det attraktiva i att byg-
ga tätt och funktionsblandat (Arnstberg & Bergström 2010:53). 
Förtätning är idag en gemensam stadsbyggnadsidé för städer, 
som en reaktion mot stadsutglesning (Arnstberg & Bergström 
2010:239). Då människor lever och bor allt tätare i städerna som 
en effekt av urbanisering, blir en utmaning att samordna och 
planera för en markanvändning som tillgodoser invånarnas 
behov av tillgång till stadens offentliga rum, inte minst stadens 
parker, grönytor och grönområden. Stadens grönstruktur fyller 
en funktion för livsmiljön i städerna, men enligt statistik från 
Statistiska Centralbyrån minskar andelen grönytor i Sveriges 
storstäder (SCB 2010). Samtidigt är bristen på bostäder i landet 
ett växande problem, och inte minst drabbar det stadens unga 
invånare där bostadsbristen är akut (Arnstberg & Bergström 
2010:49).

Denna kandidatuppsats behandlar betydelsen av grönstruktu-
ren i staden och på vilka sätt den utgör ett värde för livsmiljön 
i en tid av urbanisering och där förtätning är en framstående 
strategi i strävan mot mer hållbara städer. Genom att undersöka 
Malmö stads översiktsplan ökar förståelsen för hur konflikten 
behandlas strategiskt på kommunal nivå. Det utredande arbetet 
leder fram till ett gestaltningsförslag som behandlar möjlighe-
ten att kombinera förtätning av ny bebyggelse i en innerstads-
miljö med en ny offentlig park på en utvald tomt. 
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1.2 Syfte

Syftet med arbetet är att belysa konflikten mellan förtätning av 
bebyggelse och grönstruktur i staden och att öka kunskapen 
om vilka värden som riskerar att gå förlorade vid exploatering 
av stadens grönytor. Syftet är vidare att undersöka möjligheten 
att kombinera de två intressena förtätning av bebyggelse med 
ökad andel grönstruktur i form av en ny offentlig park.

1.3 Problemformulering

I ett samhälle där bostadsbristen blir alltmer påtaglig och 
förtätning är den huvudsakliga stadsbyggnadsstrategin finns 
ett potentiellt hot mot grönstrukturen i städerna. Grönstruktu-
ren är en del av stadens infrastruktur och besitter värden som 
riskerar att mistas om inte tillgången till grönytor beaktas och 
tas tillvara. 

Statistik från Statistiska Centralbyrån där Sveriges tio befolk-
ningsmässigt största städer undersökts visar på att grönytorna 
minskat i samtliga undersökta tätorter. I de undersökta städerna 
minskar vegetationen på vissa ställen och ökar på andra, men 
nettoförändringen av stadens vegetation minskar för samtliga 
undersökningsobjekt. Malmö har tillsammans med Stockholm 
högst nettoförändring i vegetationsgrad. Malmö är dessutom 
den stad i landet som har flest invånare per kvadratkilome-
ter och är samtidigt den stad där de boende har lägst andel 
grönytor per person (SCB 2010). För att undersöka vilka värden 
som riskerar att gå förlorade vid en fortsatt utveckling med 
minskad vegetationsgrad i städerna och hur problematiken 

hanteras på en översiktlig planeringsnivå samt hur förtätning 
och en ny park skulle kunna kombineras har följande forsk-
ningsfrågor formulerats:

1.4 Forskningsfrågor

 Vilken betydelse anses grönstrukturen ha för livsmiljön i  
 staden enligt forskningen?

 Vilka visioner, övergripande mål, prioriterade 
 inriktningar, strategier och planeringsriktlinjer uttrycks i  
 Malmös översiktsplan gällande förtätning?

 Vilka visioner, övergripande mål, prioriterade 
 inriktningar, strategier och planeringsriktlinjer uttrycks i  
 Malmös översiktsplan gällande stadens grönstruktur?

 Hur samverkar kommunens visioner, övergripande mål,  
 prioriterade inriktningar, strategier och riktlinjer för 
 förtätning respektive grönstruktur? 

 Hur skulle en plats kunna utformas för att kombinera  
 förtätning av bebyggelse med en ny offentlig park?
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1.5 Avgränsning

Gällande grönstrukturens betydelse för livsmiljön i staden går 
det att fördjupa sig mer kring vissa aspekter, inte minst kring 
den naturvetenskapliga dimensionen av naturens påverkan på 
livsmiljön ur ett ekologiskt perspektiv. Därmed kommer forsk-
ningen som pekar på grönstrukturens betydelse i stadsmiljön 
att presenteras på en övergripande nivå.

När det gäller gestaltningsförslaget har vissa avgränsningar 
varit nödvändiga till följd av valet att skriva en uppsats som 
kombinerar både utredande arbete med gestaltning. En kom-
munikativ process med intervjuer och enkäter i syfte att samla 
in synpunkter från boende i området hade varit optimalt vid 
framtagandet av ett gestaltningsförslag. På grund av tids- och 
resursbrist har ambitionen om att genomföra någon form av 
medborgardialog uteblivit. Istället grundas gestaltningsförsla-
gets utformning på designprinciper, vad som framkommer i 
forskningsöversikten, slutsatser kring resultatdelen samt inven-
tering och platsanalys av planområdet.

Vidare kommer det inte göras någon undersökning om plan-
områdets nuvarande markägoförhållande och inte heller tas 
hänsyn till befintliga planer eller program för planområdet. 
Gestaltningsförslaget kommer endast att utgöra ett möjligt 
exempel för hur en omdefiniering av utvald tomt skulle kunna 
utformas, med syftet att kombinera förtätning av bebyggelse 
med ny grönstruktur.

1.6 Begreppsdefinition

Grönstruktur

Grönstruktur är samlingsbegreppet för allt grönt i tätorterna 
och dess omland, och omfattar den helhet som grönskan utgör 
(Bucht & Persson 1994:8-9). Tillsammans med bebyggelsestruk-
tur och infrastruktur utgör grönstrukturen en av stadens tre 
fysiska strukturer (Boverket 2007:19).

Grönytor

Grönytor omfattar all grönt inom tätortsgränsen. Allmänna 
parker, öppna gräsytor samt andra träd- eller gräsbevuxna ytor, 
överblivna gröna ytor vid byggnation, villaträdgårdar, grönska 
mellan flerbostadshus och industribyggnader samt gröna stråk 
mellan vägar. Minsta areal för en grönyta är 0.01 hektar (SCB 
2010).

Grönområden

Grönområden innebär de grönytor som är obebyggda och är 
belägna utanför influensområdet på 50 meter för andra bygg-
nader. Området ska ha en areal på minst 1 hektar för att klassas 
som grönområde. Åkermark kan inte räknas till grönområde 
men däremot betesmark. Grönområden avgränsas geografiskt 
till tätorter med tre kilometers omland (SCB 2010).
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Park

En park är en större trädgårdsanläggning som innefattar plan-
teringar av gräs, buskar, träd och blommor. Parken kan ge-
nomkorsas av promenadvägar, och vanliga inslag i en park kan 
vara dammar, kanaler, fontäner, skulpturer eller mindre bygg-
nadsverk. Begreppet park har idag en vidare betydelse än den 
ursprungliga parken som var ett inhägnat anlagt naturområde 
för rekreation och prydnad. Genom prefix kan ordet park få en 
rad olika betydelser, som exempelvis nöjespark, stadspark och 
nationalpark (NE 2015). 

1.7 Läsanvisning

Arbetets forskningsfrågor besvaras i kronologisk följd i olika 
delar av uppsatsen. Den första frågeställningen ”Vilken bety-
delse anses grönstrukturen ha för livsmiljön i staden enligt forsk-
ningen?” besvaras i kapitel 4 som utgörs av en kunskaps- och 
forskningsöversikt. Andra och tredje forskningsfrågorna ”Vilka 
visioner, övergripande mål, prioriterade inriktningar, strategier 
och planeringsriktlinjer uttrycks i Malmös översiktsplan gällande 
förtätning?” samt ”Vilka visioner, övergripande mål, prioriterade 
inriktningar, strategier och planeringsriktlinjer uttrycks i Malmös 
översiktsplan gällande stadens grönstruktur?” besvaras i kapitel 
5 som utgörs av resultatet av fallstudien. I kapitel 6 analyseras, 
diskuteras och dras slutsatser kring resultatet av fallstudien som 
presenterats i föregående kapitel, vilket ger svar på den fjärde 
forskningsfrågan ”Hur samverkar kommunens visioner, övergri-
pande mål, prioriterade inriktningar, strategier och riktlinjer för 
förtätning respektive grönstruktur?”. 
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Den sista frågan ”Hur skulle en plats kunna utformas för att kom-
binera förtätning av bebyggelse med en ny offentlig park?” bygger 
på svaren från de tidigare frågeställningarna samt inventering 
av planområdet och besvaras i kapitel 8 som utgörs av ett 
gestaltningsförslag.
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2. Forskningsstrategi & metod

2.1 Fallstudie

Som forskningsstrategi i arbetet kommer en fallstudie använ-
das. I en fallstudie undersöks en eller ett fåtal enheter djup-
gående istället för att studera flertalet fall mer övergripande 
(Denscombe 2009:59). Fördelar med fallstudien är att det ger 
forskaren möjlighet att på en detaljerad nivå studera enheter i 
komplicerade sociala situationer. Vidare stödjs användningen 
av flera metoder i en fallstudie för att ringa in och noggrant un-
dersöka fallet. Tillvägagångssättet för fallstudien handlar om att 
studera fenomen som de naturligt uppkommer, därför är det 
inga krav på att forskaren ska kontrollera eller förändra fallets 
omständigheter (Denscombe 2009:71). En nackdel med fallstu-
dien är att resultatet av den riskerar att bli generaliserande om 
det inte från forskarens sida redogörs för hur fallet skiljer sig 
eller liknar andra fall av samma typ (Denscombe 2009:72).

Valet av fall måste väljas med utgångspunkt i relevans för de 
teoretiska frågor som undersöks (Denscombe 2009:64). I en fall-
studie väljs fallen utifrån dess utmärkande kännetecken snarare 
än genom slumpmässighet som associeras med exempelvis 
storskaliga surveyundersökningar (Denscombe 2009:63). Att 
välja Malmö som fall att studera grundar sig i statistiken som 
visar att staden har lägst andel grönytor per invånare av alla 
tätorter i landet (SCB 2010). Den låga andelen grönstruktur per 
invånare i Malmö i kombination med rådande förtätningsideal 
är den mest betydande faktorn för valet av fall då situationen 

i Malmö är aktuell utifrån problemformuleringen. Dessutom 
präglas Malmö av hög befolkningsökning i kombination med 
bostadsbrist (Malmö Stad 2015a). I fallstudien kommer Mal-
mös stads översiktsplan att utgöra det empiriska material som 
undersöks. 

2.2 Kvalitativ innehållsanalys

Innehållsanalysen är en metod för att hjälpa forskaren att analy-
serna innehållet i olika typer av textdokument. Vid tillämpning 
av innehållsanalysen antas att den studerade skrivna texten har 
dolda sidor i kommunikationen som genom innehållsanalysen 
kan belysas och synliggöras. Med hjälp av innehållsanalysen 
finns det således möjlighet att undersöka vilka värderingar, 
prioriteringar, vad som framställs som relevant och hur idéer 
hänger samman i den aktuella texten. Nackdelen med metoden 
är att den har en tendens att lyfta de utplockade enheterna i 
den undersökta texten ur sitt sammanhang. Innehållsanaly-
sen begränsas även av svårigheten att hantera underliggande 
meningar såsom vid syftningar till sådant som redan sagts samt 
subtila uttryck som framförs i den undersökta texten. Därför är 
det mest lämpligt att använda sig av innehållsanalysen när det 
handlar om dokument där kommunikationen är rak och enkel 
(Denscombe 2009:308–309).

Innehållsanalysen har valts som metod för att undersöka 
Malmö stads översiktsplan i syfte att utläsa hur kommunen 
behandlar den långsiktiga utvecklingen av staden kopplat till 
uppsatsens teman förtätning och grönstruktur. Utifrån rub-
rikerna visioner, övergripande mål, prioriterade inriktningar, 
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Analysmodellen syftar till att beskriva platsens karaktär genom 
hur den upplevs, och Lynch menar att vi förstår staden genom 
dess fysiska form. Stadens fysiska miljö tolkas visuellt genom 
olika synintryck såsom rörelse, ljus, färger och mönster. Läsbar-
heten av stadens uppbyggnad och struktur är en viktig visuell 
kvalitet för att lättare kunna orientera sig i staden. En visuellt 
lättläst och distinkt stadsmiljö underlättar inte bara för att hitta i 
staden utan kan även göra att staden upplevs tryggare. Stadens 
läsbarhet bygger på hur baselementen fungerar tillsammans 
och beroende på hur elementen relaterar till varandra kan de 
stimulera människor till att bygga upp mentala kartor och en 
visuell bild av staden utifrån fysiska kvaliteter (Lynch 1960:1-9). 
Som hjälp för att visualisera platsens utformning används de 
fem baselementen stråk, barriärer, områden, noder och land-
märken. 

Stråk

Stråken är de element i staden som människor rör sig längs 
när de tar sig fram och upplever den kringliggande miljön. 
Elementet kan bestå av gator, gångvägar, järnvägar eller andra 
transportleder. Stråken är oftast det tydligaste elementet vilket 
övriga element relaterar till i stadsmiljön. 

Barriärer

Barriärer eller kanter är ofta linjära element som utgör gränser 
och kan vara mer eller mindre möjliga att korsa. Barriärer kan 
exempelvis utgöras av olika typer av avbrott, räcken, staket, 
järnvägsspår eller andra typer av fysiska faktorer som skiljer oli-
ka miljöer åt. Barriärer eller kanter kan dock anses vara en viktig 
faktor för orienterbarheten då de bidrar till att visa var områden 
börjar och slutar.  

strategier och planeringsriktlinjer som används i Malmös över-
siktsplan plockas enheter ut som anses relevanta och kopplade 
till förtätning och grönstruktur. Resultatet av innehållsanalysen 
analyseras därefter genom att ställa enheterna kopplade förtät-
ning respektive grönstruktur mot varandra och forskning kring 
grönstrukturens betydelse för livsmiljön i staden. Innehållsana-
lysen består även av att räkna nyckelord och begrepp koppla-
de till förtätning respektive grönstruktur, vilka utgörs av; tät*, 
förtät*, växa inåt, funktionsbland*, park, grönyt*, grönområde, 
grön, grönstruktur.

2.3 Inventering

För att undersöka platsens förutsättningar inför utformningen 
av gestaltningsförslaget genomförs dels Kevin Lynchs platsana-
lys samt dokumentation av planområdet i form av bilder som 
tagits vid platsbesök.  

2.3.1 Lynchs platsanalys

Analysmodellen som används för att undersöka den valda plat-
sens förutsättningar bygger på Kevin Lynchs verk The Image of 
the City (1960). Lynchs analysmodell för att beskriva platsens 
karaktär genom hur den upplevs bygger dels på att fem olika 
fysiska element identifieras, och dels på intervjuer. Vid till-
lämpningen av metoden i detta arbete kommer endast plats-
analysen där de fem elementen identifieras och redovisas att 
genomföras. På grund av tids- och resursbegränsning kommer 
intervjuerna i detta fall utebli.
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Källorna omfattar forskningsartiklar och andra vetenskapliga 
publikationer kring ämnena förtätning och grönstruktur, såväl 
som myndighetsdokument och statliga utredningar. De oli-
ka källornas karaktär innebär att de innehåller olika nivåer av 
vetenskaplighet.  I vissa fall har sekundärkällor använts, då det 
inte funnits möjlighet att få tag på primärkällan. Men i den mån 
det varit möjligt har primärkällor använts som referens.

Områden

Områden är större element som utgör stadens olika delar. 
Områden uppfattas vanligtvis som tvådimensionella element 
där man mentalt träder in och befinner sig. Beroende på individ 
och vilken typ av stad, strukturerar människor staden mentalt 
utifrån områden eller stråk som det dominerande visuella ele-
mentet. 

Noder

Noder är strategiska punkter i staden som går att beträda eller 
stiga in i. Noderna kan ses som målpunkter. Exempel på ele-
ment som utgör noder kan vara bytespunkter för kollektivtrafik, 
en plats där vägar möts eller andra platser som fungerar som 
mötesplatser där människor uppehåller sig. 

Landmärken 

Landmärken utgör en annan form av punkt-referens som till 
skillnad från noder innebär att landmärket betraktas utifrån 
snarare än något att ”kliva in i”. Landmärken är ofta tydligt 
definierade fysiska objekt såsom en byggnad, en skylt, berg 
i horisonten eller en affär. Landmärken som syns på håll kan 
fungera som en visuell referens som symboliserar en konstant 
riktning och är därmed ett objekt att orientera sig efter (Lynch 
1960:47–48).

2.4 Källkritik

I sammanställningen av teoretiska utgångspunkter samt kun-
skaps- och forskningsöversikten har olika sorters källor använts. 
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3. Teoretiska utgångspunkter
3.1 Hållbar utveckling

Hållbarhet beskrivs ibland som ett luddigt och svävande be-
grepp eftersom det finns en mängd olika sätt att definiera och 
tolka begreppet på (De Roo & Porter 2007:2). Ett vanligt sätt 
att beskriva hållbarhet är genom modellen med tre samman-
kopplade ringar som syftar till att illustrera en balans mellan 
sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter som ett sätt att 
uppnå hållbarhet (Meadowcroft 2007:299). De olika synsätten 
på begreppet hållbarhet innebär dock olika stort fokus på de 
sociala, ekonomiska och ekologiska perspektiven. Därför är det 
svårt att definiera begreppet eftersom olika synsätt innebär att 
människor menar olika men använder samma ord för att beskri-
va en mängd olika mål, vägar och metoder för att uppnå hållbar 
utveckling (Hopwood, Mellor, O’Brian 2005: 41, 47). Konceptet 
hållbar utveckling är ett resultat av en ökad medvetenhet om 
miljömässiga problem ur ett globalt perspektiv och kopplingen 
till sociala och ekonomiska intressen samt en oro för mänsk-
lighetens framtid (Hopwood, Mellor, O’Brian 2005:39). 1987 
presenterades en definition av begreppet hållbarhet av Brundt-
landskommissionen i rapporten Our Common Future, framta-
gen på uppdrag av Förenta Nationerna. Hållbarhet definieras 
i rapporten som utveckling som tillfredsställer dagens behov 
utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 
tillfredsställa sina behov:

“Sustainable development is development that meets the needs of 
the present without compromising the ability of future generations 

to meet their own needs.” (WCED 1987)

Meadowcroft beskriver hur konceptet är svårt att definiera i 
praktiken och att hållbarhet snarare utformat för att fungera 
som en styrande referenspunkt för miljön vid det politiska 
beslutsfattandet. Konceptet hållbarhet kan jämföras med 
andra politiska koncept såsom frihet och rättvisa och Meadow-
croft menar att begreppet används som verktyg för att styra 
och fokusera den politiska debatten åt en viss riktning, även 
om konceptets innebörd är svår att fastställa och konkretise-
ra (Meadowcroft 2007:300). För att konkret verka för hållbar 
utveckling krävs en tolkning av begreppets innebörd från fall 
till fall.  För varje kontext behövs det formuleras mål och strate-
gier för att implementera hållbarhet i praktiken (Meadowcroft 
2007:307).

3.2 Förtätning som strategi för hållbarhet

Inom stadsbyggnadsdebatten finns många röster som talar om 
den täta staden som ett hållbart sätt att bygga stad. Arnstberg 
och Bergström skriver om den europeiska stadsutveckling-
en och menar att den gemensamma stadsbyggnadsidén för 
samtliga städer är förtätning. Denna tydliga inriktning är ett 
resultat av urban sprawl, eller stadsutglesning har pågått sedan 
1950-talet (Arnstberg & Bergström 2010:239). Antalet bilar i 
Sverige ökade kraftigt på 1950-talet och bilismens genomslag 
hade stor påverkan på stadsplaneringen och bidrog till ett nytt 
sätt att planera. För att skapa större utrymme och förbättrad 
tillgänglighet för den ökande bilismen började de befintliga 
stadskärnorna moderniseras. Möjligheten att färdas med bil 



14

täta staden. Därför beskriver författarna att det är nödvändigt 
att förhålla sig kritisk till antagandet om att det finns ett själv-
klart samband mellan den täta staden och hållbarhet (De Roo & 
Porter 2007:6). 

De Roo & Porter redogör för hur förtätning i viss mån tycks stå i 
kontrast till marknaden och människors efterfrågan och pre-
ferens för bostäder. Majoriteten av hushållen föredrar att bo i 
en fristående bostad med tillhörande trädgård och egen par-
keringsplats. Detta innebär att det finns ett socio-ekonomiskt 
tryck på att bygga bostäder som i kontexten tät stad är ytkrä-
vande och som därmed främjar fortsatt stadsutglesning
(De Roo & Porter 2007:5-6). 

I forskningsartikeln The Compact City Fallacy (2005) förhåller 
sig författaren Michael Neuman ifrågasättande kring den täta 
stadsstrukturen som mer hållbar än någon annan stadsstruk-
tur, och huruvida stadens form i sig kan anses hållbar. Neuman 
pekar även på nödvändigheten av att se bortom begreppet tät 
stad för att finna svaret på vad som är hållbart, eftersom staden 
består av fler dimensioner än endast den byggda miljön. Att 
betrakta stadens form som den enda faktorn att uppnå håll-
barhet är ett statiskt och kontraproduktivt sätt att planera och 
bygga städer på. Neuman förklarar att det finns fördelar med en 
tät stadsbyggnadsform, men menar att det är fel sätt att ställa 
frågan om tät stad är en hållbar stadsbyggnadsform, eftersom 
frågan som istället bör ställas är hur processen går till att plane-
ra och bygga städer och om sättet som människor lever, konsu-
merar och producerar i staden är hållbart (Neuman 2005).

skapade förutsättningar för staden att expandera och förorter 
växte successivt fram. Till följd av planering med biltrafiken i 
fokus blev resultatet på många håll en fragmenterad stadsstruk-
tur med geografiskt skilda enheter uppdelade efter funktion 
(Nyström & Tonell 2012:157–158).

Som en motreaktion till stadens utglesning växte konceptet 
kring den täta staden fram som ett sätt att genom den rumsli-
ga strukturen lösa ett antal problem i staden och dess omland. 
Konceptet med den täta staden innebär att marken i stadens 
omland bevaras genom att den befintliga staden istället växer 
inåt genom förtätning (De Roo & Porter 2007:5). I stadsbygg-
nadsdebatten antyds ofta ett samband mellan stadens struktur 
och hållbarhet, där stadens form och täthet är av betydelse i 
strävan mot hållbar utveckling. I debatten är det just den täta 
staden som ofta anses vara den mest hållbara stadsstrukturen. 
Den allmänna uppfattningen om den täta stadens fördelar är 
att den bidrar till minskad energikonsumtion, minskat bilbero-
ende, minskade utsläpp, ökad tillgänglighet, bättre kollektivtra-
fikmöjligheter och en förbättrad livsmiljö överlag i staden (De 
Roo & Porter 2007:7).

De Roo & Porter kritiserar vad de menar är en övertro på den 
täta staden som hållbar eftersom bilden av den täta stadens 
möjligheter inte alltid stämmer överens med verklighetens 
utveckling. Till exempel nämns hur det finns en utbredd tro 
på att konceptet den täta staden bidrar till hållbar utveckling 
eftersom den skapar förutsättningar för minskad biltrafik. Rå-
dande trend tyder dock på en ökad biltrafik och vad De Roo och 
Porter pekar på är att det finns faktorer som kan underminera 
stadsbyggnadsstrategier för hållbarhet såsom exempelvis den 

3.
 T

EO
RE

TIS
KA

 U
TG

Å
N

G
SP

UN
KT

ER



15

från skräp, buller och störande människor, och de enda ljuden 
som hörs är från vatten, vind, fåglar och insekter. 

2. Vildhet 

En plats som präglas av parkkaraktären vildhet upplevs som en 
miljö med vild och orörd natur med växter som upplevs vara 
självsådda. Platsen signalerar mystik och natur som kan associe-
ras till sägner.

3. Artrikedom

Den artrika platsen kännetecknas av mångfalden av olika växt- 
och djurarter och ger associationer till Edens lustgård.

4. Rymd

På en plats med karaktären rymd upplever besökaren känslan 
av att komma in i en annan värld med en sammanhållenhet 
av tillexempel skog eller strand som passar att söka sig till för 
reflektion.

5. Vidd, allmänning

Stora vida och öppna ytor med möjlighet till överblick och med 
utrymme för aktiviteter kännetecknar rumskaraktären vidd & 
allmänning.

6. Refug, viste

Karaktären kännetecknar en avskild, trygg och omsluten plats 
som är möjlig att appropriera som sin egen och erbjuder plats 
för enskildhet. 

7. Samvaro, möte

En plats som skapar förutsättningar för umgänge och möten 

3.3 Utgångspunkt för utformning av ny park

Patrik Grahn har forskat om trädgårdsterapi och landskapets 
terapeutiska inverkan på människan och berör trädgårds- 
och parkmiljöers möjligheter att bidra till rehabilitering för 
människor med olika psykiska åkommor. Forskningen faller 
inom ramarna för det tvärvetenskapliga ämnet miljöpsykologi 
och i denna uppsats kommer Grahns åtta definierade parkka-
raktärer användas vägledande vid utformningen av gestalt-
ningsförslaget för att säkerställa en parkmiljö som erbjuder 
variation och en blandning av upplevelser som tilltalar olika 
besökare. 

Grahns studier har resulterat i åtta parkkaraktärer som beskriver 
människans olika upplevelsebehov av grönområden, park- och 
trädgårdsrum. Parkkaraktärerna som beskrivs är rofylldhet, 
vildhet, artrikedom, rymd, vidd & allmänning, refug & viste, 
samvaro & möte, kultur. De olika parkkaraktärerna tilltalar 
människor i olika psykiska tillstånd med olika behov. Beroende 
på vilket psykiskt tillstånd människan befinner sig i skiljer sig 
behovet av engagemang vilket ställer krav på vilka karaktärer 
som återfinns i miljön. En park som har en variation av de olika 
karaktärerna representerade kan därmed tilltala fler besöka-
re än en park med bara en eller några få av rumskaraktärerna 
(Grahn 2005:250–251). Nedan beskrivs de åtta parkkaraktärerna 
och vilka egenskaper som kännetecknar en plats präglad av 
respektive karaktär. 

1. Rofylldhet

En plats som kännetecknas av lugn, ro och tystnad. Platsen är fri 
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mellan människor samt att knyta sociala kontakter. Dit söker 
sig människor för att antingen observera eller delta i aktiviteter 
som utspelar sig på platsen. 

8. Kultur

Platsens karaktär kännetecknas av att den relaterar till historiska 
händelser, religiösa uttryck eller mänskliga värderingar (Grahn 
2005). 
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4. Kunskaps- & forsknings-
översikt
4.1 Grönstrukturens roll som offentligt rum i 
den täta i staden

Det pågår en upprustning av de offentliga stadsrummen i Euro-
pa efter att många fått förfalla under efterkrigstiden till följd av 
stadsutglesning och att människor flyttade till stadens förorter. 
Stort fokus på trafikfrågor som fått hög prioritet har bidragit till 
försummandet av det offentliga rummet under efterkrigstiden. 
Bostäder i den täta staden saknar oftast egna trädgårdar vilket 
ställer krav på gemensamma offentliga rum i form av parker 
och grönområden. Författarna menar att det behövs olika sor-
ters parker och grönområden tillgängliga för olika åldersgrup-
per (Arnstberg & Bergström 2010:245). En upprustning av de 
offentliga rummen och skapandet av nya parker i stadsmiljön 
menar författarna är en god investering för städerna i Europa 
för att erbjuda en attraktiv stad som ett led i konkurrensen 
om turism, företag och befolkning (Arnstberg & Bergström 
2010:246–247).

I publikationen Guide till svensk landskapsarkitektur (2013) 
skriver bland annat landskapsarkitekten Anders Kling om land-
skapsarkitekturens roll i Sverige mellan 1990-2010. Det ställs 
idag högre krav på stadens offentliga rum och gårdsmiljöer än 
tidigare. Kling menar att landskapsarkitekturens framskjutna 
roll bland annat hänger ihop med att pengar frigjorts när kom-

munen sålt mark till byggherrar, vilka återinvesteras i offentliga 
miljöer. Ytorna mellan bebyggelsen har dock krympt, framförallt 
utemiljöerna på kvartersmark minskar i dagens stadsbyggande, 
vilket Kling menar beror på att vid utförsäljningen av mark har 
vinsterna maximerats vilket resulterar i en högre exploaterings-
grad. Fler invånare får därmed samsas om en mindre yta ute-
miljö, vilket kan ställas i kontrast till efterkrigstidens stadsbyg-
gande med stora gårdar. Det halvprivata prioriteras ofta bort i 
dagens täta stadsbyggande och aktiviteterna på kvartersmar-
ken förflyttas till det offentliga rummet. 

Vidare beskriver Kling hur användningen av parker och andra 
offentliga rum förändrats i staden på senare år. Offentliga rum 
i stadsmiljön har fått en större betydelse som mötesplatser där 
människor uppehåller sig längre istället för att bara fungera 
som genomgångsplatser. Det offentliga stadsrummet ska gärna 
vara flexibelt och kunna inrymma olika aktiviteter. En ökad an-
vändning av de offentliga rummen ökar slitaget på framförallt 
stadens parker, vilket ställer krav på anpassning av äldre park-
miljöer till dagens användning (Kling 2013: 239-242).

Jane Jacobs skriver i boken Den Amerikanska Storstadens Liv 
och Förfall (1969) om parkers funktioner i stadsmiljön. Jacobs 
menar att det är närvaron av människor som gör en park lyckad 
respektive att människor håller sig borta vilket gör parken im-
populär (Jacobs 2005:113–114). Jacobs menar vidare att parker 
kan öka attraktiviteten i de stadsdelar som redan anses vara 
attraktiva. På motsvarande sätt drar parkerna ner de stadsdelar 
som människor redan undviker, därför att parkerna kan bidra 
till att förstärka platsens negativa aspekter såsom faror, tristess 
eller ödslighet (Jacobs 2005:136).
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Jacobs riktar kritik mot hur stadsplanerare ofta hyser alltför stor 
tilltro till att parker och grönområden är svaret på hur staden 
kan förbättras. Jacobs syftar på det faktum att människor inte 
kommer att använda parker bara för att de finns och att stads-
planerarna hoppas på att de ska användas (Jacobs 2005:113–
114). Jacobs egen iakttagelse är att en del parker ofta är obe-
folkade och hon frågar sig varför det inte finns människor där 
det finns parker och parker där det finns människor (Jacobs 
2005:119).

Jacobs menar vidare att det ställs alltför höga krav på parkerna, 
eftersom parkerna i sig inte kan förändra omgivningens egen-
skaper och människors beteenden. Det handlar snarare om att 
parkerna speglar sin omgivning. En blandning av aktiviteter 
och verksamheter i bebyggelsen omkring parken, såsom bo-
städer, kontor, service är av stor betydelse för en lyckad park. 
Det beror på att mångfalden av verksamheter gör att parken får 
ett ökat antal användningsområden än en park som omges av 
vad Jacobs kallar funktionell monotoni (Jacobs 2005:120). Med 
begreppet funktionell monotoni menar Jacobs att parken är be-
lägen i ett område med exempelvis enbart kontor eller enbart 
bostäder. En sådan park blir oundvikligen ödslig under stora de-
lar av dygnet (Jacobs 2005:123). I storstäderna är det variation 
och folkliv som lockar till sig ännu mer folkliv, medan livlöshet 
och monotoni leder till det motsatta. Det är ingen bra idé att 
anlägga en park genom att ersätta den markanvändning som 
är anledning till att platsen har ett rikt folkliv, eftersom parken 
i sig inte automatiskt skapar folkliv. Parken är istället en del av 
mångfalden och kan utgöra ett positivt inslag som mötesplats i 
den funktionsblandade staden (Jacobs 2005:125–126).

4.2 Grönstrukturens betydelse för livsmiljön i 
staden

Följande kapitel syftar till att besvara första forskningsfrågan:

Vilken betydelse anses grönstrukturen ha för livsmiljön i staden 
enligt forskningen?

4.2.1 Ekologiskt perspektiv

Ur ett ekologiskt perspektiv genererar stadens grönstruktur 
ett antal ekosystemtjänster som bidrar till positiva effekter för 
stadsmiljön. Genom att skapa förutsättningar för biologisk 
mångfald, ta hand om dagvatten samt bidra till rening av luft 
och fungera som bullerdämpare utgör stadens grönstruktur en 
väsentlig del av den urbana infrastrukturen (Bucht & Persson 
1994:33).

Grönstrukturen är en central faktor för stadens biologiska 
mångfald. (Boverket 2007:21) Den biologiska mångfalden 
handlar om mångfald av arter, den genetiska variationen inom 
arter och mångfald av biotoper och ekosystem. (Bucht & Pers-
son 1994:25) Forskning visar även på att det tycks finnas ett 
positivt samband mellan biologisk mångfald med stor variation 
av arter som förekommer i urbana grönområden och välbefin-
nande hos människor som vistas i grönområdet (Fuller, Irvine, 
Devine-Wright, Warren & Gaston:2007). 

Bucht och Persson (1994) beskriver hur det finns stor potential 
att utnyttja stadens grönstruktur för dagvattenhantering. Dels 
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gemenskap, men samtidigt uppstår det en känsla av vi och dem 
mellan geografiskt skilda bostadsområden. Det är vi- och dem- 
mentaliteten som kan bli problematisk eftersom det riskerar att 
underminera den sociala sammanhållningen i staden. Moder-
nismens storskalighet och avståndsplanering har visat sig öka 
segregationens negativa konsekvenser, eftersom det geogra-
fiskt långa avståndet mellan bostadsenklaver även ökar det 
sociala avståndet mellan befolkningsgrupper. När befolknings-
grupper inte möts i vardagen, så bygger uppfattningen om den 
andra på fördomar och rykten snarare än egna erfarenheter. 
Arnstberg och Bergström skriver om hur lokaliseringen av grön-
områden kan ha betydelse för att motverka segregation. Parker 
och grönytor är offentliga rum som har potential att utgöra mö-
tesplatser. Istället för att skilja olika stadsdelar åt med grönytor 
så bör parker och grönytor vara belägna inne i stadsdelarna 
och vara omgivna av bebyggelse för att utgöra gemensamma 
mötesplatser snarare än att fungera som avskiljare (Arnstberg & 
Bergström 2010:86–87).

Stadens natur och parker är en del av det offentliga rummet 
och är ett av stadens få offentliga rum som inte präglas av 
näringsliv eller handel. Parkerna och naturens ickekommersiella 
karaktär gör dem till viktiga mötesplatser i staden ur ett demo-
kratiskt perspektiv, eftersom de är till för alla stadens invånare 
oavsett ålder, kön, inkomst eller etnicitet. Ur ett socialt perspek-
tiv är denna typ av mötesplatser viktiga eftersom de bidrar till 
möjligheter för ökad integration och social sammanhållning 
(Boverket 2007:19–20).

Forskning kring bebyggelsetäthet och hur närhet till natur 
påverkar de boendes tillfredställelse med sitt bostadsområde 

kan bevuxna markytor användas för infiltration av dagvattnen 
och dels kan de bidra till rening och fördröjning av dagvatt-
net innan det rinner ner till ledningsnätet. Genom infiltration 
återförs nederbörden till markens hydrologiska system. Vid 
stora dagvattenmängder finns risk att avloppsvattenreningen 
påverkas. Genom att utnyttja grönstrukturen för dagvattenhan-
tering kan kvaliteten på reningen förbättras genom att av-
loppsledningsnätet inte blir lika tungt belastat (Bucht & Persson 
1994:33).

Ett stort problem är de hälsofarliga partiklar som finns i luften 
i stadsmiljöer. Det är möjligt att minska andelen partiklar och 
giftiga ämnen i stadsluften genom att plantera mer träd, ef-
tersom vegetationen har förmågan att fånga upp partiklarna 
och binda giftiga ämnen genom sin bladyta (Boverket 2010:7). 
Grönska nära byggnader sänker dessutom temperaturen vid 
värmeböljor och kan bidra till skugga och skydd mot solen 
(Boverket 2007:21). Vegetationen och absorbenter på mark, 
väggar eller tak har även en bullerdämpande effekt. Hårdgjorda 
ytor i anslutning till exempelvis en trafikerad gata ger större 
bullerspridning än om anslutande mark består en bevuxen 
yta. Att avskärma bullerkällan med träd och buskar kan som en 
psykologisk faktor bidra till att bullerkällan upplevs som mindre 
besvärande (Bucht & Persson 1994:35).

4.2.2 Socialt perspektiv

Segregation uppstår ur önskan om att bo med likasinnade, 
med ett hopp om att få känslan av gemenskap i bostadsområ-
det. Arnstberg och Bergström (2010) menar att det kan uppstå 
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positiva effekter för människors fysiska hälsa och välmående. En 
god tillgång på grönytor skapar förutsättningar för människor 
att ägna sig åt fysiska utomhusaktiviteter, vilket kan förebyg-
ga och minska risken att drabbas av olika sjukdomar såsom 
exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och vissa typer 
av cancer (Xiaolu & Rana 2012:176). Undersökningar visar att 
den vanligaste typen av aktivitet i grönområden och parker är 
olika motionsformer såsom promenader. Närheten till grönytor 
har också betydelse för användningen av dem. Det finns forsk-
ning som tyder på att 300 meter från bostaden utan barriärer 
på vägen utgör en gräns när det gäller hur långt människor är 
beredda att gå för att komma till ett grönområde och nyttja det 
regelbundet (Faskunger 2007:16–17).

Naturmiljöer kan bidra till minskat blodtryck hos människor 
genom nyttjandet av dem för rekreation och fysisk aktivitet. Det 
tycks vidare finnas ett positivt samband mellan tillgänglighet 
till gröna platser och livslängden hos äldre människor. Grönytor 
utgör miljöer som underlättar och skapar tillfällen för social 
kontakt, inte minst för äldre människor bidrar en god tillgång 
på grönytor till en ökad möjlighet att knyta och bibehålla socia-
la kontakter (Xiaolu & Rana 2012:175–176).

Den visuella och estetiska aspekten av stadens grönytor kan 
bidra till skapa känslor av välbefinnande och tillfredställelse. 
Ljud och dofter från växtligheten bidrar även till positiva käns-
lor och rofylldhet (Xiaolu & Rana 2012:175). Forskning kring 
naturens påverkan på människan ur ett psykologiskt perspektiv 
visar på att det finns ett samband mellan vistelse i naturen och 
återhämtning från stress. I urbaniserade länder sker majoriteten 
av mötena med naturen under korta stunder, men även en kort 

visar på att tät bebyggelsestruktur kan anses mer acceptabel av 
de boende om det finns utblickar mot natur inom synhåll från 
bostaden. Närheten till gemensamma grönytor kan därmed bi-
dra till att förbättra negativa uppfattningar som kan associeras 
med att bo tätt. Resultaten i just denna studie antyder att det 
inte nödvändigtvis är den fysiska närheten till gemensamma 
grönytor som är av störst betydelse för de boendes tillfredstäl-
lelse med sitt område, utan det handlar framförallt om möjlig-
heter till utblickar mot natur och minskad utsikt mot grannars 
bostäder. Vidare tyder resultaten på att en variation av olika 
sorters gemensamma platser bidrar till att öka gemensamhets-
känslan i bostadsområdet. Därmed bör bostadsområden vara 
belägna i anslutning till gemensamma grönområden, gärna 
med både natur och rekreationsområden för tillgång till både 
naturupplevelser och social interaktion. Vid utformningen efter-
frågas därför en lokalisering av nya bostäder så att utsikten mot 
grönska maximeras, och vyn mot bullriga vägar och grannars 
bostäder minimeras (Kearney 2006:133–136).

I vårt samhälle ägnar sig människor alltmer åt stillasittande akti-
viteter, medan fysisk aktivitet och motion står för en liten andel 
av dygnets timmar. Ungefär hälften av fritiden på vardagar 
ägnas åt skärmbaserad underhållning, resterande av den vakna 
tiden ägnas generellt åt aktiviteter som inte kräver särskilt stor 
fysisk ansträngning. Statens Folkhälsoinstitut har undersökt 
sambandet mellan stillasittande och ohälsa och resultatet visar 
på att det finns en koppling mellan stillasittande beteenden 
och en rad olika hälsorisker (Statens Folkhälsoinstitut 2012:11, 
52, 56).

Ur ett hälsoperspektiv kan tillgängligheten till grönytor bidra till 
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stunds exponering av natur tycks fylla en viktig funktion för 
att underlätta återhämtning från vardagsstess (Ulrich, Simons, 
Losito, Fiorito, Miles & Zelson 1991:222–224).

Grönytor och utemiljöer kan vidare bidra till att främja barns 
sociala, psykiska, motoriska och fysiska utveckling. Varierad na-
turmiljö ger utrymme för lek och kan uppmuntra till kreativitet 
hos barnen (Johansson, Kollberg & Bergström 2009:23). När det 
gäller barn och fysisk aktivitet tycks det finnas ett samband mel-
lan hur mycket de rör på sig och tillgängligheten till lekplatser 
och grönområden (Boverket 2013:23). Det tycks vidare finnas 
samband mellan barns vistelse i naturen och attityder. Barn som 
leker mycket i naturen får en mer positiv inställning till natur 
och friluftsaktiviteter. Genom exempelvis utomhuspedagogik 
ges förutsättningar för barnet att skapa en relation till landska-
pet baserat på den egna upplevelsen och är ett sätt att stärka 
positiva attityder till naturen, vilket i förlängningen kan bidra till 
utvecklandet av ett miljöengagerat förhållningssätt hos barnet 
(Öhman 2011: 123,130).
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5. Resultat av fallstudie
I följande avsnitt görs en fallstudie på Malmö Stads översikts-
plan där delar väljs ut genom en kvalitativ innehållsanalys. 
Delarna som lyfts fram ur översiktsplanen och som utgör resul-
tatet av fallstudien är kopplade till uppsatsens huvudteman, 
förtätning och grönstruktur. Genom att undersöka hur Malmö 
stad hanterar förtätning och grönstruktur på olika nivåer i över-
siktsplanen ska följande två forskningsfrågor besvaras i resultat-
delen:

 Vilka visioner, övergripande mål, prioriterade inriktning- 
 ar, strategier och planeringsriktlinjer uttrycks i översikts- 
 planen gällande förtätning?

 Vilka visioner, övergripande mål, prioriterade inriktning- 
 ar, strategier och planeringsriktlinjer uttrycks i översikts 
 planen gällande stadens grönstruktur?

5.1 Översiktsplan för Malmö stad

Planstrategin utgör en av de två delar som översiktsplanen för 
Malmö består av. Den andra delen av översiktsplanen är till-
gänglig på kommunens hemsida i form av ett digitalt kartverk-
tyg där översiktsplanens kartor och planeringsriktlinjer redo-
visas. Översiktsplanen antogs av Kommunfullmäktige 22 maj 
2014 och till planen hör även en miljökonsekvensbeskrivning, 
samrådsredogörelse och utställningsutlåtande. Översiktsplanen 
förmedlar en översyn av Malmö stads långsiktiga utvecklingsvi-

sioner med siktet inställt på ett Malmö år 2032. Som ett led i att 
uppnå stadsbyggnadsvisionen för Malmö 2032 beskrivs kom-
munens övergripande mål, prioriterade inriktningar, strategier 
samt planeringsriktlinjer som fyller en vägledande funktion för 
planeringen av stadens utveckling. 

Övergripande mål

I de övergripande målen i översiktsplanen beskrivs strävan 
mot en hållbar utveckling i staden genom att Malmö ska bli 
en attraktiv och socialt-, ekonomiskt- och miljömässigt hållbar 
stad. Det beskrivs hur de tre hållbarhetsaspekterna är samman-
kopplande och ömsesidigt beroende av varandra (Malmö stad 
2014a:6).

Prioriterade inriktningar

De prioriterade inriktningarna som förmedlas i översiktsplanen 
handlar om att bygga en nära, tät, grön och funktionsblandad 
stad, att utveckla Malmö till en regional motor för grön tillväxt 
och sysselsättning och att stärka staden som kulturell och de-
mokratisk arena (Malmö stad 2014a:6-7).

Strategier

För att ge stöd till de prioriterade inriktningar som presenteras i 
översiktsplanen har trettio strategier tagits fram. Strategierna är 
uppdelade efter olika teman, men då olika aspekter inom stads-
byggnad ofta är kopplade till varandra krävs det en översyn av 
alla strategier för att få en helhetsbild av kommunens vägledan-
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de riktlinjer. I innehållsanalysen av översiktsplanen har dock tre 
strategier som är tydligast kopplade till uppsatsens huvudsakli-
ga teman valts ut. Detta för att på ett mer ingående plan stude-
ra kommunens strategier kring förtätning och grönstruktur. De 
valda strategierna är ”Tätare stad och mer funktionsblandning” 
som utgör strategier kopplade till förtätning, och ”En grönare 
stad” och ”Grönstruktur” som innefattar strategier kopplade till 
temat grönstruktur. Vidare görs ett urval inom respektive strate-
gier utifrån vad som anses relevant för att besvara uppsatsens 
forskningsfrågor.

Planeringsriktlinjer

I den del av översiktsplanen för Malmö som utgörs av en in-
teraktiv karttjänst presenteras översiktsplanens kartor samt 
planeringsriktlinjer för stadens utveckling. Riktlinjerna är vägle-
dande på en konkret nivå och omfattar åtta olika huvudteman 
inom stadsplanering. De teman för planeringsriktlinjer som är 
relevanta för innehållsanalysen i denna uppsats är ”Bebyggel-
se” samt ”Natur, rekreation & odling”, och i följande resultatdel 
presenteras de underkategorier till riktlinjerna som är relevanta 
för uppsatsens ämne.
 

5.2 Förekomst av begrepp

En sökning har gjorts i översiktsplanen efter utvalda begrepp 
och nyckelord och i tabellerna presenteras resultatet av sök-
ningen efter begreppen som är kopplade till de huvudtema 
som undersöks; förtätning och grönstruktur.

Antal ord i översiktsplanen sammanlagt: ca 30 000

Förtätning
tät*    87
förtät*    7
växa inåt   7
funktionsbland*  13

Grönstruktur
park    64
grönyt*  4
grönområde   1
grön (bortsett från 
”grön tillväxt”)  82
grönstruktur   2
naturområde   10

5.3 Förtätning

Vision – Malmö 2032

I visionen om hur staden utvecklats till år 2032, är förhoppning-
en att Malmös befolkning ökat kraftigt och att fler människor 
rör sig på en mindre yta eftersom staden blivit mer tätbebyggd. 
Butiker, lokal handel och restauranger blomstrar och stadsmil-
jön präglas av folk i rörelse, möten mellan människor och akti-
viteter. Den önskade känslan av Malmö år 2032 enligt visionen 
är upplevelsen av att befinna sig i en liten storstad med närhet 
till stadens utbud. Strävan efter närhet som förmedlas i visionen 
förväntas ge förutsättningar att i högre utsträckning gå, cykla 
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och att välja kollektiva färdmedel (Malmö stad 2014a:9). Vidare 
beskrivs i visionen att i Malmö år 2032 har barriärer och gränser 
mellan stadsdelar brutits och suddats ut, och nya stråk genere-
rar nya rörelsemönster som läker samman staden både socialt 
och fysiskt (Malmö stad 2014a:13).

Övergripande mål

Inom resonemanget kring den sociala hållbarhetsaspekten kan 
en koppling dras till temat förtätning genom att det talas det 
om att koppla samman stadens olika delar och för att överbryg-
ga fysiska och såväl som mentala barriärer i strävan om en god 
social utveckling (Malmö stad 2014a:15).

Prioriterade inriktningar

En av de framstående prioriterade inriktningarna som pre-
senteras i översiktsplanen är att Malmö ska växa inåt, innan-
för stadens Yttre Ringväg. Argument för att staden i enlighet 
med översiktsplanen ska växa inåt handlar om att en tät stad 
beskrivs vara mer resurs- och energieffektiv än en gles stad. 
Tätare stad förbättrar förutsättningarna för ett resurseffektivt 
transportsystem som bidrar till att fler människor väljer gång, 
cykel eller kollektivtrafik som färdmedel, vilket kan generera ett 
minskat bilberoende. Behovet att ta värdefull jordbruksmark 
i anspråk i stadens utkant minskar också i samband med att 
staden byggs inåt (Malmö stad 2014a:19).

Närhet i staden är en kvalitet tas upp som en aspekt inom de 
prioriterade inriktningarna. Yteffektivitet och multifunktiona-

litet är bland annat begrepp som används för att karaktärisera 
det tätbebyggda Malmö. Det beskrivs hur tillgången till mark är 
begränsad i staden, därför krävs vid byggnation ett nytänkande 
och ifrågasättande av traditionella lösningar för att samhälls-
funktioner som kräver stor plats ska rymmas i staden. Genom 
att komplettera befintliga områden med funktioner som saknas 
blir staden mer funktionsblandad. Då fler människor arbetar 
och bor på mindre yta bedöms underlaget öka för handel, 
service och nöjen. Ett ökat underlag i form av fler människor 
beskrivs bidra till mer liv och rörelse vilket i sin tur förväntas 
leda till ökad trygghet och attraktivitet i stadsmiljön (Malmö 
stad 2014a:20). Det talas om faktorer som bidrar till att stärka 
stadens attraktivitet som en del i den prioriterade inriktningen 
om ett Malmö som fungerar som en regional motor för grön 
tillväxt och sysselsättning. Här beskrivs vikten av en fungerande 
bostadsmarknad med ett varierat utbud av boendeformer. För 
stadens attraktivitet behövs en bostadsförsörjning som tillgo-
doser bostadsbehovet för malmöbor och inflyttade (Malmö 
stad 2014a:21). I den prioriterade inriktningen för staden som 
en kulturell och demokratisk arena beskrivs hur stadens olika 
delar behöver läkas samman i syfte att minska segregationen 
mellan olika områden i Malmö. Det handlar om att överbrygga 
barriärer som skiljer stadsdelar åt både fysiskt och mentalt ge-
nom att bygga om större huvudgator och infartsleder till stads-
huvudgator (Malmö stad 2014a:23).

Strategier

Tätare stad och mer funktionsblandning

Strategierna syftar till att förtäta och öka byggnadsvolymen 
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i den befintliga staden. Det beskrivs hur staden kan förtätas 
genom omvandling av industri- och hamnområden, genom 
exploatering av byggnader där det finns utrymme exempelvis 
längs vägar, genom tillbyggnad och påbyggnad av befintliga 
byggnader. Att i vissa fall riva befintliga byggnader för att ersät-
ta med bebyggelse av högre exploateringsgrad ses också som 
ett alternativ. Nedan följer strategierna som tagits fram i över-
siktsplanen för utvecklingen mot en tätare stad med högre grad 
av funktionsblandning:

 Yteffektivt markutnyttjande – komplettera staden fram- 
 förallt vid stationsnära lägen och längs kollektivtrafik 
 stråk.

 Läka samman staden genom att bygga bort fysiska och  
 mentala barriärer.

 Bygga staden med så stor funktionsblandning som möj- 
 ligt.

 Förtäta lågt exploaterade verksamhetsområden. 

 Ta hänsyn till platsens förutsättningar, kulturmiljövärden  
 och existerande stadskaraktär vid komplettering av be- 
 byggelse.

 Stor återhållsamhet gällande att ta park i anspråk för  
 andra ändamål. Förbättrad kvalitet i stadsmiljön ska  
 eftersträvas när staden byggs tätare. 

 Minimera andelen hårdgjorda ytor genom gröna 
 markytor och tak för infiltration och fördröjning av  

dagvattnet (Malmö stad 2014a: 30).

Planeringsriktlinjer
Blandad stadsbebyggelse

  Eftersträva blandning av olika typer av bostäder och  
 upplåtelseformer i samma område samt fastigheter och  
 kvarter med flera funktioner. 

 Markparkering ska undvikas så långt som möjligt, i  
 första hand ska bilparkering lösas i parkeringshus eller i  
 andra hand underjordiska garage.

 Exploatering i befintliga parker inom den blandade  
 stadsbebyggelsen ska inte ske, endast om kompen- 
 sation med samma kvalitet genomförs inom rimligt av- 
 stånd.

 Eftersträva max 300 meter till närmsta park, torg eller  
 naturområde. Förbättrad tillgänglighet till parker och  
 natur genom gröna stråk. 

 Grönytefaktorn som är en räknemodell för säkerställan- 
 det av gröna kvaliteter ska prövas i nya detaljplaner där  
 det är möjligt. Mer grönska eftersträvas i både nya och  
 existerande gatumiljöer och målet är en kraftig ökning  
 av träd samtidigt som befintliga alléer skyddas. 

 I nya detaljplaner ska lågt sluttande eller platta tak ut- 
 nyttjas som en resurs exempelvis som gröna tak för dag- 
 vattenhantering, biologisk mångfald, för energiproduk- 
 tion eller som utrymme för fritidsaktiviteter. 
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 Dagvatten hanteras som en resurs i stadsbyggandet.  
 Minimering av hårdgjorda ytor, gröna tak som fördröjare  
 av dagvattnet och öppen dagvattenhantering ska efter- 
 strävas.

 Undvika påverkan på natur- och ekologiska värden så  
 långt som möjligt. Om negativ påverkan inte kan 
 undvikas, minimeras eller kompenseras ska balansrings- 
 principen tillämpas, vilket innebär att värdena ersätts på  
 annan plats. 

Täthet

I planeringsriktlinjerna kring täthet beskrivs fördelarna med tät 
stad, men det pekas samtidigt på att det inte går att eftersträva 
samma nivå av täthet för hela staden, eftersom vissa stads-
kvaliteter eller stadskaraktärer kan gå förlorade. Därför pekas 
det på nödvändigheten att föra resonemang om stadens 
kvaliteter parallellt med resonemangen kring stadens täthet. 
Tre nivåer av täthet presenteras i riktlinjerna som beror på 
platsens läge och förutsättningar.

 Exeptionellt hög och tät bebyggelse kring större sta-
  tioner. I lägen där det är brist på parker kommer staden  
 att behöva kompletteras med parkyta som förutsättning  
 för hög exploatering.

 Hög exploatering för platser med närhet till kollektiv-
 trafikstråken och längs breda huvudgator. 

 Lägre täthet i områden med gles bebyggelsekaraktär  

 och med mindre utbyggd kollektivtrafik. Dock ska effek- 
 tivt markutnyttjande eftersträvas i dessa områden samt 
 i särskilda verksamhetsområden. Högre bebyggelse-
 täthet än vad området har i snitt bör framförallt efter-
 strävas i närheten av kollektivtrafik (Malmö stad 2014b).

5.4 Grönstruktur 

Vision – Malmö 2032

I visionen för stadens utveckling år 2032 är förhoppningen att 
Malmö har blivit en grönare stad med nya gröna stadsrum och 
stora parker. Gröna tak och väggar ska vara vanliga element 
i stadsrummet, flera gaturum har fått ny grönska och det ska 
finnas flera gröna, avstressande rum för stillhet och tystnad. I 
de tätbebyggda kvarteren ska det i visionen finnas utrymme 
för grönska, vatten, spontanodling och möten. Mindre parker 
kan utformas på lokala initiativ, där vissa är tillfälliga och vissa 
består (Malmö stad 2014a:13). En del av visionen är att Malmös 
stadsrum är inkluderande samt erbjuder trygghet och välbefin-
nande. Vidare i visionen uttrycks att barnen i Malmö ska växa 
upp i en stimulerande och utvecklande miljö med närhet till 
parker och naturområden, som bidrar till utvecklingen av bar-
nens koordination och motorik (Malmö stad 2014a:12).

Övergripande mål

Det formuleras i översiktsplanen att Malmö ska vara en attraktiv 
plats som är hållbar socialt, ekonomiskt och miljömässigt. 
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aspekt för att utveckla en attraktiv stad enligt översiktsplanen 
(Malmö stad 2014a:21).

En av översiktsplanens tre prioriterade inriktningar är att verka 
för staden som en kulturell och demokratisk arena. Parker är 
tillsammans med gator och torg en del av det offentliga rum-
met. Det uttrycks i översiktsplanen att det är viktigt att skapa 
fler och bättre mötesplatser i staden i strävan om ett mer socialt 
sammanhållet Malmö. Offentliga platser fyller en viktig funktion 
som platser för kulturella aktiviteter och skapar förutsättningar 
för människor att mötas (Malmö stad 2014a:22).

Att planera för en god folkhälsa kopplas ur ett stadsbyggnads-
perspektiv till att planera för olika sorters mötesplatser, parker, 
rekreation, grönskande platser och platser för lek. Alla stadens 
invånare ska ha god tillgång till närliggande parker, vilket be-
skrivs ge positiva effekter genom att främja fysisk aktivitet och 
förbättrad mental hälsa. Vidare beskrivs hur utemiljön är bety-
delsefull för barns sociala, fysiska och mentala utveckling (Mal-
mö stad 2014a:23). I översiktsplanen pekas det på vikten av en 
estetisk utformning av gaturummen genom att integrera mer 
träd och grönska i gatumiljön. Träden bidrar till en bättre miljö 
att vara i då grönskan i gatumiljön ger skugga, delvis minskar 
bullernivån samt bidrar till förbättrad luftkvalitet (Malmö stad 
2014a:23).

Strategier

En grönare stad

I översiktsplanen beskrivs hur fler människor delar på samma 

Kopplingar till temat grönstruktur görs vid beskrivningen av de 
övergripande målen kring miljömässig hållbarhet. En del i att 
beakta miljöaspekterna beskrivs i det övergripande målet kring 
miljömässig hållbarhet bland annat handla om att sträva efter 
en rikligare växtlighet i staden, och anlägga fler öppna dagvat-
tenhanteringar som ett led i stadens klimatanpassning, vilket 
dessutom anses ge positiv inverkan för biologisk mångfald, 
folkhälsa och människors välbefinnande (Malmö stad 2014a:17). 

Prioriterade inriktningar

De tre prioriterade inriktningarna som uttrycks i översiktspla-
nen är övergripande att Malmö ska vara en nära, tät, grön och 
funktionsblandad stad, att Malmö ska fungera som en regional 
motor för grön tillväxt och sysselsättning samt att staden ska 
fungera som en kulturell och demokratisk arena (Malmö stad 
2014a:19–23).

En tätare stad innebär enligt översiktsplanen inte en mindre 
grön stad då förtätning enligt översiktsplanens prioriterade 
inriktningar kan gå hand i hand med grönska. Det beskrivs att 
närheten till gröna stadsrum ska öka. Vidare innebär den täta 
staden att fler människor lever på samma yta vilket kräver nya 
både större och mindre parker samt utveckling av de befintliga. 
I översiktsplanen belyses det faktum att parkerna inte ska ha 
karaktären av övergivna grönytor som avgränsar bostadsom-
råden från varandra, utan ska istället vara lättillgängliga och 
integrerade i bostadsområdena (Malmö stad 2014a:20). Inom 
inriktningen kring Malmö som regional motor för grön tillväxt 
och sysselsättning utgör grönskande stadsmiljöer en viktig 
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 genomtänkt utformning för att motverka konflikt mellan  
 olika användargrupper.

 Viktigt att dimensionera och lokalisera framtidens stora  
 parker för att möta behovet från en växande befolkning
 (Malmö stad 2014a:36-37).

Planeringsriktlinjer

Park och natur

I planeringsriktlinjerna pekas det på behovet att säkerställa och 
förbättra kvalitet, närhet, tillgänglighet och tillgång till park och 
natur som en förutsättning att erbjuda invånarna i Malmö goda 
livsvillkor. Vidare beskrivs att stadens grönstruktur innefattar 
viktiga natur- och kulturvärden samt har betydelsefulla ekolo-
giska, sociala och rekreativa funktioner.

 Jämt och strategiskt fördelade parker och naturområden  
 eftersträvas i Malmö så att alla malmöbor har mindre  
 än 1 kilometer till park eller naturområde större än 5  
 hektar.

 Mångfunktionella stora parker och naturområden efter- 
 strävas. Parkkaraktärerna artrikedom, rofylldhet,   
 allmänning, lustgården, rymd, fest och centrum, kultur/ 
 historia och vildhet ska ligga till grund vid utformningen  
 av parker.

 Parker och naturområden bör vara fria från buller i den  

yta när staden växer vilket ställer krav på mer grönska i stads-
miljön, och belyser behovet av nya gröna torg och parker samt 
utveckling av befintliga.

 Förtäta med grönska genom att anlägga nya parker 
 och lågt utnyttjade markparkeringar föreslås ha 
 potential att omvandlas till grönytor.

 Skapa gröna gaturum genom plantering av fler träd på  
 gator och torg.

 Bevara äldre fullvuxna träd vid planläggning av nya och  
 befintliga områden. 

 Säkerställa tillgången till gröna rum på kvartersmark.

Grönstruktur

 Verka för mångfald av parker i olika storlekar samt natur-  
 områden och torg som är jämt och strategiskt utplacera-
 de i ett sammanhängande nätverk av gröna stråk. 

 Tillgång till stadsdelspark eller större inom 1 km från  
 alla bostäder. Dessa ompletteras med brett utbud av  
 mindre gröna områden maximalt 300 m från bostaden. 

 För god tillgänglighet och närhet ska parker integreras i  
 stadsstrukturen. 

 Mångfunktionalitet med lösningar för att stärka parker- 
 nas utbud. Effektivisering av markanvändning kräver  
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 man stora parker och naturområden samt knyta ihop  
 dem med de områden som har brist på grönytor.
 Implementerandet av nya gröna kopplingar och 
 stärkandet av existerande kopplingar syftar till att över- 
 brygga barriärer mellan olika delar av staden 
 (Malmö stad 2014b).

5.5 Sammanfattning av resultat

Vision – Malmö 2032

Förtätning: Tätare stad, ökning av befolkning, funktionsbland-
ning, stadsmiljön präglas av folk i rörelse, möten och aktiviteter, 
närhet och förutsättningar att gå, cykla och välja kollektiva 
färdmedel.

Grönstruktur: Grönare stad, gröna tak och väggar, gröna gatu-
rum, täta kvarter har utrymme för grönska, vatten, spontanod-
ling och möten, mindre parker utformade på lokala initiativ, 
fler gröna, avstressande rum för stillhet och tystnad, närhet för 
barnen till parker och naturområden som bidrar till barnens 
utveckling.

Övergripande mål

Förtätning: Överbrygga fysiska och mentala barriärer genom att 
koppla samman stadens delar för god social utveckling.

Grönstruktur: För miljömässig hållbarhet skapa rikligare växtlig-
het i staden och fler öppna dagvattenhanteringar för klimatan-

 mån det är möjligt.

 Endast i undantagsfall får exploatering av park- och 
 naturmark ske. Endast exploatering av samhällsviktiga  
 funktioner kan i undantagsfall ske på park- eller natur- 
 markens villkor.

 Tillvarata kulturhistoriska värden.

 Stadsodling möjliggörs om det inte begränsar andra  
 värden, funktioner eller tillgänglighet. 

 Biologisk mångfald eftersträvas.

 Balanseringsprincipen tillämpas som kompensations- 
 verktyg, vilket innebär att platser på Malmös landsbygd  
 utvecklas för framtidens rekreation och naturområden. 

Gröna stråk och kopplingar

 Gröna stråk av park och naturmark ska tydligt hänga  
 samman med gröna kopplingar på ett tydligt orienter- 
 bart sätt. Grönska som bärande visuellt element ska  
 skapa tydliga riktningar och målpunkter och även bidra  
 till att ge stråken en sammanhållen struktur.
 
 Stråk och kopplingar ska upplevas inbjudande och bör  
 vara utformade för rekreation samt präglas av varierad  
 vegetation med olika gröna rum. 

 Prioriterade gröna kopplingar bidrar till att koppla sam- 
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passning – även positivt för biologiskt mångfald, folkhälsa och 
välbefinnande. 

Prioriterade inriktningar

Förtätning: Staden ska växa inåt, tät stad mer resurs och en-
ergieffektiv än gles stad, ger förutsättningar för resurseffek-
tivs transportsystem – möjliggör för minskat bilberoende, 
närhet, yteffektivitet och multifunktionalitet präglar den täta 
staden, krävs nytänkande för att rymma alla samhällsfunktio-
ner i den täta staden, funktionsblandning, fler människor på 
mindre yta ger bättre underlag för handel, service och nöjen, 
fler människor i rörelse bidrar till trygghet och attraktivitet, 
blandning av boendeformer för att stärka social hållbarhet och  
stadens attraktivitet, läka samman staden för minskad segre-
gation genom att överbrygga barriärer som skiljer av områden 
fysiskt och mentalt, minskad barriärverkan genom ombyggnad 
av infartsleder och huvudgator till stadshuvudgator – minskar 
mentala avstånd mellan stadsdelar.

Grönstruktur: Nära tät, grön och funktionsblandad, tätare stad 
innebär inte mindre grön stad, närhet till gröna rum ska öka, 
nya större och mindre parker samt utveckling av befintliga, 
grönytor ska inte avgränsa områden från varandra utan integre-
ras och vara lättillgängliga, grönskande stadsmiljöer viktigt för 
staden som attraktiv, fler och bättre mötesplatser för mer socialt 
sammanhållet Malmö, planera för olika sorters offentliga plat-
ser, god tillgång till närliggande parker för ökad fysisk aktivitet 
och förbättrad mental hälsa, utemiljön betydelsefull för barns 
utveckling, integrera mer grönska och träd i gaturummen, träd 

bidrar till bättre miljö; ger skugga, minskar buller och bidrar till 
bättre luftkvalitet.

Strategier

Förtätning: Yteffektivt markutnyttjande framförallt kring sta-
tionsnära lägen och kollektivtrafikstråk, bygga bort fysiska och 
mentala barriärer, eftersträva funktionsblandning, förtäta lågt 
exploaterade verksamhetsområden, ta hänsyn till platsens för-
utsättningar vid förtätning, stor restriktivitet gällande anspråk 
av parkmark, minimera andelen hårdgjorda ytor genom gröna 
markytor och tak.

Grönstruktur: Förtäta med grönska, skapa gröna gaturum ge-
nom plantering av träd, bevara äldre träd, säkerställ gröna rum 
på kvartersmark, mångfald av parker, naturområden och torg, 1 
km till stadsdelspark och 300 m till gröna områden från bosta-
den, integrera parker i stadsstrukturen, genomtänkt utformning 
för att motverka konflikt mellan olika användargrupper, viktigt 
att dimensionera och lokalisera framtidens stora parker och 
grönområden för att möta behovet från en växande befolkning.

Planeringsriktlinjer

Förtätning: Funktionsblandning, undvika markparkering, ej 
tillåtet att exploatera i befintliga parker om inte samma kvali-
tet kompenseras, grönytefaktorn ska prövas i nya detaljplaner, 
mer grönska i nya och befintliga gatumiljöer, skydda befintliga 
alléer, tillgänglighet till parker och natur, tak nyttjas som resurs, 
dagvatten hanteras som resurs, minimering av hårdgjorda ytor, 
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undvika påverkan på natur- och ekologiska värden så långt 
som möjligt, tillämpa balanseringsprincipen, bygg högt och 
tätt i stationsnära lägen och i anslutning till kollektivtrafik, lägre 
täthet men effektivt markutnyttjande i områden med mer gles 
bebyggelsekaraktär.    

Grönstruktur: Jämt och strategiskt fördelade parker och natur-
områden i staden, mångfunktionella parker och naturområden, 
så bullerfria parker och naturområden som möjligt, bara explo-
atering av park- och naturmark i undantagsfall för samhällsvik-
tiga funktioner, tillvarata kulturhistoriska värden, möjliggöra 
stadsodling, eftersträva biologisk mångfald, tillämpa balan-
seringsprincipen, gröna stråk av park och naturmark hänger 
samman med gröna kopplingar, grönska som visuellt element 
tydliggör riktningar och målpunkter, inbjudande stråk och 
kopplingar utformade för rekreation, gröna kopplingar bidrar 
till att koppla parker och natur till bristområden, gröna kopp-
lingar bidrar till att överbrygga barriärer i staden.   
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6. Analys, diskussion & slutsats
6.1 Förekomst av begrepp

En inledande genomsökning i dokumentet efter begrepp och 
nyckelord kopplade till förtätning och grönstruktur visar på att 
bland de ca 30 000 ord som översiktsplanen omfattar består 
64 av ordet park, 82 av ordet grön och 87 av ordet tät. Mindre 
förekommande begrepp och nyckelord kopplade till förtätning 
och grönstruktur är grönyt*, grönområde, grönstruktur, na-
turområde, förtät*, växa inåt och funktionsbland*. Det vanligt 
förekommande begreppet park används oftare än andra typer 
av gröna platser såsom grönområde, naturområde eller sam-
lingsbegreppet grönstruktur, vilket tyder på att det är den an-
lagda formen av park som oftast syftas till när det gäller urban 
grönska i översiktsplanen. Grön är det ord som är näst vanligast 
förekommande av de undersökta begreppen, och används ofta 
i samband med det vanligast förekommande nyckelordet tät*. 
Både tät* och grön är generella begrepp med en bred innebörd. 
I vilka sammanhang de förekommer och i vilken kontext de 
används i översiktsplanen är därför nödvändigt att undersöka 
för att förstå vad begreppen innebär.

6.2 Förtätning och grönstruktur i Malmös 
översiktsplan

I följande del av analysen besvaras den fjärde forskningsfrå-
gan genom att ställa kommunens visioner, övergripande mål, 

prioriterade inriktningar, strategier och riktlinjer för förtätning 
respektive grönstruktur mot varandra samt mot vad som fram-
kommit i forskningsöversikten kring grönstrukturens betydelse 
för livsmiljön i staden. Följande forskningsfråga ska besvaras:

 Hur samverkar kommunens visioner, övergripande mål,  
 prioriterade inriktningar, strategier och riktlinjer för 
 förtätning respektive grönstruktur?  

Vision – Malmö 2032

I visionen för Malmö 2032 beskrivs en tät, funktionsblandad 
stad som präglas av livfullhet och rörelse där folk går, cyklar och 
väljer kollektiva färdmedel istället för bil. Staden är grönare år 
2032 och det verkar enligt den vision som förmedlas i översikts-
planen fullt möjligt att i hög grad integrera grönstrukturen i 
en mer tätbebyggd stad bland annat genom att implementera 
gröna element i stadsbilden såsom gröna tak och väggar. De 
täta kvarteren inrymmer grönska, fler gröna platser har tillkom-
mit och mindre parker utformas på lokala initiativ. I visionen om 
Malmös 2032 är grönska integrerat i den täta staden och förtät-
ning av staden kan antas innebära både en ökad andel bebyg-
gelse och grönska.

Övergripande mål

De övergripande målen grundar sig i strävan om en attraktiv 
och socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar stad. Eftersom 
hållbarhet är ett brett och svårdefinierat begrepp är det vik-
tigt att konkretisera vad begreppet innebär i varje specifikt fall 
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(Meadowcroft 2007:307). Ur ett socialt hållbarhetsperspektiv 
anses det viktigt att överbrygga fysiska och mentala barriärer i 
staden genom att sammankoppla stadens delar. På denna nivå 
nämns inte vilken mark som ska bebyggas för att läka samman 
stadens olika delar. Arnstberg och Bergström (2010) beskriver 
som nämnts tidigare hur parker och grönområden inte bör 
avskilja stadsdelar åt, utan istället integreras i stadsdelarna 
och vara omgivna av bebyggelse. Därmed verkar ståndpunk-
ten kring att läka samman stadsdelarna som uttrycks i Malmö 
stads översiktsplan legitim utifrån ett socialt perspektiv. Ur 
ett grönstrukturperspektiv kan dock sammankopplingen av 
stadsdelar utgöra ett hot, eftersom det i teorin skulle kunna 
vara just grönytor som skiljer områden från varandra, och en 
sammankoppling av bebyggelsen och exploatering av grönytor 
skulle därmed leda till att stadens sammanlagda andel grönytor 
minskar. För att undvika ett sådant utfall krävs det att den 
andel grönytor som eventuellt tas i anspråk för ny bebyggelse 
tillgodoses på annat sätt för att undvika en fortsatt utveckling 
av storstadstrenden med minskning av den totala andelen 
grönytor.

För målet att sträva mot en miljömässigt hållbar stad handlar 
det i översiktsplanen bland annat om att skapa rikligare växt-
lighet och öppen dagvattenhantering som ett sätt att arbeta 
för stadens klimatanpassning. En rikare växtlighet och öppen 
dagvattenhantering är positivt för den biologiska mångfalden, 
vilket sammanfaller med forskningsöversikten som tar upp 
grönstrukturens betydelse ur ett ekologiskt perspektiv. Ur ett 
socialt perspektiv finns det studier som tyder på ett positivt 
samband mellan biologisk mångfald i staden och människors 
välmående. På nivån övergripande mål uttrycks alltså en med-

vetenhet kring den positiva påverkan stadens grönstruktur kan 
bidra till för livsmiljön i staden, både ekologiskt och socialt. 

Prioriterade inriktningar

I de prioriterade inriktningarna ligger fokus på utvecklingen av 
en tät stad som växer inåt. Fördelarna med en sådan utveckling 
handlar om resurs- och energieffektivitet och möjligheter att 
bygga ett transportsystem som skapar förutsättningar för mins-
kat bilberoende. Den närhet som ska karaktärisera den täta sta-
den underlättar att välja färdmedel med mindre miljöpåverkan 
än bilen, såsom gång, cykel eller kollektivtrafik. Trots de fördelar 
som lyfts kring förtätning av befintlig stad går det att utläsa en 
problematik kring begränsningen av mark som uppmärksam-
mas i översiktsplanen. Det beskrivs tillexempel att det krävs ny-
tänkande och ifrågasättande av konventionella lösningar för att 
samhällsfunktioner som kräver plats ska rymmas i den täta sta-
den. Vad nytänkande kan tänkas innebära och vilka konventio-
nella lösningar som ska ifrågasättas för att tillgodose mark för 
olika samhällsfunktioner som konkurrerar om den begränsade 
tillgången av mark framgår inte i sammanhanget. Frågan kring 
hur den begränsade tillgången av mark kan leda till konflikter 
mellan olika intressen tas med andra ord upp i förbifarten, men 
då konkurrensen om stadens mark är en så pass central proble-
matik när det gäller förtätning, så hade den kunnat tänkas ges 
ett större utrymme och belysas i högre utsträckning. 

Liksom i de övergripande målen beskrivs i översiktsplanens pri-
oriterade inriktningar att staden ska läkas samman genom över-
bryggning av barriärer som skiljer områden fysiskt och mentalt, 
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att fler och bättre mötesplatser ska planeras för ett mer socialt 
sammanhållet Malmö. Argumentet för bättre social samman-
hållning går att anknyta det som skrivits av Arnstberg och 
Bergström (2010) om vikten av mötesplatser för att skapa för-
utsättningar för stadens befolkningsgrupper att mötas i varda-
gen, för att undvika att gruppernas uppfattningar om varandra 
bygger på fördomar och rykten snarare än egna erfarenheter. 
Vidare beskrivs i översiktsplanen hur en god tillgång till när-
liggande parker skapar förutsättningar för ökad fysisk aktivitet 
och förbättrad mental hälsa och att utemiljön har betydelse för 
barns utveckling, vilket går hand i hand med den forskning som 
presenterats i forskningsöversikten kring grönstrukturens be-
tydelse ur ett socialt perspektiv. Vidare konstateras i översikts-
planen hur träd kan bidra till en bättre stadsmiljö genom att ge 
skugga, minskar buller och generera bättre luftkvalitet. Genom 
att integrera mer grönska och träd i stadens gaturum nyttjas 
trädens positiva effekter för stadsmiljön, vilka även belyses i 
forskningsöversikten i den del som handlar om grönstrukturens 
ekologiska betydelse i stadsmiljön.

Strategier

De tre strategierna för fortsatt planering som valts för att under-
sökas närmre berör i stor utsträckning uppsatsens tema kring 
förtätning respektive grönstruktur. Strategierna har rubrikerna 
”Tätare stad och mer funktionsblandning”, ”En grönare stad” och 
”Grönstruktur”. Strategierna anger en på en mer konkret nivå 
vad fortsatt planering bör fokusera på i strävan mot att uppnå 
översiktsplanens långsiktiga utvecklingsvisioner. I strategin som 
handlar om att bygga en tätare stad med funktionsblandning 

bland annat genom ombyggnad av infartsleder och huvudga-
tor till stadshuvudgator. Grönska längs med bullriga gator och 
vägar kan enligt vad som framkommit ur forskningsöversikten 
bidra till att bullerkällan upplevs som mindre besvärande. Att 
omvandla infartsleder och huvudgator till stadshuvudgator 
förutsätter att biltrafiken minskar för att inte ny bebyggelse ska 
lokaliseras i bullerutsatta lägen som överstiger riktlinjer för ac-
ceptabla bullernivåer. Dock tyder översiktsplanens ståndpunkt 
kring den täta staden på att det finns en realistisk möjlighet att 
minska biltrafiken genom satsningar på ett utbyggt transport-
system som skapar förutsättningar att välja mer resurseffektiva 
färdmedel istället för bilen. 

I översiktsplanen uttrycks att en tätare stad inte innebär en 
mindre grön stad, utan i staden ska närheten till gröna rum öka 
och nya större och mindre parker ska tillkomma samtidigt som 
befintliga parker utvecklas. Denna ståndpunkt kanske är den 
mest centrala för att besvara forskningsfrågan hur översiktspla-
nen hanterar grönstrukturen i samband med förtätning. Det 
finns på en övergripande nivå en tydlig ambition att tillgodose 
tillgången av parker och grönytor parallellt med att staden 
förtätas med bebyggelse. Grönytorna i staden ska inte avgränsa 
områden från varandra utan integreras med bebyggelse och 
vara lättillgängliga, vilket sammanfaller med översiktsplanens 
huvudsakliga princip att bygga en tät och funktionsblandad 
stad som präglas av närhet. 

Ambitionerna för grönstrukturen och argumenten bakom 
varför gröna miljöer framhålls som viktiga i stadens utveckling 
sammanfaller på flera sätt med forskningen kring grönstruk-
turens betydelse för livsmiljön i staden. Bland annat beskrivs 
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att det finns en tydlig strävan om att förtätning inte ska innebä-
ra en minskning av andelen grönytor i staden, snarare tvärtom.  
I strategierna med rubrikerna ”En grönare stad” och ”Grönstruk-
tur” konkretiseras hur Malmö ska bli grönare och hur framtidens 
behov av grönstruktur ska säkerställas. Det eftersträvas både 
nya grönskande element i staden, men även bevarandet och 
utvecklandet av den grönstruktur som redan finns. Strategierna 
under kategorin ”En grönare stad” beskriver olika sätt att inkor-
porera mer grönska där det är möjligt i stadsmiljön, tillexem-
pel genom att plantera fler träd och säkerställa gröna rum på 
kvartersmark. Huvudsakligen tycks strategierna kring att få in 
mer grönska i staden handla om att få in småskaliga element av 
växtlighet där det är möjligt. Ur ett helhetsperspektiv kring sta-
dens grönstruktur pekar översiktsplanens strategier på att inte-
grera en mångfald av olika typer av parker, naturområden och 
torg i stadsstrukturen och pekar på vikten av närhet till parker 
och gröna områden från bostaden. Stadens gröna platser kräver 
en genomtänkt utformning för att motverka konflikter mellan 
olika användargrupper när fler delar på samma gröna ytor i den 
täta staden. En växande befolkning innebär att behovet av stora 
parker och grönområden kommer öka, vilket uppmärksammas 
i översiktsplanens strategier då det pekas på nödvändigheten 
att planera för dessa för att möta framtidens behov, och ger 
exempel på var dessa kan lokaliseras, vilka är platser som är 
belägna utanför innerstaden. Det kan därmed tolkas som att 
nya större grönytor inte bör anläggas integrerade i stadens 
mest centrala delar, utan där tillkommer ny grönska som upptar 
betydligt mindre yta. I en stad som växer inåt och där trycket 
på möjlig mark att exploatera ökar kan det anses rimligt att nya 
element av grönska som tillkommer i stadsmiljön är av småska-
lig karaktär eller linjära i form av gröna stråk. Att integrera små 

anges yteffektivt markutnyttjande framförallt kring stationsnä-
ra lägen och kollektivtrafikstråk. Detta kan anses fördelaktigt 
i strävan mot att skapa förbättrade möjligheter för människor 
att välja andra färdmedel än bilen. I strategierna som handlar 
om att bygga en tät stad tas det upp hur funktionsblandning 
bör eftersträvas och att lågt exploaterade verksamhetsområden 
ska förtätas. Strategin kring förtätning och funktionsblandning 
sammanfaller med frågan om grönstruktur då det framförs att 
det ska råda stor restriktivitet gällande anspråk av parkmark för 
andra ändamål och kvaliteten i stadsmiljön ska bli bättre då sta-
den byggs tätare. Kring denna strategi uppstår dock vissa frå-
getecken. Stor restriktivitet är ett begrepp som innebär att det 
ska råda försiktighet kring att ta parkmark i anspråk när staden 
byggs tätare, men det är däremot inte strängt förbjudet att göra 
det. Denna lucka skulle kunna vara till nackdel för bevarandet 
av parkmark då strategin i grunden råder till stor restriktivitet, 
men samtidigt inte hindrar att det faktiskt är möjligt att ta park-
mark i anspråk i undantagsfall. Vad sådana undantag innebär 
är öppet för tolkning och kommer avgöras i senare skeden på 
detaljplanenivå. I samband med avrådandet att ta parkmark i 
anspråk för andra ändamål nämns även att kvaliteten i stadsmil-
jön ska förbättras när staden byggs tätare. Vad kvalitet innebär i 
sammanhanget framgår inte, men kan tolkas som ett sätt att yt-
terligare gardera sig mot att parkmark tas i anspråk när staden 
byggs tätare och bevara de värden som finns.

Det uppmärksammas vidare att hårdgjorda ytor som förtätning 
av bebyggelse kan innebära bör minimeras genom att anlägga 
fler gröna ytor och tak i samband med att staden byggs tätare. 
Att frågan om grönstrukturens bevarande och nytillkommande 
i den täta staden tas upp i strategierna kring förtätning tyder på 
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men kvalitativa och mångfunktionella grönytor rimmar väl med 
strategin kring den täta staden med funktionsblandning. 

Tolkningen av hur strategierna behandlar ny grönska som till-
kommer i staden är att nya grönytor består av uppdelade frag-
ment snarare än stora sammanhängande ytor. Dock finns det 
tydliga ambitioner om att skapa ett sammanlänkat system av 
stadens totala grönstruktur genom gröna stråk och kopplingar.

Planeringsriktlinjer

I planeringsriktlinjerna konkretiseras ytterligare hur planering-
en ska verka för att uppnå kommunens önskade utveckling för 
staden. Riktlinjerna som presenteras i samband med översikts-
planens interaktiva kartverktyg visar både vilken täthetsgrad 
som bör eftersträvas i olika områden, var befintlig och ny blan-
dad stadsbebyggelse är lokaliserad samt pekar ut var befintliga 
finns och var nya parker, naturområden, stråk och andra gröna 
platser ska anläggas. Liksom i strategierna samverkar frågan om 
grönstruktur med frågan om att förtäta staden med bebyggel-
se. Inom planeringsriktlinjerna för bebyggelse som handlar om 
blandad stadsbebyggelse och täthet vävs behovet av bevaran-
de av stadens grönytor in, bland annat genom att peka på att 
det inte är tillåtet att exploatera i befintliga parker förutom i 
undantagsfall för samhällsviktiga funktioner på parkens villkor. 
På denna nivå klargörs ett frågetecken som uppkom i samband 
med strategierna där det avråds från att ta parkmark i anspråk. 
Här fastställs att det inte är tillåtet att ta parkmark i anspråk för-
utom i undantagsfall för samhällsviktiga funktioner och i sådant 
fall på parkens villkor. 

Det talas vidare om balanseringsprincipen, vilket innebär att 
om negativ påverkan på naturvärden inte kan undvikas, mini-
meras eller kompenseras ska värdena ersättas på annan plats. 
Det blir dock nödvändigt att ifrågasätta konsekvenserna av att 
samma värden ska ersättas på annan plats. Det skulle i teorin 
kunna leda till ett förskjutande av naturvärden från stadens in-
nerstad med hög täthetsgrad till stadens utkanter. Frågan är då 
vad som händer med de delar i staden med högst täthetsgrad 
när naturvärden successivt tas i anspråk och kompenseras på 
en annan plats. Återigen är utvecklingen kring stadens grönst-
ruktur beroende av de beslut som fattas på detaljplanenivå.
Bevarande av grönska inom den blandade stadsbebyggelsen 
handlar vidare om att skydda befintliga alléer och att påver-
kan på natur och ekologiska värden ska undvikas så långt som 
möjligt. Att peka på vikten av att skydda och bevara grönytor 
i stadsbebyggelsen sätter den övergripande standarden för 
framtida planering att utifrån den översiktliga planeringens rikt-
linjer värna om stadens tillgångar på grönytor när staden byggs 
tätare. I riktlinjerna för blandad stadsbebyggelse uppmärksam-
mas även problematiken med ökad andel hårdgjorda ytor och 
hur de bör minimeras genom att tillexempel nyttja platta tak 
som en resurs för dagvattenhantering, där gröna tak kan bidra 
till fördröjning av dagvattnet för att minska belastningen på 
ledningsnätet vid nederbörd. Ur ett helhetsperspektiv kring 
stadens grönstruktur och natur handlar riktlinjerna i översikts-
planeringen om att utveckla ett jämt fördelat nät av mångfunk-
tionella parker och naturområden som länkas samman genom 
stråk och gröna kopplingar för att skapa en så bred tillgång 
till grönytor som möjligt för att möta behovet av en växande 
befolkning.
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När dokumentet undersöks på en överskådlig nivå används be-
greppet grönska en aning svepande men framstår som en högt 
prioriterad faktor i utvecklingen av staden. När översiktspla-
nens mer konkreta delar som strategier och planeringsriktlinjer 
undersöks framkommer hur planeringen bör gå tillväga för att 
säkerställa god grönytetillgång i staden. Resultatet av fallstu-
dien visar på att det i översiktsplanen finns en helhetssyn kring 
grönstrukturens betydelse i utvecklingen av den täta staden. 
Förtätning av bebyggelse ska gå hand i hand med förtätning av 
grönska och är en princip som genomsyrar hela den översiktli-
ga planeringen för Malmö. Stor hänsyn tas till grönstrukturens 
betydelse för framtidens Malmö. Vidare uppmärksammas även 
de utmaningar och problem kring förtätning och bevarandet 
av grönytor. Att grönstrukturen får så pass stort utrymme i 
översiktsplanen skulle kunna vara ett tecken på att det finns en 
medvetenhet om stadens redan låga andel grönytor per person 
i jämförelse med andra svenska städer. Därmed har kommunen 
insett nödvändigheten att ta tydlig ställning för grönstrukturen 
på en strategisk nivå för att vända den negativa trenden där 
stadens grönytor exploateras till följd av förtätning. 

6.3 Slutsats

Översiktsplanen utgör ett gediget ramverk för att hantera pro-
blematiken kring minskad andel grönytor och är vägledande 
för fortsatt planering inom kommunen. Att förtäta befintlig stad 
med bebyggelse är en genomgående strategi i översiktsplanen. 
Resultatet av innehållsanalysen av översiktsplanen tyder dock 
på att kommunen anser att grönska i stadsmiljön är en faktor 
som i hög utsträckning ska beaktas i framtidens 

tätbebyggda Malmö. 

Utifrån analysen saknas belägg för att påstå att problematiken 
kring minskad andel grönytor till följd av förtätning i Malmö 
grundar sig i kommunens översiktliga planeringsarbete. Det 
gäller bara att den ståndpunkt som framhålls i översiktsplanen 
implementeras på alla nivåer i planeringen, från översiktlig 
planering till detaljplanering, vid bygg- och marklovshantering 
och vid genomförande. 

Ett huvudtema i den översiktliga planeringen är att utveckla en 
nära, tät och grön stad som präglas av funktionsblandning. På 
en generell nivå handlar det om att koppla ihop områden och 
sudda ut gränser, stadens funktioner integreras och blandas 
snarare än att separeras. Byggnader, parker och grönytor ska 
omfattas av yteffektiv markanvändning genom att innefatta en 
blandning av funktioner för att möta behoven från en växande 
befolkning som samsas om stadens offentliga rum.

Multifunktionalitet på olika nivåer, både för staden i stort, på 
kvartersnivå och för enskilda byggnader, parker och grönytor, 
kan därmed tolkas vara kärnan i hur grönstrukturen och för-
tätning av bebyggelse ska samverka i utvecklingen av Malmö. 
Utformningen av gestaltningsförslaget för en tomt i Malmö 
kommer utgå från begreppet multifunktionalitet. Förslaget 
syftar till att skapa en blandning som tillgodoser olika människ-
ors behov när befolkningen växer och högre krav ställs på en 
yteffektiv markanvändning.  
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7. Inventering

7.1 Orienteringskarta 
Sverige - Malmö - Planområdet
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Sofielund är beläget i stadsområdet innerstaden i Malmö i nära 
anslutning till stadens centrala delar. Längs Lönngatan löpte 
tidigare järnvägsspåret som anlades 1874 och som delade 
Sofielund i två delar. Området söder om järnvägen bebyggdes 
först och kallas idag Södra Sofielund, och därefter området norr 
om Lönngatan som kallas Norra Sofielund. Idag är den gamla 
järnvägslinjen omgjord till cykelbana. I Malmö fanns ett stort 
behov av arbetskraft inom industrin i samband med industriali-
seringen på 1800-talet, och Sofielund blev hem åt arbetare som 
flyttade till staden från landsbygden och för de som flyttade 
ut från trångboddheten innerstaden. I Sofielund finns många 
äldre arbetarbostäder bevarade. (Malmö Stad 2015b)

Gestaltningsförslaget är lokaliserat i Norra Sofielund i anslut-
ning till Lönngatan. Enligt kommunens Grönplan är området 
kring Sofielund är ett av de områden i Malmö som har störst 
brist på grönytor. (Malmö stad 2003:93) Platsen som valts som 
planområde för gestaltningsförslaget är en del av Kv. Cykeln. 
Platsen är en rivningstomt som i många år utgjort ett odefi-
nierat tomrum i staden. Trots platsens ödslighet och känsla av 
ingenmansland utstrålar tomten en unik karaktär tack vare det 
omgivande staketet som täckts av graffitimålningar. Detta ger 
en antydan om platsens inofficiella användning som arena för 
kreativa uttryck av gatukonstnärer. 

N
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7.3 LYNCH-ANALYS

För att undersöka planområdet och dess influensområde 
har en inventering gjorts som utgår från Kevin Lynchs ana-
lysmodell för att beskriva en plats specifika förutsättningar. 
I Lynchs analysmodell görs en platsanalys där elementen 
stråk, barriärer, områden, noder och landmärken identifieras 
för att beskriva platsens karaktär.  Eftersom planområdet 
är en tom yta, bygger Lynch-analysen på de element som 
identifierats i omgivningen i det som utgör planområdets 
influensområde. Identifieringen av de fem elementen som 
beskriver plan- och influensområdets karaktär har föregåtts 
av observationer och noteringar vid ett flertal platsbesök. 

Utifrån vad som framkommer i följande platsanalys kom-
mer olika aspekter att tas i beaktning vid utformningen av 
gestaltningsförslaget för att anpassa ny bebyggelse och ny 
offentlig miljö till platsens befintliga förutsättningar. 

Illustrationen visar befintliga byggnaders volym i kvarteret 
Cykeln samt planområdet som idagsläget utgörs av en riv-
ningstomt omgiven av staket. Våningshöjden på befintlig 
bebyggelse varierar mellan en och tre våningar. 
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Stråk

De definierade stråken utgörs huvudsakligen av de kringlig-
gande större vägarna Nobelvägen, Lönngatan och Rolfsgatan. 
Längs med dessa sträckor rör sig gående, cyklister och motor-
fordon. En trafikerad gång- och cykelväg löper strax sydväst om 
planområdet. Det finns utifrån de definierade stråken en nära 
koppling mellan planområdet och viktiga rörelsestråk. Vid ett 
gestaltningsförslag med ny bebyggelse och en ny offentlig park 
bör tillgängligheten till planområdet beaktas utifrån stråkens 
lokalisering.

Barriärer

Huvudsakliga barriärer som definierats i planområdets omgiv-
ning är de större vägarna Nobelvägen och Lönngatan samt det 
staket som i dagsläget finns runt hela planområdet som hin-
drar tillträde till tomten. Det finns flera möjligheter att korsa de 
barriärer som utgörs av vägar via övergångsställen. Vid Nobel-
vägen finns även en gång- och cykeltunnel som möjliggör ökad 
tillgänglighet att korsa vägen på ett säkert sätt. Den barriär som 
i dagsläget utgör största hindret för tillgänglighet är det staket 
som omger planområdet. Vid utformningen av gestaltningsför-
slaget bör ökad tillgänglighet till och från planområdet priorite-
ras.
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Områden

I planområdets omgivning har olika typer av områden identi-
fierats. Det är områden för bostäder, service och verksamheter, 
område för kultur- och skolverksamhet, bostadsområde, om-
råde med grönyta och bollplan. Planområdet är beläget inom 
ett område präglat av funktionsblandning med både bostäder, 
service och verksamheter. Vid utformningen av gestaltnings-
förslaget kommer denna områdeskaraktär tas tillvara och 
funktionsblandning eftersträvas. Blandningen av funktioner 
som representeras i de olika områdena innebär att olika använ-
dargrupper får tillgång till parken, såsom boende, studenter, 
skolungdomar och arbetande i närområdet.

Noder

De definierade noderna i planområdets omgivning består av 
olika typer av skolverksamhet, idrotts- och kulturverksamhet, 
en bollplan, en kyrka och två busshållplatser. Den enda noden 
som utgör en offentlig mötesplats är bollplanen, men det sak-
nas fler offentliga grönytor eller parker som kan fungera som 
mötesplatser. Närheten till busshållsplats från planområdet är 
positiv då det skapar förutsättningar för besökare av parken 
och boende att resa kollektivt.
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Landmärken

Det landmärke som tydligast utmärker sig är Södervärns 
vattentorn med sitt karaktäristiska utseende. Strax bredvid 
vattentornet syns ett kyrktorn. I planområdets omgivning 
har bebyggelsen en relativ låg våningshöjd, där äldre 
arbetarhus blandas med tegelklädda flerbostadshus på ca 
3-5 våningar. Ny bebyggelse av något högre karaktär som 
uppförs i området skulle kunna utgöra ett nytt landmärke 
som element att orientera sig efter. Att använda marken 
yteffektivt och öka andelen bostäder i området är aspekter 
som kommer beaktas i gestaltningsförslaget när det gäller 
valet av våningshöjd för nya bostadshus. 
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sen av Malmö stads översiktsplan. I översiktsplanen ges stadens 
grönstruktur ett stort utrymme och ett viktigt långsiktigt mål 
för kommunen är att Malmö ska bli en grönare stad. Förutom 
att staden ska bli grönare, är målet vidare att staden ska bebyg-
gas tätare och präglas av funktionsblandning. Denna stånd-
punkt som tydligt framförs i översiktsplanen har utgjort ett 
viktigt underlag för utformningen av gestaltningsförslaget, där 
en blandning av funktioner eftersträvats för att skapa en ytef-
fektiv markanvändning på den valda tomten. 

Vid utformningen har även aspekter som framkommit i forsk-
ningsöversikten kring grönstrukturens betydelse för livsmiljön i 
staden beaktats. Det som tagits med i beaktningen ur ett ekolo-
giskt perspektiv är att infoga element som kan gynna biologisk 
mångfald, att skapa förutsättningar för infiltration av dagvatten, 
och trädens förmåga att rena luften och fungera som buller-
dämpare. Ur ett socialt perspektiv handlar det om att skapa för-
utsättningar för minskad segregation och stärka stadens sociala 
sammanhållning genom att erbjuda olika typer av mötesplat-
ser, att integrera parken med bebyggelse för att minska risken 
för en barriäreffekt samt att verka för en miljö som främjar barns 
sociala och fysiska utveckling. På grund tomtens begränsade 
yta som ska rymma både bebyggelse och en ny park, kommer 
den offentliga parken präglas av en småskalig karaktär. Därmed 
blir platsen inte i första hand en plats för fysisk aktivitet och mo-
tion, även om det kommer finnas vissa element som möjliggör 
för aktiviteter av mer fysisk karaktär. Parken kommer framförallt 
utgöra en offentlig plats för återhämtning, möten och kulturella 
aktiviteter, vilket ger den förutsättningar att bli en uppehålls-
plats, snarare än genomgångsplats. 

8.
 G

ES
TA

LT
N

IN
G

SF
Ö

RS
LA

G
8. Gestaltningsförslag

8.1 Utgångspunkter för gestaltningsförslag

I följande kapitel besvaras den femte och sista forskningsfrågan: 

 Hur skulle en plats kunna utformas för att kombinera  
 förtätning av bebyggelse med en ny offentlig park?

Till grund för utformningen av gestaltningsförslaget har olika 
faktorer tagits i beaktning. Dels är det Patrik Grahns (2005) åtta 
parkkaraktärer som presenterats i kapitlet teoretiska utgångs-
punkter. Parkkaraktärerna är ett resultat av forskning kring 
landskapets terapeutiska inverkan på människan, och beskriver 
människans olika upplevelsebehov som varierar från person 
till person. Här används parkkaraktärerna i gestaltningen som 
designprinciper för att förslaget ska tillgodose en varierad park-
miljö med ett brett utbud som kan tilltala ett så brett spektrum 
av individer som möjligt. Grahns åtta parkkaraktärer är följande 
rofylldhet, vildhet, artrikedom, rymd, vidd och allmänning, re-
fug och viste, samvaro och möte och kultur. På grund av tom-
tens begränsade yta på ca 2700kvm kommer alla parkkaraktärer 
integrerats i gestaltningsförslaget förutom rymd och vidd och 
allmänning. De två karaktärerna bygger på platser som präglas 
av stora ytor, vilket inte varit möjligt att uppnå i detta gestalt-
ningsförslag där markytan är begränsad.

Att parken kommer präglas av en blandning av funktioner 
hänger även ihop med de slutsatser som framkommit ur analy-
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Genom två entréer från Lönngatan leds 
besökarna till parkens centrum där det finns 
en mindre torgbildning med sittplatser på 
ett runt trädäck. Här kan besökaren umgås, 
koppla av och blicka ut mot valfri del av 
parken. 

I den del av parken som vätter ut mot 
Lönngatan finns en sektion med vildblom-
mor och träd på en upphöjd kulle som syftar 
till att skapa en gynnsam miljö för olika växt- 
och insektsarter som bidrar till parkkaraktä-
ren artrikedom.

Ytan närmst den nya bebyggelsen präglas 
av parkkaraktären samvaro och möten. 
Färgglada cirkelformade upphöjningar bju-
der in till lek och rörelse. 

Tre nya bostadshus på 5-7 våningar tillkom-
mer i kvarteret och byggs samman med 
befintlig bebyggelse. I de två husen utmed 
Lönngatan finns möjlighet att etablera servi-
ce-och handelsverksamhet i bottenvåningen 
för att eftersträva funktionsblandning. 

I anslutning till de tre nya byggnaderna finns 
det på kvartersmark en privat yta avsedd för 
de boende. Den privata innergården utgör 
en plats för umgänge, cykelparkering och 
odling. 

På taket på ena huset finns ytterligare möjlig-
heter för de boende till odling och här finns 
även ett gemensamt förråd. Samtliga av de 
nya husen har sedumtak som bidrar till av-
lastning av det kommunala ledningsnätet  vid 
nederbörd genom fördröjning av dagvatten.

En öppen och flexibel grönyta med parkka-
raktären kultur rymmer plats för olika typer 
av evenemang och aktiviteter. I denna del av 
parken finns även en laglig graffittivägg för 
att bibehålla en del av den kultur som präglar 
platsen idag.

En av delarna besitter parkkaraktärerna 
rofylldhet, refug och viste. Höga häckar och 
grusgångar i en labyrintformation skapar en 
tillflyktsort med möjlighet att uppleva lugn, 
tystnad och enskildhet.
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Elevationen visar planområdet från Lönngatan. Den nya 
bebyggelsen har en våningshöjd på fem till sju våningar. På bot-
tenplan ut mot Lönngatan ryms lokaler för handels- och service-
verksamhet. Ny bebyggelse kopplas ihop med befintligt hörnhus i 
korsningen Lönngatan/Rolfsgatan.
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Det krävs att stadens grönstruktur prioriteras i hela planerings-
processen för att bryta trenden kring minskad andel grönytor 
i svenska storstäder. När förtätning är ett dominerande stads-
byggnadsideal och bostadsbristen är ett faktum som kräver 
ett ökat bostadsbyggande, är det viktigt att inte glömma bort 
att uppmärksamma värdet av de stadsbyggnadselement som 
riskerar gå förlorade till förmån för mer uppmärksammade 
intressen. 

Det handlar inte om att bortprioritera bostadsbyggande för att 
kunna bevara den urbana grönstrukturen. Bostadsbyggande 
är ett intresse som behöver prioriteras högt i dagens stadsbyg-
gande. Det handlar istället om att finna vägar att kombinera de 
båda intressena i den täta staden. Ett viktigt nyckelbegrepp i 
sammanhanget är funktionsblandning. Innovation och nya lös-
ningar för att kombinera förtätning och grönstruktur behöver få 
utrymme i utvecklandet av morgondagens tätbebyggda städer. 
Utifrån ramarna av begreppet funktionsblandning behövs dör-
rarna öppnas för kreativitet och nytänkande inom planeringen 
för att säkerställa tillgången till ett brett utbud av grönytor och 
parker i den täta staden.
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9. Avslutande reflektion
Gestaltningsförslaget är den avslutande delen av uppsatsen 
och är resultatet och en visuell sammanställning av uppsatsens 
övriga delar. Dels bygger förslaget på de teoretiska utgångs-
punkterna för utformning, dels  på forskningsöversikten, dels på 
resultatet av fallstudien av Malmö stads översiktsplan samt på 
platsanalysen. De fem forskningsfrågorna som ställts har besva-
rats i kronologisk ordning, eftersom frågorna till stor del byg-
ger vidare på föregående fråga. Svaret på den femte och sista 
forskningsfrågan grundar sig således på de övriga frågorna som 
besvarats i tidigare kapitel. Utformningen utgör resultatet i att 
undersöka hur förtätning kan kombineras med ny grönstruktur 
i staden.  

Utifrån uppsatsen kan några avslutande slutsatser dras. Grön-
strukturen tycks vara av stor betydelse för livsmiljön i staden 
och därför är det viktigt att dels värna och bevara befintliga 
grönytor och parker, men även att planera för utveckling av 
stadens grönstruktur och hur ny grönska ska tillkomma. Till-
kommandet av nya grönytor är viktigt för att möta ett ökat 
behov av grönytetillgång när stadens befolkning växer. När 
det gäller konflikten mellan förtätning av staden och grönytors 
vara eller icke vara, behövs tydliga riktlinjer för att säkerställa en 
god tillgång på grönytor när staden byggs tätare. Malmö stads 
översiktsplan är ur ett grönstrukturperspketiv ett framgångs-
rikt exempel på vägledning i hur en tät stad samtidigt kan vara 
en grön stad. Dock kvarstår hotet mot grönstrukturen om inte 
planeringen på detaljplanenivå går i linje med den översiktliga 
planeringen.
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