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förtätning, 1. Övergång från gas till vätska, se kondensation. 2. 
Omedveten psykisk process, genom vilken flera bilder smälter samman till 

en enda. Drömmar och konstnärligt skapande bygger ofta på förtätning.
Bonniers lexikon
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Förord

Detta är ett examensarbete som avslutar våra studier vid Blekinge Tekniska 
Högskola, Fysisk planering. Arbetet har genomförts av oss två, där vi gjort 
varsitt planförslag efter ett gemensamt bakgrundsarbete. Samtliga fotografier 
är tagna av oss. De flygfoton som använts är hämtade från Eniros karttjänst 
på internet.

Vi vill tacka Mölndals kommun för digitalt kartunderlag och 
Samhällsbyggandskontoret i Härryda kommun för material, tips och samtal. 
Tack även till våra handledare Gunnar Nyström och Gösta Blücher, på 
skolan. Slutligen ett hjärtligt tack till Gunilla Skoog för stöd och 
korrekturläsning.  

Hillevi Skoog & Anna Uhrbom, Göteborg maj 2007 
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Sammanfattning

Förtätning innebär att nya byggnader placeras i anslutning till redan 
bebyggda områden så att befintlig service, infrastruktur och trafiksystem 
kan utnyttjas och förstärkas.

Vårt examensarbete handlar om bostadsförtätning i Göteborgsregionen. Vi 
diskuterar begreppet förtätning och har genomfört fallstudier på två platser i 
orterna Mölndal och Mölnlycke strax utanför Göteborg.  

Arbetet inleds med en genomgång av olika förtätningstyper och dess positiva 
och negativa konsekvenser. Ökad exploatering ger fler bostäder i attraktiva 
områden, men innebär också ökad trafik och andra påfrestningar för dem 
som bor i närheten. Ibland planeras förtätning i grönområden, på 
parkeringsplatser och fotbollsplaner som människor gärna vill behålla. 

Både Mölndal och Mölnlycke präglas av närheten till Göteborg, många 
pendlar till arbeten i storstan. Men båda dessa samhällen har vuxit upp runt 
industrier och näringslivet blomstrar även i dag. Vi ger en historisk 
tillbakablick och pekar sedan på möjlig utbyggnad genom förtätning. 

Två områden valdes ut som lämpliga: Pedagogen i Mölndal och Hönekulla 
by i Mölnlycke. 

Området som vi kallar Pedagogen har förlorat sin tidigare funktion 
som högskola. Vårt förslag innebär nya bostäder istället för en stor kompakt 
institutionsbyggnad.
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Hönekulla by har ett centralt läge i Mölnlycke, men få vistas i den 
otillgängliga snårskogen. Området har en kuperad terräng varför vi föreslår 
byggnader som anpassas till denna och tar vara på möjligheten till utblickar.  

En bebyggelse med bostäder i dessa områden bidrar till ökat underlag för 
kollektivtrafiken, den lokala handeln och annan service. Förtätning är ett 
bra alternativ till utspridd bebyggelse på jungfrulig mark längre från centrum. 

Negativa konsekvenser är att gamla kulturmiljöer påverkas och nostalgiska värden 
kan gå förlorade. Men med nya intressanta boendemiljöer i strategiska lägen hoppas 
vi kunna förstärka attraktiviteten i dessa orter.  
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Inledning 

Syfte

Syftet med detta examensarbete är att studera begreppet förtätning i en 
växande storstadsregion. Vi har valt att genomföra platsstudier i två växande 
orter i Göteborgs närhet: Mölndal och Mölnlycke. I arbetet ingår att ta fram 
lämpliga områden för kompletterande bebyggelse samt göra planer för dessa.
Vi ser vårt projekt som bostadsplanering och gestaltning av ett territoriellt 
område med stor detaljeringsgrad och teoretisk grund. 

Problemformulering

Förätning är ett populärt begrepp som ofta förekommer i 
planeringssammanhang men möts av blandade reaktioner. Då olika intressen 
kan stå i konflikt med varandra är frågan, för vem förtätar man? Vad innebär 
förtätning och hur kan den se ut?

Vi vill ta reda på vilken typ av kompletterande bebyggelse som passar våra 
fallstudier, med tanke på intilliggande byggnader, natur och terräng. Hänsyn 
tas också till eventuella kulturmiljöer samt kommunernas identitet som 
förort. Arbetet med kompletterande bebyggelse är en estetisk och 
funktionell utmaning. Hur kan en förtätning av Mölndal/Mölnlycke se ut?
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Avgränsning

Vi ser bebyggelseförtätning som ett led i den hållbara stadsutvecklingen. I 
vårt arbete fokuserar vi endast på begreppet förtätning och inte de många 
andra aspekter som kan tänkas ingå i hållbarhetsarbetet. Vi diskuterar 
begreppet förtätning och använder oss sedan av dess möjligheter på våra 
utvalda planeringsområden, vilket kommer att utesluta andra 
förtätningsmetoder. Examensarbetets storlek och det faktum att vi är två 
studenter har gett oss möjlighet att studera två skilda områden. Projektet 
utförs till en början gemensamt med bakgrundstudier och inventering. Vi 
arbetar sedan vidare med analyser och planförslag för var sitt område, Anna 
med Mölndal och Hillevi med Mölnlycke.

Planområdena 

Avgränsningarna av våra planområden är relativt självklara. Gränserna är 
redan satta av vägar, natur och intilliggande bebyggelse.
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Metod

Projektet inleds med litteraturstudier och informationssökning för att ta reda 
på olika förhållningssätt till användandet av ordet ”förtätning”. Sedan följer 
en redovisning av Mölnlycke och Mölndals tätorter. Detta för att ta reda på 
vilka platser som kan vara möjliga för förtätning, och därför ingå i vårt 
projekt. För att samhället ska kunna växa utan att bebyggelsen sprids ut mer 
än nödvändigt gäller det att hitta ”ickeytorna”, som kallas bruna ytor. Med 
den kunskapsbasen arbetar vi fram förslag på möjlig utbyggnad av två valda 
studieområden. Vi vill visa på hur outnyttjade områden kan användas och
projektet kommer att innehålla planer på två nya bostadsområden.

En inventering och utredning av markägoförhållanden av våra utvalda 
områden är utgångspunkten för arbetet. Sedan ska vi analysera vilka 
kvaliteter som finns på platserna, var man kan bygga och vad som är värt att 
bevara. I översiktsplanerna kan vi se vilka riktlinjer kommunen tagit fram, 
vilken typ av bebyggelse som är önskvärd i stort och vad som passar på 
platsen.

Vi kommer att skissa på olika planförslag och därefter kommer vi att gå 
vidare med ett förslag, för vartdera området, där vi arbetar med 
detaljutformning av byggnader, material, offentliga och privata platser. Vi 
kommer också att redovisa trafiklösningar och ett koncept för områdets 
identitet.
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Bakgrund

Göteborgsregionen

Storstadsregionen på Sveriges västkust består av 13 kommuner och är 
näringsgeografiskt sammanhängande med en gemensam bostads- och 
arbetsmarknad. Här bor cirka 10 procent av Sveriges befolkning. Göteborg 
dominerar befolkningsmässigt med 480 000 invånare. 55 procent av 
invånarna i regionen bor i Göteborg medan 45 procent bor i 
kranskommunerna. 1

Befolkningsutvecklingen i regionen har under efterkrigstiden inneburit 
stora förändringar i regionens olika delar. I ett första skede ökade 
befolkningen i tätorterna, främst inom åldersgrupperna under 65 år, medan 
jordbruksområdena utglesades. Sedan vändes utvecklingen i mitten av  
1960-talet. I de yttre delarna av regionen ökade tillväxten samtidigt som 
andelen äldre, ensamstående och förvärvsarbetande ökade i de centrala 
delarna. Sedan mitten av 1970-talet har en stor del av de boende, framförallt 
barnfamiljer, i centrala Göteborg flyttat ut till kranskommunerna vilket har 
orsakat en utglesning i områden med flerfamiljshus och en ökad efterfrågan 
på småhus.2 Utflyttningen innebär att antalet boende per lägenhet har 
minskat, vilket bidragit till att Göteborgsregionens tätorter, i ett nationellt 
perspektiv, är glest befolkade. Även om trenden nu har vänt och hushållen 

1 Göteborgsregionens kommunalförbund  [Elektronisk]. Tillgänglig: www.gr.to/Tio år med GR (pdf-fil). 
[september 2006]. 
2 National Encyklopedin [Elektronisk] Tillgänglig: www.ne.se/Göteborg/Befolkning. [september 2006].

Öckerö
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blir större i centrum så har Göteborgs stad bara 2 500 invånare per 
kvadratkilometer (vilket kan jämföras med Malmös tätort som har 3 600.)3

Pendlingen inom regionen är stor. Cirka 67 000 förortsbor pendlar idag 
(2006) till Göteborg medan cirka 23 000 göteborgare pendlar ut till arbeten i 
förortskommunerna. Mölndal är så gott som sammanvuxet med Göteborg 
och det är den enda förortskommun som har ett någorlunda jämt 
pendlingsutbyte med storstaden.4

3 Göteborgsregionens kommunalförbund. [Elektronisk] Tillgänglig: www.gr.to/Regionala förutsättningar för 
nya bostäder, Ett kunskapsunderlag inför bostadsrådslagen 2005 sid. 5 (pdf-fil ]. [september 2006] 
4 Vårt Göteborg [Elektronisk] Tillgänglig: www.vartgoteborg.se/ Göteborg i siffror. [september 2006]
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5

5 Översiktsplan 2006 Mölndals stad – antagendehandling. Kap. 8 sid. 70. Mölndal: Stadsbyggnadskontoret 
2006.

Knutpunkt Mölndals Bro är Göteborgsregionens andra största resecentrum med över tre miljoner resande årligen. 
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Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, ska verka för ett samarbete 
över kommungränserna samt vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte 
inom regionen. Tillsammans med Business Region Göteborg, BRG, ett bolag 
vars uppgift är att främja näringslivsmöjligheterna i regionen6, har GR 
kommit fram till gemensamma mål för det regionala utvecklingsarbetet. 
Under 2005 arbetade man, genom dialog, fram svar på frågor om hur 
regionen ska utvecklas för människor att bo och verka i. Dessutom hur 
regionen ska utvecklas så att den ur alla aspekter är långsiktigt hållbar.7 En 
del av dialogens resultat presenteras här i en faktaruta.8

6 Business Region Göteborg [Elektroniskt] Tillgänglig: www.businessregion.se. [september 2006] 
7 Göteborgsregionens kommunalförbund. [Elektronisk] Tillgänglig: www.gr.to/ Hur kan vi samverka för att 
utveckla Göteborgsregionen? Resultat från rådslag - andra rundan – 2005 sid.3  (pdf-fil). [september 2006] 
8 Ibid sid. 18

Hur kan vi gemensamt motverka boendepolariseringen i regionen? 

Förtätning av bebyggelse för att ge ett bra underlag för bl. a. 
kollektivtrafik
Blanda bostäder, med olika upplåtelseformer, och arbetsplatser 
Olika boendeformer, för olika skeden i livet 
Grönområden/rekreationsområden i närheten av bostadsområden 
Decentraliserade arbetsplatser – fler arbetsplatser i 
kranskommunernas tätorter 
Acceptera vissa skillnader inom kommunerna och i GR, men 
medverka inte till att skapa olikheter (som ökar boendepolarisering) 
Infrastrukturen är helt avgörande för Göteborgsregionens utveckling 
Billiga bostäder 
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Kartan visar Mölndal och Mölnlycke i förhållande till Göteborg. Pendlingsavståndet mellan 
orternas centrum är cirka femton minuter. 
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Mölndals kommun 

Den tredje största kommunen i Västra Götalandsregionen är Mölndal som 
ligger söder om Göteborg, angränsar till Härryda kommun i öster och 
Kungsbacka i söder. Det finns fyra tätorter i kommunen med Mölndal stad 
som den största med 37 500 invånare.9

Mölndals stad är sammanvuxen med Göteborg och kommunikationen 
mellan dessa är mycket goda. Pendling sker med tåg, spårvagn, buss och bil 
på cirka tio minuter och det finns bra cykelförbindelser. Mölndals kommun 
har en stor inpendling med cirka 23 300 personer från bland annat 
Göteborg, Kungsbacka och Härryda kommun. Av kommunens 28 000 
förvärvsarbetande pendlade cirka 16 500 personer till Göteborg och andra 
kommuner (2002). 10

Genom Mölndal leder E6 från Malmö till Oslo och E20 till Stockholm, samt 
Västkustbanan. Detta innebär stora möjligheter och det är kring dessa leder 
som stadens verksamheter och industrier är uppbyggda. Samtidigt bildar 
dessa vägar en barriär mellan de östra och västra delarna av staden.  

Landskapet är kuperat med höga bergspartier och bostäderna ligger främst 
utmed dalgångarnas sidor. Närheten till Göteborg har alltid påverkat och 
redan under 1600-talet låg nuvarande Mölndals kommun mitt i 

9, Mölndal kommun. [Elektroniskt] Tillgänglig: www.molndal..se/ Om Mölndal/ Statistik. Mölndal i siffror 2006
[pdf-fil] sid. 7. [mars 2007] 
10 Översiktsplan 2006 Mölndals stad – antagendehandling. Kap. 7 sid. 52. Mölndal: Stadsbyggnadskontoret 
2006.
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händelsernas centrum. Vid tiden för Göteborgs stads anläggande fick 
Mölndalsfallens kvarnar bidra till att försörja den framväxande staden.11

Näringslivet har länge varit industriellt inriktat, bland annat med fabrikerna 
Papyrus och Mölnlycke.12 Idag är flera stora företag, som Astra Zeneca, SCA 
och Ericsson, etablerade i kommunen. 

Enligt översiktsplanen består bostäderna av 35 % småhus och 65 % flerbostadshus. 
Upplåtelseformerna är 30 % äganderätt, 50 % hyresrätt och övriga 20 % främst 
bostadsrätter13. Om befolkningen växer enligt prognoserna behöver det i Mölndal 
byggas cirka 300 lägenheter per år under de närmaste åren, för att sedan öka till 
500-600 lägenheter under 2008-2009. Åldersstruktur och familjesammansättning 
visar ett ökat behov av lägenheter för ungdomar och yngre familjer samt lägenheter 
för äldre.14  Enligt Mölndals kommuns översiktsplan vill man att den struktur som 
finns idag, med tätortsbildningar utmed de större trafiklederna, ska få fortsätta. 
Mölndal behöver både växa genom förtätning i befintliga områden och genom 
exploatering av obebyggd mark i de olika kommundelarna.15

11 Mölndals museum [Elektronisk] Tillgänglig: www.museum.molndal.se/ Upptäck Mölndal/Res i tiden. 
[september 2006] 
12 Stockholms universitet [Elektronisk] Tillgänglig: www.historia.su.se/Urbanhistory/Cybcity/Mölndal. 
[september 2006]
13 Översiktsplan 2006 Mölndals stad – antagendehandling. Kap. 11 sid. 108. Mölndal: 
Stadsbyggnadskontoret 2006.  
14 Ibid Kap. 5 sid. 27.  
15 Ibid Kap. 4 sid. 16.
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 Härryda kommun 

Kommunen med cirka 32 400 invånare, ligger mellan Göteborg och Borås 
och är en av de befolkningsmässigt snabbast växande delarna av 
Göteborgsregionen. Kommunen bildades vid kommunreformen 1971 och 
tog sitt namn från socknen Härryda. 

Under 1970-talet byggdes Göteborgs internationella flygplats i Landvetter, 
mitt i Härryda kommun. Flygplatsen är idag kommunens största arbetsplats 
och bidrar till utvecklingen.16

Härryda består till hälften av skogsarealer med många små sjöar. Vid 
planering av bostadsområden har kommunen haft som mål att alla invånare 
ska ha möjlighet att bo nära naturen och helst ha en egen uteplats eller 
balkong.17 75 % av Härrydaborna bor i småhus. Övriga i hyresrätter eller 
bostadsrätter.18

Mölnlycke är kommunens största tätort, med drygt 14 400 invånare19(2005).
Sedan några år pågår en stor ombyggnad av Mölnlycke centrum med 
omgestaltning av offentliga platser, nya flerbostadshus, butikslokaler och 
parkeringshus. Denna utveckling kommer att dominera planeringen fram 
till 2010 samtidigt som det finns en stor efterfrågan på ännu fler bostäder.20

16 Härryda kommun. [Elektronisk] Tillgänglig: www.harryda.se/ Fakta om kommunen [mars 2006] 
17 Härryda kommun. [Elektronisk] Tillgänglig: www.harryda.se/ Bygga & Bo. [mars 2006] 
18 Härryda kommun. [Elektronisk] Tillgänglig: www.harryda.se/ Fakta om kommunen/Tätorter/Mölnlycke. 
[mars 2006] 
19 Härryda kommun. [Elektronisk] Tillgänglig: www.harryda.se/ Fakta om kommunen/Statistik. [mars 2006] 
20 Christer Ferm, Stadsarkitekt Härryda kommun, möte den 4 mars 2006.
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Torghandel i Mölnlycke centrum.
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Mölnlycke ligger i kommunens västra del, närmast Göteborg, och är 
centralort med huvuddelen av kommunens administration. 
Medan Mölnlycke och Landvetter sedan 1960- och 1970-talen har 
expanderat tack vare läget nära Göteborg har de östliga kommundelarna 
Björketorp och Härryda inte vuxit i samma omfattning utan behållit sin 
glesbygdskaraktär.21

Pendlingsavståndet till Göteborg från Mölnlycke är drygt 15 minuter med 
bil och kollektivtrafik. Avståndet till Landvetter flygplats i öster är även det 
cirka 15 minuter med bil. 

Möjligheten till ett naturnära boende med god service och tillgänglighet till 
Göteborg bidrar till att orten är väldigt populär bland barnfamiljer. 
Kommunen har Sveriges femte största inflyttning i åldrarna 20-34 år.22 I
dagsläget står cirka 1300 personer i kö för tomt eller småhus och cirka 500 
personer i kö för nyproducerade bostads- och hyresrätter.23 I Mölnlycke 
ligger kommunens gymnasieskola som är populär även för elever från andra 
delar av regionen. Wendelsbergs folkhögskola lockar också till sig ungdomar 
från andra delar av landet. Flera större och mindre företag ger arbete inom 
kommunen men den dagliga utpendlingen är större än inpendlingen. De 
flesta resorna går till Göteborg.24

21 Härryda kommun. [Elektronisk] Tillgänglig: www.harryda.se/ Bygga & bo/Översiktsplan. ÖP 2002 - 
Översiktsplan för Härryda kommun, s 24 [pdf-fil] [mars 2007] 
22 Härryda kommun. [Elektroniskt] Tillgänglig:  www.harryda.se/ Fakta om kommunen/Statistik/Befolkning. 
[mars 2006] 
23 Härryda kommun. [Elektroniskt] Tillgänglig: www.harryda.se/ Bygga & Bo/Boende/Tomt & Bostadskö. 
[mars 2006] 
24 Härryda kommun. [Elektroniskt] Tillgänglig:www.harryda.se/ Fakta om kommunen/Statistik. [mars 2006]
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Innan Mölnlycke samhälle expanderade var orten en jordbruksbygd med 
mycket skogsmark. Trakten är rik på sjöar och Mölndalsån rinner genom 
kommunen i öst-västlig riktning. Tidigare har det funnits drygt ett tiotal 
handelsträdgårdar i Mölnlycke samhälle, bland annat vid Råda säteri och 
Pixbo herrgård. Herrgårdarna finns kvar men markerna är idag delvis 
bebyggda med hyreshus, radhus och kedjehus. Råda kyrka, som är belägen 
nära Mölnlycke centrum, är byggd i trä och stod färdig 1712.25 En 
företagspark är sedan början av 1990-talet under utbyggnad i norra 
Mölnlycke.26

25 Härryda kommun. [Elektronisk] Tillgänglig: www.harryda.se/ Bygga & bo/Översiktsplan. ÖP 2002 - 
Översiktsplan för Härryda kommun, s 23 [pdf-fil] [mars 2007] 
26 Härryda kommun. [Elektronisk] Tillgänglig: www.harryda.se/ Fakta om kommunen/ Historia [september 
2006]
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Förtätning

Kompletterande bebyggelse (som ett alternativ för det växande samhället) 
bygger på att nya hus placeras i anslutning till redan bebyggda områden så 
att befintlig service, infrastruktur och trafiksystem kan användas. 
Utbyggnaden sker så centralt som möjligt för att minska samhällets 
utbredning och skapa möjligheter för ett minskat resbehov och öka 
möjligheterna att förflytta sig med kollektivtrafik, till fots eller på cykel.27

Hållbarhet

Det har blivit mer och mer uppenbart för oss att jordens resurser är 
begränsade. Miljön påverkas av vårt levnadssätt, transportsystem och 
bosättningsmönster och det är vårt ansvar att utvecklingen sker så hållbart 
som möjligt. Under efterkrigstiden har olika ”miljöhot” fått stort genomslag i 
olika perioder. Miljödebatten startade på 1960-talet då utsläppen från 
industrin och hotet om ”tyst vår” blev inledningen. Det var bland annat den 
amerikanska författaren Rachel Carsons bok, Silent Spring, från196228 som 
handlade om farorna av att okontrollerat använda gifter i naturen som blev 
startskottet. I och med oljekrisen på 1970-talet hamnade istället jordens 
resurser och populationens tillväxt allt mer i fokus. Energiförsörjningen blev 
en av de viktigaste framtidsfrågorna. 1980-talet kom att kretsa kring 
konsumenternas beteenden och livsstilar. Utryck som ”think global, act 

27 Stadsbyggnadskontorets översiktsplaneavdelning Utbyggnadplanering05 Göteborgs stad, Sid. 41. Tryck: 
Elanders Göteborg, 2006. 
28 Nationalencyklopedin. [Elektronisk] Tillgänglig: www.ne.se/Tyst vår. [oktober 2006]
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local” var på modet och återvinningen av till exempel batterier tog fart. 
Ekologi och global uppvärmning (växthuseffekten) fick stor uppmärksamhet 
på 1990-talet. 

Sammanfattande kan det sägas att den hållbara utvecklingen de senaste 
årtiondena hamnat mer och mer i fokus. Enligt Rådberg29 går det inte att 
skilja ut ”det största hotet” och det går heller inte att bestämma hur det 
hållbara samhället ser ut. 

1983 tillsattes kommissionen för miljö och utveckling av FN: s 
generalförsamling och fick till uppgift att formulera ett världsprogram för 
förändring. Kommissionen är även kallad Brundtlandkommissionen efter 
dess ordförande, den dåvarande norska statsministern Gro Harlem 
Brundtland. 1987 presenterade kommissionen sin rapport "Vår gemensamma 
framtid". Den handlar om att den samhällsutveckling som varit inte är 
långsiktigt hållbar, eftersom det förbrukas mer energi och resurser än vad 
som återskapas vilket påverkar framtida generationers möjligheter att 
tillgodose sina behov. Definitionen av hållbar utveckling, "att utvecklingen 
tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillgodose sina behov", kommer från 
Brundtlandkommissionen.30 Hållbarhetsbegreppet har gått från att handla 
om etik och resursanvändning i ett generationsperspektiv till att omfatta 

29 Rådberg, Johan.  Föreläsning, Lund 2005. 
30 Hållbarhetsrådet. [Elektronisk] Tillgänglig: www.hallbarhetsradet.se/Om hållbarhet. [oktober 2006]
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Denna lag innehåller bestämmelser om planläggning av mark och 
vatten och om byggande. Bestämmelserna syftar till att med beaktande 
av den enskilda människans frihet främja en samhällsutveckling med 
jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt 
hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande 
generationer.
                                           (Plan- och bygglag (1987:10) 1 kap 1 §) 

Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling 
som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras 
en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att 
naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och 
bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl.  

                 (Miljöbalk (1998:808)1 kap. 1 §) 

även ekonomiska och sociala aspekter.31 Begreppet har fått en allt större roll 
i planeringsarbetet och inleder såväl Plan- och bygglagen som Miljöbalken: 

     

31 Hansen, M. et al. Nordic Centre for Spatial Development [Elektronisk] Tillgänglig: 
www.nordregio.se/Publicerat/Förtätning Stadspolitik i Norden – Fallstudier kring Hållbar stadsomvandling: - 
Förtätning med kvalitet, 2004. Sid. 5 [pdf-fil]. [september 2006] 
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Hållbarhetsbegreppets olika delar och deras roll i planeringen.

Forskaren Kristina Isaksson har gjort en studie av planerarnas roll och 
erfarenheter kring arbetet för det hållbara samhället. I hennes bok 
Hållbarhet, avvägningar, prioriteringar, utmaningar32 diskuteras begreppet 
hållbarhet och hur de olika delarna, ekologiskt, ekonomiskt och socialt 
hållbart, ska samverka. Som planerare är man nuförtiden väl insatt i den 
allmänna definitionen av hållbar utveckling men problemet är att det är ett 
alltför vitt begrepp som används på ett lite blaséartat sätt. Av Isakssons 
intervjuer med planerare33 framgår att begreppets tre dimensioner generellt 
upplevs som svårt och lite besvärligt att förhålla sig till och hantera. Att 
lokalisera ny bebyggelse på redan exploaterad mark, förtätning, lyfts fram 
som ett av få fall där de ekologiska ambitionerna kan sägas hänga ihop med 
ekonomisk och social hållbarhet. I de flesta andra fall är det besvärligare att 
få ihop de olika delarna. Till exempel är miljöförbättrande åtgärder ofta 
dyra, vilket kan vara svårt att motivera ekonomiskt.34

Ett annat problemen är att konflikter ofta uppstår med dem som redan bor i 
området. Om deras protester står i vägen för möjlig utbyggnad kan det 
påverka den hållbara utvecklingen i hela regionen.35

Stadsomvandling istället för stadsutveckling. Städerna har brett ut sig 
alltmer de senaste decennierna. Under 1950- och 60-talen växte städerna 

32 Isaksson, Karolina. Hållbarhet, avvägningar, prioriteringar, utmaningar. Forskningsrapport institutionen för 
infrastruktur, 2003. Kungliga Tekniska Högskolan. Tryck: Universitetsservice Stockholm, 2004. 
33 Ibid. Sid. 41 
34 Ibid. Sid. 45 
35 Ibid. Sid. 46
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genom att tidigare obebyggd jordbruksmark omvandlades till stad. 
Utvecklingen präglades av att många lämnade jord- och skogsbruk och 
flyttade till städerna där det var stor efterfrågan på arbetskraft.36

Nuförtiden växer staden dels genom utglesning men också genom 
återanvändning av redan exploaterad mark i centrala lägen. 37

Stadsomvandling innebär nya problem vid planering såsom hänsyn till 
intilliggande bebyggelse, förändringar av trafik, föroreningar i mark samt 
estetiska aspekter.38 Denna stadsomvandling är en förändringsprocess som 
kan ske på olika sätt:

Förtätning genom permanentning av tidigare fritidshus. Detta har 
skett i stor utsträckning till exempel i Mölnlycke.  

Förtätning genom tomtdelning vid nybebyggelse eller 
kompletterande bebyggelse på tomtmark. Detta kan också ske vid 
planändringar.

Förtätning genom förnyelse av ett bebyggt område. I samband med 
upprustning av närmiljön och husens standard, sker ofta en 
bebyggelseförtätning. Ett exempel på detta är Bifrost i Mölndal där 
en på- och utbyggnad skett i samband med, och som en del av, 

36 Arena för tillväxt. Kunskapssamhällets geografi. Sid. 1. Rapport nr2-03. Tryck: åtta45. AB Stockholm 
2003.
37 Gustavsson, Eva. Samspel mellan bebyggelse och transporter – en miljöinriktad transportstudie. Sid 20. 
VTI meddelande 730. 1994 
38 Böös, Bertil & Johansson, Hasse.. Förtätning av stadens ytterområden: en kunskapsöversikt,
Sid 4, Byggforskningsrådet, T36 : 1981, Stockholm, 1981. 
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förnyelsen för att göra detta område mer attraktivt. Inredning av 
vindsvåningar och påbyggnader på tak är vanligt i större städer.  

Förtätning genom omvandling är när ett område successivt förändras 
utan målmedveten styrning. Kompletterande bebyggelse inom privat 
mark där detaljplanen tillåter, exempelvis så kallade ”friggebodar”. 39

Förtätning genom återanvändning av mark. Stora ytor kan bli 
tillgängliga till exempel när industrier och institutioner lägger ner 
eller flyttar. Detta kan man se i hamnområden som Västra hamnen i 
Malmö och Norra Älvstranden i Göteborg.

Förtätning genom ny bebyggelse. I dessa fall används obebyggd mark 
som grönytor, parkeringsplatser, fotbollsplaner och lucktomter.  

39 Böös, Bertil & Johansson, Hasse. Förtätning av stadens ytterområden: en kunskapsöversikt,
Sid. 13, Byggforskningsrådet, T36 : 1981, Stockholm, 1981.
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Kommentar: Åretrunt-bosättning i fritidshus skapar ofta problem för 
kommunerna, då till exempel VA-näten inte är utbyggda eller 
dimensionerade för att användas året runt. Kommunen har inte heller lika 
stor kontroll över utvecklingen och får svårt att beräkna framtida 
servicebehov till exempel dagis, skola och äldreomsorg.   

Tomtdelning innebär inga större nackdelar för befintliga och blivande 
fastighetsägare då det är på deras initiativ tomtdelningen sker. Det finns 
många stora tomter som är möjliga att dela. Grannarna kan dock påverkas 
genom störda siktlinjer och förändrade ljusinsläpp, men förlorar ingen 
tillgänglig allmän yta.  

Förnyelse genom upprustning och utbyggnad kan ge området en positiv 
skjuts. Medveten styrning för att locka nya målgrupper och till viss del 
bryta bostadssegregering kan ändra ett områdes identitet. Att lägga in nya 
inslag i ett homogent bostadsområde kan vara svårt då kulturmiljön och 
karaktären påverkas. Nya bostäder lämnar tidsavtryck och man kan följa 
stadsutvecklingen. För de boende kan tillgängligheten och standarden 
förbättras i och med en upprustning, till exempel kan hiss installeras. 
Nackdelen är att hyran ofta höjs efter en upprustning. 

Omvandling inom privat mark kan påverka ett områdes karaktär. En 
förändring i denna lilla skala förändrar helhetsintrycket men gör det också 
personligare.

Återanvändning av mark ger tillgång till tidigare ”stängda” områden. Ofta 
har dessa områden haft en tidigare tydlig användning och genom ny 
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bebyggelse omvandlas karaktären totalt. Områdets tidigare historia suddas 
ut, men nya värden skapas med ändrad användning. Då det ofta gäller stora 
områden i attraktiva lägen, finns redan strukturer men de är inte anpassade 
för bostäder. Planläggning kräver helhetsgrepp och inkluderar service, 
kommunikationer och en eventuell anpassning till befintliga strukturer. I 
exemplet Norra Älvstranden i Göteborg har man tvingats anpassa 
bostadsbyggandet till järnvägen med farligt gods som förser intilliggande, 
fortfarande aktiva, industriområden. Mark som frigörs då verkstäder, 
industrier och andra företag försvinner är ofta förorenad. Kostanden för 
sanering gör att bostäderna blir dyrare. Arbetsplatser som ersätts med 
bostäder minskar inte transportarbetet i sin helhet eftersom företagen 
istället flyttar till mer perifera lägen. 

Ny bebyggelse är en av de förtätningstyper som tar gemensam mark i 
anspråk. Det väcker ofta protester när nya bostäder planeras på 
strövområden, parkeringsplatser och bollplaner. Grannarnas invanda miljö 
påverkas men nya invånare ger också fler möjligheter, till exempel 
underlag för bättre service och utökad kollektivtrafik.    

Argument för och emot förtätning 

Den kompakta staden = den hållbara staden? Argumenten för att den 
kompakta staden är den hållbara staden, är bland annat om ny bebyggelse 
placeras i anslutning till redan bebyggda områden. Då kan befintlig service, 
infrastruktur och trafiksystem användas. En tätare stadsstruktur ger fler 
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invånare möjligheten att ha så pass nära till service, arbetsplatser, skolor och 
andra målpunkter så att gå eller ta cykeln kan bli attraktivare färdsätt. 
Vidare kan ökningen av biltrafiken begränsas genom att etablera en effektiv 
och attraktiv kollektivtrafik. Argumenten för detta är bland annat att i 
valet, mellan att resa med kollektivtrafik eller ta bilen, så påverkas man av 
vilken kvalitet som erbjuds i respektive nät.40 Även underlag för lokalt 
centrum och handel kan förbättras genom förtätning.41

Argument mot förtätning är bland annat möjliga trafikmässiga problem 
samt upptrappade markpriser. Ökade markpriser skulle kunna leda till att 
handel och annan service, med lägre betalningsvilja eller möjlighet, tvingas 
lokaliseras längre utanför staden vilket istället kan leda till mer transporter. 
Avstånd till rekreation och grönområden kan öka och en mer kompakt stad 
kan också leda till att fler och fler personer utsätts för störningar som till 
exempel trafikbuller.

Enligt Hansen, M. med flera 42 står ”centralister”, förespråkare för 
förtätning, mot ”decentralister” som stödjer fördelarna med ytterligare 
stadsspridning. Men det finns också argument för en medelväg för 
stadsutveckling. Lokala torg kan växa upp på fler platser runt om i staden. 
Denna medelväg utgår från att en utbredning av staden är oundviklig och 

40 Stadsbyggnadskontorets översiktsplaneavdelning Utbyggnadplanering05 Göteborgs stad, Sid. 41. Tryck: 
Elanders Göteborg, 2006. 
41 Göteborgsregionens kommunalförbund. [Elektronisk] Tillgänglig: www.gr.to/Publicerat/ Bostadsutredning 
sid. 5 (pdf-fil). [september 2006]
42 Hansen, M. et al. Nordic Centre for Spatial Development [Elektronisk] Tillgänglig: 
www.nordregio.se/Publicerat/Förtätning Stadspolitik i Norden – Fallstudier kring Hållbar stadsomvandling: - 
Förtätning med kvalitet, 2004. Sid. 5 [pdf-fil] [september 2006] 
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ska kompletteras av försök att skapa städer och förorter som är tillräckligt 
stora så att de har ett bra underlag för olika servicefunktioner. Vidare 
förklaras detta alternativ med att de centrala stadsdelarna inte ska bli 
ytterligare kompakta. Det handlar istället om att den lokala kompaktheten 
tillsammans med en regional kompakthet, ska verka för att transportarbetet 
ska kunna bli mer effektivt, både i avstånd och i tid. 

Att graden av täthet/kompakthet som passar ur ett perspektiv inte alls är 
optimal för ett annat är en del av problematiken kring förtätning.

Hansen, M. med flera 43 menar också att även om täthet anses vara en väg för 
att nå den miljömässigt hållbara staden så måste också synpunkter på vad 
som är god livs- och stadsmiljö få påverka graden av täthet. Ett flerkärnigt 
bosättningsmönster kan balansera kraven på kompakthet och behovet av 
goda livsmiljöer.  

Vanliga argument mot förtätning är till exempel ökad trafik vilket i sin tur 
medför buller och sämre luft. Ny bebyggelse i centrala grönområden 
påverkar möjligheten till rekreation. Störd utsikt och risken för insyn är 
andra vanliga motargument. 

43 Ibid. Sid 12.
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Trots protester och farhågor om förlorade värden vid 
förtätning blir resultatet ofta väl mottaget.  

Bilden till vänster visar Otterhällan, Göteborg, där 
många trodde att den nya byggnaden skulle förstöra 
områdets karaktär. Här blev det nya inslaget ett 
trevligt tillskott och det nya kontorshuset fungerar 
med kulturmiljön och visar på stadsutvecklingen.  

När en opinion väcks mot förtätning kan det leda till 
en långdragen diskussion innan beslut fattas. Ett 
sådant kontroversiellt exempel är förtätning på 
Skansberget i Linnéstaden, Göteborg. Förslaget har 
diskuteras sedan 1980-talet och samlat 10 000-tals 
namn på protestlistor. Stiftelsen som vill bygga 
studentbostäder på platsen har fått se sitt 
ursprungliga förslag krympa för att komma fram till 
en genomförbar kompromiss, men ett beslut är 
fortfarande inte tagit.

Modellen är från Göteborgs stadsbyggnadskontor.  

Bristen på studentbostäder har i andra fall gjort att 
förtätningsförslag varit lättare att genomföra då de 
setts som tillfälliga lösningar med lägre krav på 
standard. Problemet är när dessa tillfälliga lösningar 
får förlängt bygglov. Denna typ av förtätning kan ge 
bristfälliga boendemiljöer utan styrning.

Bilden visar studentbostäder i Sannegårdshamnen, 
Göteborg, vilka består av tidigare byggbaracker som 
fått nya fasader.
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Minus:

upptrappade markpriser, vilket kan leda till 
omlokalisering av service & höjda hyror 

trafikmässiga problem: ökad trafik inom 
området & längre avstånd till 
service/rekreation

lokalmiljön: buller & sämre luft 

störd utsikt/insyn 

grannar: kompromisser 

kulturhistoriska & rumsliga värden kan gå 
förlorade

ökat tryck på kommunal service 

Alla typer av förtätning medför 
inte samma för- och nackdelar. 
Vem blir det optimalt för? 

Plus:

+ fler bostäder, fler invånare 

+ serviceunderlag

+ underlag för förbättrad infrastruktur & 
trafiksystem 

+ begränsad utbredning av staden 
(urban sprawl) 

+ minskat resbehov & fler möjliga 
transport alternativ 

+ öka attraktivitet 

+ tät bebyggelse i form av lägenheter är 
energisnålare & spillvärme värmer upp 
grannarna 

Social-, ekonomisk- & ekologiskhållbarhet 
kan samverka (multiple problem solvers). 

Sammanfattning: Förtätning
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Plats för förtätning i Mölndal och Mölnlycke 

De två orter vi har valt att studera är båda expansiva förortskommuner i 
Göteborgsregionen och en utbyggnad av dessa orter påverkar hela regionens 
bostadsutveckling. En stads täthet minskar i takt med avståndet från dess 
kärna. I en storstadsregion som Göteborg är det därför viktigt att regionala 
kärnor tillåts växa, i service- och kollektivtrafiknära lägen. I 
översiktsplanerna för Mölndal och Mölnlycke finns en önskan om att 
orterna ska växa och för att detta ska vara möjligt krävs en förtätning. Vi har 
därför försökt att finna lämpliga ytor för bebyggelse nära orternas centrum. I 
vårt sökande fann vi ett område där förtätning genom återanvändning av 
mark skulle kunna ske. Det andra området är exempel på en plats med 
möjlighet till förtätning genom ny bebyggelse i svårtillägnlig terräng, i ett 
centralt läge. Dessa områden anser vi vara så kallade bruna ytor då det ena 
förlorat sin funktion och det andra idag är ett centralt men otillgängligt 
område som antagligen inte exploaterats i större grad på grund av sin 
kuperade terräng.  

De planområden vi studerar är Pedagogen i Mölndal och Hönekulla By i 
Mölnlycke. 

Mölndals översiktsplan pekar ut lämpliga lägen för förtätning i närheten av 
kollektivtrafik. Marken måste utnyttjas effektivare för att ge möjlighet till 
nya bostäder.44 Stadsbyggnadskontoret påbörjade 2001 en vision för 

44 Översiktsplan 2006 Mölndals stad – antagendehandling. Kap. 5 sid. 28. Mölndal: Stadsbyggnadskontoret 
2006.
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Mölndals centrum, där bland annat stadens brist på en egen tydlig identitet 
lyfts fram. Claes Caldenby, professor i arkitekturens teori och historia vid 
Chalmers Tekniska Högskola, har under visionsarbetet sagt att ”Mölndals 
identitet är en kombination av trädgårdsstad och den nya industrin. Mölndal 
upplevs trots detta som identitetslöst.”45

Vi har valt ett område där vi kan studera förtätningstypen ”återanvändning 
av mark”.  Vårt intresse väcktes när Göteborgs universitet flyttade från 
Mölndal och vi blev nyfikna på hur tomten kan tänkas användas i framtiden. 
Vi visste inte då om den stora skolbyggnaden skulle vara kvar och när vi 
studerade Mölndals översiktsplan fanns inte detta område omnämnt som 
tänkbart utbyggnadsområde. Flytten har blivit omskriven och vi förstod att 
planprocessen inte hunnit långt så vi kunde göra förslag utan att påverkas av 
andras.

Andra områden som är möjliga för förtätning enligt Mölndals översiktsplan 
har kommit längre i planprocessen eller har ett mer perifert läge. Därför har 
vi inte ansett dem vara lika intressanta att studera.   

45 Översiktsplan 2006 Mölndals stad – antagendehandling. Kap. 5 sid. 27. Mölndal: Stadsbyggnadskontoret 
2006.
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Pedagogen (byggd 1975) tillhör Lärarhögskolan vid Göteborgs Universitet 
och då verksamheten flyttade ut ur sina lokaler, under sommaren 2006, 
lämnades en stor fastighet i västra Mölndal. Den 36 000 kvadratmeter stora 
fastigheten har nyligen sålts till JM som är projektutvecklare av bostäder och 
bostadsområden.46 Området ligger 2 kilometer från Mölndal centrum, vid 
Änggårdsbergen och omges av verksamhetsområdet Jolen i söder och 
Fässbergs kyrkogård i norr. I närheten finns även flera olika typer av 
bostadsområden samt Åby fritidscenter.

Enligt en artikel i Göteborgs-Posten (den 21 november 2005) är 
planeringsutskottet i Mölndals kommun positiva till att utnyttja området till 
bostäder och att en detaljplan upprättas.47

Byggföretaget JM vill bygga 400-500 nya bostäder vilket kräver att 
skolbyggnaden rivs. Detta kan dock inte hända förrän tidigast 2007 eftersom 
Idrottshögskolan hyr lokalerna tills dess.48 Viss tveksamhet råder om att riva 
en fungerande byggnad men politikerna ha beslutat att en rivning är 
nödvändig för att få plats med nya bostäder.49

46 Privata affärer. [Elektronisk] Tillgänglig: www.privataaffarer.se/ Aktier/Pressmeddelanden. [september 
2006]
47  Pukari, Harriet. Pedagogen kan rivas för bostäder . (2005-11-2). Göteborgs-postens artikelarkiv 
[Elektronisk] Tillgänglig: www.gp.se/ Pedagogen. [september 2006] 
48 Privata affärer. [Elektronisk] Tillgänglig: www.privataaffarer.se/ aktier/pressmeddelanden. [september 
2006]
49  Pukari, Harriet. Pedagogen kan rivas för bostäder . (2005-11-2). Göteborgs-postens artikelarkiv 
[Elektronisk] Tillgänglig: www.gp.se/ Pedagogen. [september 2006] 
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Lärarhögskolan Pedagogen byggd 1974.
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Härrydas aktuella översiktsplan antogs 2002 och en fördjupad översiktsplan 
över Mölnlycke centrum finns. För att Mölnlycke ska kunna växa utan att 
riskera att spridas ut för mycket bör möjligheten till kompletterande 
bebyggelse, i anslutning till befintlig infrastruktur, utredas.

Vi kontaktade Härryda kommun och hörde oss för om möjliga 
förtätningsområden i Mölnlycke. Vid möte med stadsarkitekten diskuterade 
vi hur en förtätning av orten skulle kunna ske. Det finns gott om stora 
villaträdgårdar centralt i orten och med fastighetsdelning skulle Mölnlycke 
kunna förtätas. Men kommunen lyfte också fram ett sammanhållet område 
som de vill se bebyggt. Förutsättningar är komplicerade varför det är dåligt 
utnyttjat idag. Området utgör den sista centrala sammanhållna byggbara 
marken med ett mycket bra läge i förhållande till service, kollektivtrafik, 
skola och natur.  Andra utbyggnadsområden enligt översiktsplanen ligger i 
utkanten av samhället, på mer eller mindre jungfrulig mark, och är därför 
inte lika intressanta att studera ur ett förtätningsperspektiv.

Hönekulla by består idag av ett fåtal äldre sekelskiftesbyggnader i varierande 
skick. Några av dem har rustats upp och används idag för social verksamhet, 
medan andra är så förfallna att det är orealistiskt att bevara dem.50 Området
avgränsas i nordost av en större väg som sammanbinder centrum med andra 
bostadsområden i tätorten. Avgränsningarna i sydost är en brant sluttning 
och i väst ett befintligt bostads- och verksamhetsområde. Kommunen äger 
den största delen och köper successivt upp mer mark inom området. Vatten, 
avlopp och fjärrvärme är fullt utbyggt i Hönekulla By. 

50 Christer Ferm, Stadsarkitekt Härryda kommun, möte den 4 mars 2006. 
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51 Härryda kommun. [Elektronisk] Tillgänglig: www.harryda.se/Översiktsplan/Karta/Mölnlycke/Centrum 
[april 2007] 

Karta över Mölnlycke hämtad från Härrydas översiktsplan där man tydligt 
kan se att Hönekulla By är det enda utbyggnadsområdet i centrum.

Befintlig bebyggelse 

Utbyggnadsområde – bostäder 

Huvudväg

Järnväg

Massetjärn & Mölndalsån 
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Hönekulla By sett från cirkulationsplatsen i norr.


