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Sammanfattning

Kandidatarbetet förtätningsargument är en jämförande studie mellan Karlskrona, Lund och
Helsingborg kommuns översiktsplaner. Där har argumenten som berör förtätning granskats med
hjälp av innehållsanalys och komparativ metod. Syftet med kandidatarbetet är att belysa tendenser
som finns inom den kommunala planeringsretoriken som handlar om förtätning. Arbetet syftar även
till att tydliggöra skillnader och eller likheter mellan kommuners argument för förtätning.
I kandidatarbetet granskas vilka kategorier av förtätningsargument som används i kommuners
översiktsplaner och hur förhållandet  ser ut mellan argumenten för förtätning respektive mot
förtätning. Nuvarande argumentering för förtätning i översiktsplanerna jämförs med Johan
Rådbergs definition av de tidigare stadsbyggnadsdoktrinerna, regularism, trädgårdsstaden och
funktionalism. Resultatet av jämförande studien visar att de tydligaste tendenserna  i urvalets
översiktsplaner är att det finns en tydlig dominans av argument  för förtätning.  Målkonflikter
mellan förtätning och andra intressen leder  inte till att förtätning som planeringsprincip ifrågasätts.
Förtätning kan kopplas till  ett planideal i översiktsplanerna som främst syftar till markanvändning
och en hållbar utveckling. De vanligaste förekommande kategorierna av argument för förtätning i
det aktuella urvalet är kundunderlag-service-stadsliv, markanvändning-hushållning med
jordbruksmark och kollektivtrafik-hållbart resande-folkhälsa. Kommunernas olika lokala
planeringsförutsättningar ger upphov till  skillnader mellan vilka kategorier av argument som
används och i vilken omfattning. Det visar sig i tydligast i kategorin markanvändning-hushållning
med jordbruksmark där det förekommer en större skillnad i antalet argument mellan Karlskrona och
de övriga kommunerna Lund och Helsingborg. Likheter finns mellan argumenten som används  för
förtätningar och för de som användes av den funktionalistiska  stadsbyggnadsdoktrinen.
Regularismens syn att se på staden som en fungerande enhet har vissa likheter med argument för
förtätningar. Däremot har trädgårdsstadens argument en begränsad  likhet med de argument som
finns för förtätning.
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1. Inledning

Under mina studier på BTH har jag mötts av uttrycket förtätning. Ordet förtätning har förekommit i
olika sammanhang men oftast har det använts i samband med hållbar utveckling. Det jag har
reagerat på och något som också väckt en form av nyfikenhet är att förtätning mer eller mindre
betraktats som ett allmänt vedertaget begrepp, en självklarhet så stark så att det kan betraktas som
ett axiom. Debatten angående förtätning och synen på den täta staden har varit aktuell under att
antal år där vågorna i tonläget gått olika högt. Planerna på norra station i Stockholm är ett exempel
där debatten ökat och där förtätning som planeringsprincip nått en med Svenska mått en ny nivå.
Hur avspeglas då synen på förtätning i den Svenska planeringskontexten i stort? Det är en
frågeställning som jag burit med mig under en tid.

För att mer kunskap om hur argumenten ser ut angående förtätning valde jag att skriva ett teoretiskt
kandidatarbete som belyser området. En nivå som jag bedömde lämplig att granska var
kommunernas översiktliga planering. Det som utmärker översiktsplanerna är att de skall
kommunicera med invånarna om kommunens vision och samtidigt vara ett planinstrument. Att
jämföra kommuners översiktsplaner innebär också att jag har tillgång till källdokument.

En förhoppning som jag har med mitt kandidatarbete är att kunna väcka någon form av
frågeställning som i sin tur kan bidra till fler nyanser i retoriken som berör förtätning, fler nyanser
än vad jag hittills mött.

1.1 Syfte

Syftet med kandidatarbetet är att belysa tendenser som inom den kommunala planeringsretoriken
som rör förtätning. Kandidatarbetet syftar även till att tydliggöra skillnader och/eller likheter mellan
olika kommuners beskrivning av förtätningsargument i sina översiktsplaner. Vidare kommer
eventuella likheter mellan argument i tidigare planeringsdoktriner och argument för förtätning
jämföras.  Studien syftar också till att generera frågor angående kommunernas förtätningsargument.

1.2 Problemformulering

Vilka kategorier av argument som syftar på förtätning används i kommuners översiktsplaner. Hur
förhållandet ser ut mellan argumenten för förtätning respektive mot förtätning i översiktsplaner.
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1.3 Metod

Valet av metod har tagits med hänsyn till att innehållet i tre översiktsplaner analyseras.
Kandidatarbetet har sin utgångspunkt i en innehållsanalys där fördelarna är att källmaterialen kan
uppvisa gemensamma drag vilka sedan kan jämförs. Kandidatarbetet bygger sedan på en
jämförande studie av argumenten rörande förtätning i tre kommuners översiktsplaner.
Innehållsanalys av texten sker där förtätning står i ett argumenterande sammanhang (Denscombe
1998, s. 199). En fokuserad jämförande studie görs på de olika kategorier som argumenten delats in
i. Den fokuserade studien bygger på logiken att skillnader förklaras med skillnader eller det
omvända att likheter förklaras med likheter (Denk 2002, s. 42, 58).

Arbetet tillämpar både en kvalitativt och en kvantitativ arbetsmetod där kvantiteten av ordet förtät*
och dess förekomster summeras i siffror. Förtätningsargumenten syftar mot olika områden i
översiktsplanernas texter vilka delas in i olika kategorier, det momentet har en kvalitativ
arbetsmetod. Denscombe pekar på i Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom
samhällsvetenskaperna att den kvantitativa forskningen inriktar sig mer på siffror som analysenhet,
vilket så är fallet i det här arbetets analysdel (1998, s. 204). Kategorierna är framtagna efter en
explorativ analytisk ansats av de tre översiktsplanernas texter. Med det menas i det här
kandidatarbetet  att kategorierna bestäms först efter en genomgång av översiktsplanerna. Där har
hänsyn tagits till i vilket sammanhang  som ordet förtätning befunnits i ( Allwood red. 2004, s. 72).

1.4 Avgränsning

Arbetets första urval avgränsar sig till Svenska kommuner med 60 000 invånare eller fler. Från de
35 kommunerna sker sedan ett nytt urval av tre kommuners översiktsplaner. Avgränsningen av de
tre kommunernas översiktsplaner skedde främst genom att se den största förekomsten av det
trunkerade ordet förtät* i respektive aktuell översiktsplan. De kommuner  med högst förekomst av
förtät* i sina översiktsplaner var Helsingborg, Lund och Karlskrona kommun, vilka blev det slutliga
urvalet av kommuners  översiktsplaner  som analyserats.

1.5 Begreppsförklaringar

Förtätning

Nationalencyklopedins korta definition av förtätning är  :

”förtä´tning subst. ~en ~ar  ORDLED: för-tät-ning-en

1 ökning av täthet
BET.NYANSER: a) spec. kondensering av gas till vätska b) spec. äv. sjuklig förändring som yttrar
sig i ökad täthet hos kroppsvävnad c) spec. äv. sammansmältning av flera bilder till en enda särsk. i
dröm _psykol._
KONSTR.: ~ (av ngt)
HIST.: sedan 1852

2 det att ngt gjorts intensivare: ~en av spänningen i slutet av filmen
KONSTR.: ~ (av ngt)” (nationalencyklopedin.se)
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Kandidatarbetet kommer emellertid att använda ordet förtätning som det uttrycks i den svenska
planeringskontexten. Exemplen nedan visar på att ordet förtätning används som ett samlingsnamn
för olika typer av förtätningar.

Med begreppet förtätning avses oftast nybyggnation inom tätortens gränser, i motsats till att bygga på ny mark 
utanför tätorten” (Örebro Översiktsplan 2010, s. 92).

Förtätning betyder nybyggnation inom befintliga bebyggelseområden och kan göras på olika sätt: genom 
komplettering av bebyggelsen inom befintlig struktur, utveckling av ny tätare struktur på lågutnyttjade ytor och
genom olika former av till- och påbyggnader. (Helsingborg ÖP 2010, s. 14)

Argument

Nationalencyklopedins korta definition av argument är ”argument, skäl för eller emot riktigheten av
ett visst påstående eller en viss uppfattning”.

Svenska på nätet har följande definition.

Argument är påståenden som talar om varför vi ska tro på tesen. Eftersom det kan finnas argument både för 
och emot tesen, brukar man mer allmänt säga att argument är avsedda att förstärka eller försvaga tesens 
hållbarhet. De som försvagar tesen kallas motargument. Argument svarar alltså på frågan varför/varför inte vi 
ska acceptera tesen. De ger alltså skäl för eller emot textens tes.  (svenska123.se)

2. Bakgrund

2.1 Inledning

Inom planeringsforskningen granskas generella förutsättningarna för planering, ett  sådant område
inom forskningen är hur idéer och stadsbyggnadsdoktriner påverkat planeringen. I skriften
Perspektiv på planering (Hall 2005) ger författarna en definition på planeringsdoktriner.

Idéer och planeringsdoktriner: Förutsättningen för att planeringen skall alls bli  aktuell är rimligen att man på 
basis av insamlad kunskap utvecklat någon slags  teori om hur en stadsmiljö bör vara utformad. Och att 
offentliga beslutsfattare därför tror sig kunna åstadkomma något som är funktionellare, estetiskt mer tilltalande 
eller på annat sätt överlägset.... (Hall 2005.s 209)

Finns det stadsbyggnadsdoktriner som påverkat hur tät en stad byggs? Johan Rådbergs pekar i sin
bok Doktrin och täthet i svenskt stadsbyggande 1875-1975 (1988) på tre typer av doktriner som
påverkat hur tät en stad byggts. Rådberg definierar stadsbyggnadsdoktrin med följande citat.
”Med stadsbyggnadsdoktrin skall vi här mena ett bestämt stadsideal eller stadstyp i kombination
med ett bestämt regelsystem- juridiskt administrativt och finansiellt- som reglerar stadsbyggandet i
stort” (Rådberg 1988, s102). Rådberg menar att begreppet doktrin är nära besläktad med ett
paradigm där han utgår från den amerikanske vetenskapsteoretikern Thomas Khuns teorier. För att
förklara paradigmskiftena eller hur de olika doktrinerna avlöser varandra stöder sig Rådberg på
arkitekturhistorikern Leonardo Benevolos historisk dynamiska teorier som bygger på att när en kris
är kännbar för ett samhälle så förkastas de rådande stadsbyggnadsdoktrinerna och avlöses av nya
(Rådberg 1988, s 104).
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Som en grundläggande hypotes pekar Rådberg på att det är främst doktrinerna som  påverkar hur tät
en stad byggts.

Min undersökning utgår från hypotesen att formerna för våra städers tillväxt, graden av täthet och 
utbredning, inte kan förklaras som ett mer eller mindre mekaniskt resultat av vissa allmänna tekniska, 
ekonomiska förhållanden, utan måste förklaras utifrån de under olika perioder gällande ideologiska 
föreställningarna – med ett ord de doktriner som varit förhärskande - , vilka i sin tur påverkat 
byggnadslagstiftningen, planeringsformerna, vilka hustyper som dominerat, kommunikationernas utbyggnad 
etc. (Rådberg 1988, s. 31)

De stadsbyggnadsdoktriner som Rådberg främst behandlar utgörs av regularismen, trädgårdsstaden
och funktionalismen, vilka avlöst varandra. De olika stadsidealen uppvisar i sin tur på olika grader
av täthet (Rådberg 1988, s. 97). Den uppdelningen har Rådberg hämtat från Björn Linns
omarbetning i boken Storgårdskvarteret (1974). Linn sammanfattade stadsbyggnadshistorikern
Francoise Choays schema i den regularistiska, rationalistiska och den humanistiska linjen som
ursprungligen kom i från Choays kritiska perspektiv (Linn 1974, s. 73).

I antologin Stadsarkitektur-form,kultur,liv- (1999)  beskriver Louise Nyström hur ett nytt
stadsbyggnadsparadigm växer fram. Där pekar hon på att i det  postindustriella samhällsbyggandet
präglas synen alltmer på hur staden skall byggas med hänsyn och utgångspunkt från miljö och
klimatfrågor. Som grund finns Brundtlandrapporten och  EU`s grönbok (1990). Nyström menar att
det har inneburit en rennäsans av den täta staden där är en förtätning av staden är ett led i ett
stadsbyggande i enlighet med en utveckling för en hållbar framtid ( Nyström 1999, s. 36).
Sambandet  mellan varje epok inom stadsbyggandet och vilken argumentation kring hur tät en stad
skall vara kommer att granskas i följande avsnitt.

2.2 Historiska stadsbyggnadsdoktriner 1875-1975

2.2.1 Regularismen 1875-1905

Regularismen har sitt ursprung från de europeiska storstäderna under perioden 1850-1900. Den är i
synnerhet förknippad med Paris,  Baron G E Haussmann och den stora stadskirurgin vilken skedde
där under hans ledning.  En initierande drivkraft bakom regulariseringen av Paris var Napoleon III.
Han ville göra Paris till en förebild för andra huvudstäder med ett representativt utseende där många
av de långa och breda gaturummen avslutades med monument för att uppnå en estetisk kvalitet i
enlighet med barockprinciper (Harouel 1993, s. 93). Linn beskriver i Storgårdskvarteret (1974) hur
regularismen strävade efter en geometrisk enhet i stadsstrukturen, något som avspeglade de
formella anspråk som den officiella administrationen hade för att reglera stadens organisation.
Resultatet blev monumentala gaturum, avenyer, esplanader och boulevarder med enhetliga fasader.
Med utgångspunkt från Choays olika idélinjer definierar Linn (1974) den regularistiska linjen så att
den utgår från den befintliga staden som regleras av den officiella administrationens linje (Linn
1974, s. 73). Vidare menar Linn att några av argumenten för regularismen  var att öka
framkomligheten för trupper som lättare kunde slå ned uppror samt de hygieniska problem som
fanns i stadsmiljöerna. Dock lyfter Linn främst fram Choays tankar som ett argument för
regularismen om hur staden organiseras till en fungerande stor sammanhållen helhet, staden är
samtidigt  en marknad och fabrik (Linn 1974, s. 75).  Olle Svedberg har liknande tankegångar i
Arkitekternas århundrade (1988) då han menar att reugularismens huvudsyfte var att med hjälp av
de nya gatunäten göra Paris till en sammanlänkad organisk enhet, en jättelik handels och arbetsplats
(Svedberg 1988, s. 96).
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Den historiska bakgrunden var ett Paris i kris där sjukdomsepidemier förvärrades av trångboddhet.
Från runt år 1800 fram till mitten av seklet ökade Paris befolkning med det dubbla, från runt en halv
miljon till en miljon invånare. Trots det så skedde endast en blygsam tillkomst av bostäder till den
explosionsartade befolkningsökningen under samma period. Lösningen på Paris problem kom att
bli en ny gatustruktur med monumentala breda gaturum där en högre byggnadshöjd tilläts än vad de
äldre byggnadsregleringarna i Paris medgett. Slutligen tilläts ända upp till sju våningar vid breda
gaturum (Rådberg 1988, s. 44). Det ledde till en hög och tät stad med höga exploateringstal vilket
resulterade i en brist på solljus i många bostäder . Den kris och ett av huvudargumentet som legat
som grund till regularismen var de sjukdomsepidemier som dåliga sanitära stadsmiljöer bidragit till.
De stadsmiljöerna var nu bortbyggda och sanerade men de epidemierna kom att avlösas av en ny
sjukdom med ökad dödlighet, nämligen TBC. Runt sekelskiftet kom vändpunkten för regularismen
då det fastslogs av en medicinsk  utredning, att en av den främsta faktorn till TBC´s utbredning var
bristen på sol i bostäder (Rådberg 1988, s. 47).  Regularismen resulterade i en förtätning där antalet
invånare per kvm ökade. Det ökade våningsantalet ledde till högre tomtpriser utan att hyrorna steg.
Ett mer representativt Paris kunde visas upp för omvärlden vilket i sin tur var ett argument för den
stora stadsomvandling som skedde i Paris (Rådberg 1988, s. 400).

Regularismen i Europa kom även att påverka det svenska stadsbyggandet. I och med 1874 års
byggnadsstadga införs ett mer stadsmässigt byggande med breda gator och upp till fem våningar
höga hus tilläts att uppföras. Men den förväntade ökningen av byggandet av bostäder uteblev till
stor del i landet utom i Stockholm. Spekulation av fastigheter med höga tomtpriser påverkade i sin
tur att hyrorna blev höga. Det drabbade många av de fattiga arbetarna som tvingades in i
trångboddhet i hyreskaserner där missförhållanden rådde. Andra fattiga var hänvisade åt
förstädernas oreglerade bebyggelse utan vatten och avlopp (Rådberg 1988, s. 405).
Syftena med 1874 års byggnadsstadga var främst, 1) Säkerhet mot eldsvådor , 2) Fritt utrymme för
trafiken, 3) Rikligt med luft och ljus, 4) Ordning och skönhet. (Johansson & Rådberg 1997, s. 18).
Den Svenska byggnadsstadgan tillät att tomtmarken endast fick bebyggas upp till 2/3, och hörntomt
till 3/4.  Det var en skillnad mot andra europeiska länder där det var tillåtet att bebygga
tomtmarken upp till 80-90%. Samtidigt som regulariseringen bidrog med stora luftiga gaturum med
grönytor så skapades masshyreshus med hög täthet och mörka bakgårdar. Några viktiga argument
som låg bakom regularismen var att bygga bort trångboddheten i staden, uppnå bättre sanitära
förhållanden och att förbättra kommunikationerna mellan centrum och ytterområden (Rådberg
1988, s. 41). Andra argument var frihandelsliberalism med starka fastighetsägarintressen, att skapa
en representativ stadsbild (Johansson & Rådberg 1997, s. 18).  Svedberg (1988, s. 96) tar även upp
argument som administrera stadsstrukturen till en fungerande enhet med ökad  ekonomisk
omsättning .

2.2.2 Trädgårdsstaden 1905-1930

Mörka boendemiljöer och dess samband med TBC samt höga hyror som ledde till trångboddhet var
några faktorer som bidrog till reugularismens kris och fall. I det nya paradigmet riktas blickarna
från den regulariserade staden mot en ny planeringsdoktrin vilken kom att bli trädgårdsstadens.
Förenklat kan  trädgårdsstadens planeringsdoktriner betraktas som en del av Choays  humanistiska
idélinje. I den humanistiska linjen betonas stadens kulturmiljö och upplevelsen av den. De sociala
och psykologiska aspekterna av staden utgår från en konst och kulturvetenskaplig horisont och har
en  sammanfattande humanistisk inriktning (Linn 1974, s. 73).  Stadens som miljö vilken omgiver
människan står i centrum för den humanistiska linjen (Linn 1974, s. 92). I den humanistiska linjen
finns även starka drag av historiskt tillbakablickande, från den stora industriella staden till en
mänskligare mindre stad med nostalgiska förtecken (Harouel 1993, s. 99).
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Många förknippar trädgårdsstaden med engelsmannen Ebenezer Howard och hans pamflett
To-morrow: A Peaceful Path to Real Reform (1898). Howard ville skapa ett  alternativ till
storstaden som han såg som en ohälsosam och en negativ livsmiljö. Det alternativ Howard ville se
var en mindre stad med en befolkning på runt 30 000 invånare där stadens kvaliteter och fördelar
kombineras med landsbygdens grönska och hälsosamma miljöer. Staden skulle omges av
grönområden och ha ett slutligt kooperativt ägande där kommunala skatter skulle vara överflödiga.
(Rådberg 1988, s. 55) Trädgårdsstädernas attraktionskraft skulle vända strömmen av människor från
städerna och på så vis ”avmagnetisera” städerna. Tätheten i Howards trädgårdsstad är måttlig där
Raymond Unwins beräkningar bland annat kom att  tillämpas i planen för Hamperstead Garden
Suburb. Urwin som var arkitekt menade att högre täthet inte gav bättre ekonomi än vad en måttligt
tät bebyggelse gjorde. Urwin införde normen ”12 houses per acre” (Rådberg 1988, s. 59) något som
kan översättas med ett exploateringstal på omkring e=0.3. Han menade att den enda som har en
nytta av att markområden överexploateras är markägaren själv i motsats till den måttligt
exploaterade trädgårdsstaden. Urwin går ännu längre då han menar att samhället skulle begränsa
antalet hus per acre (Rådberg 1988, s. 63).

Trädgårdsstaden som rådande ideal syntes runt om i det europeiska stadsbyggandet där flera
exempel kom att byggas, även i Sverige kom de engelska influenserna  att manifesteras på
Göteborgsutställningen 1923. Även om tendenser med höga hus och en ökad täthet fanns att finna
på utställningen så var den mest dominerade planeringsdoktrinen i trädgårdsstadens anda där lägre
och glesare bebyggelse lyftes fram (Rådberg 1988, s. 211). Några svenska stadsplanerare som var
närvarande på utställningen var Lilenberg och Westholm. Även om bilden för vad trädgårdsstaden
varierade så var en gemensam nämnare låg bebyggelse där även friliggande egnahemshus kunde
innefattas enligt Westholm. Trots de landvinningar som trädgårdsstadens planeringsdoktriner nått
hos  några av Sveriges ledande stadsplanerare  strandade många av generalplanerna där
trädgårdsstadens ideal förordades (Rådberg 1988, s. 218). I Stockholm förtätades dock innerstaden
och  utvecklingen av trädgårdsstaden bromsades. Samtidigt var fastighetsägarnas branschförbund
emot reformerna som låg i linje med trädgårdsstaden. Enstaka exempel som Enskede begränsades
på grund av dålig infrastruktur  med bland annat undermåliga broförbindelser. År 1928 skrevs
emellertid ett förslag till en ny stadsbyggnadslag  där ett av inslagen var regleringen av
bostadshöjder, vilket innebar att hög och tät bebyggelse skulle undvikas i synnerhet i stadens
randzoner. En lämplig höjd på husen angavs till max 2-3 våningar utanför centrum. I och med
lagförslaget 1928 så var Sverige nära att fullt ut säga sitt ja till trädgårdsstadens som
planeringsdoktrin men samma år kom vinden att vända till vinning åt den funktionalistiska
doktrinen vilket innebar slutet på trädgårdsstaden som stadsbyggnadsdoktrin (Rådberg 1988, s.
233).

Några viktiga argument för trädgårdsstaden var att leda bort människor från trångboddhet och
ohälsa i stadens hyreskaserner. Andra  argument var tillgång  till sol, närhet till grönska men med
stadens kvaliteter. Trädgårdsstadens bostäder skulle även vara billiga i sammanhållna reglerade
områden.
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2.2.3 Funktionalismen 1930-1945

Stadsplanerarna står inför ett nytt paradigmskifte då trädgårdsstaden ifrågasätts på olika håll, ett
exempel är av funktionalismens portalfigur i nedanstående citat.

Trädgårdsstädernas upphovsmän och de som är ansvariga för städernas oreda har högljutt förkunnat: åt envar 
hans lilla trädgård, hans lilla hus, hans tryggade frihet. Lögn och bedrägeri ! Dygnet har endast tjugofyra 
timmar. Denna dag räcker inte till. Mot denna utbredda panikspridning måste en naturlag återkallas: 
människorna vill samlas för att hjälpa varandra, försvara sig och spara sina krafter. Om de sprider ut sig, såsom
det är idag är fallet, på små jordlotter, beror det på att staden är sjuk, fientlig och inte fullgör sina uppgifter. 
(Le Corbusier 1969, s. 13)

Le Corbusier (Charels Edouard Jeanneret) var otvivelaktigt en av de mest inflytelserikaste
funktionalisterna, han tillsammans med Gropius var några av de starkaste drivkrafterna i CIAM
(Congres Internationaux d´Architecture Moderne). Funktionalismen har sin grund i rationalismen
vilken har sin idémässiga bakgrund från upplysningstiden. Människans känsloliv och upplevelse  av
stadsmiljön  är inte längre det centrala utan det är vetenskapen som skall definiera hur ett perfekt
stadsrum skall se ut (Harouel 1993, s. 94). Linn (1974, s. 81) beskriver att den rationalistiska linjen
präglas av ett industriellt synsätt. Problem analyseras med ett positivistiskt synsätt där komplexa
problem bryts ned och förenklas. Enligt Rådberg (1988) var ett av de viktigaste funktionalistiska
argumenten att bygga på höjden till skillnad mot vad trädgårdsstadens doktrin innebar. Höga
friliggande bostadshus skulle även vara lösningen på storstadens trängsel  som nu  hade en
undermålig trafikplanering. Även här skulle trångboddheten byggas bort med ljusa lägenheter med
tillgång till frisk luft och grönska. Från trädgårdsstadens låga exploaterings tal så ville nu
funktionalisterna utnyttja markens potential med högre exploateringstal (Rådberg 1988, s. 126). I
Sverige slog funktionalismen snabbt igenom med frontfigurer som Markelius och Åhren som även
var delegater i CIAM, vilka ivrigt lanserade deras idéer på den svenska  hemmaplanen. I praktiken
omsattes den funktionalistiska doktrinen i och med byggandet av Fredhäll redan 1930, där
lamellhus utgjorde grunden i planen. Ytterligare en framgång för funktionalisterna var den 1931 års
nya byggnadslag som ersatte 1874 års byggnadsstadga där bland annat den generella begränsningen
på en maximal byggnadshöjd på fem våningar nu upphörde att gälla i och med 1931 års
byggnadslag. Därmed stod dörren nu öppen för funktionalisterna att förverkliga sina höghusprojekt
(Rådberg 1988, s. 255). Den bostadssociala utredningen 1933, som tillsattes av den dåvarande
socialdemokratiska regeringen kom att gå hand i hand med de nya funktionalistiska doktrinerna.
När Rådberg (1988, s. 123) analyserar det centrala i den tidiga funktionalistiska doktrinen pekar han
på att det var behovet att förkorta det tidsmässiga avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen. Det
ledde i sin tur till den höga befolkningstätheten och höga hus. Rådberg menar att  den fysiska
åtskillnaden mellan bostad och arbetsplatser inte främst var funktionalismens verk, utan den fanns
redan från industrialismen där bostaden var skild från arbetsplatsen. Vidare menar Rådberg att
kärnan i den funktionalistiska doktrinen var en effektivisering och ekonomisering av
stadsstrukturen, något som utgjorde basen för CIAM´s retorik där hög koncentrerad bebyggelse var
något som eftersträvades. Ett exempel där doktrinen kunde förverkligas i praktiken var stadsplanen
för övre Johanneberg där en äldre stadsplan med slutna kvarter ersattes av Åhrens plan med
friliggande parallella tjockhus vilka var sex och sju våningar höga (Rådberg 1988, s. 287).
Den funktionalistiska trenden slog igenom runt 1930 i Sverige. Det kom att synas i byggandet, där
antalet småhus med en till två lägenheter minskar samtidigt som antalet storhus med tio eller fler
lägenheter ökar under perioden 1930-1945 (Rådberg 1988, s. 291). Trevåningssystemet som
kännetecknade de tidiga efterkrigsåren1945-55 kom att vara en sorts kompromiss mellan
funktionalistiska ideal och trädgårdsstadens låga byggnader med låg exploatering
(Rådberg 1988, s. 307).
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Trots att ett stort antal svenska städer byggde i enlighet med trevåningssystemet så rådde det en
ambivalens inom arkitektkåren gentemot det sättet att bygga. Trycket från motståndarna mot
trevåningssystemet ökade, där kravet på att öka exploateringen fanns med olika höghusprojekt. Det
var ett mål för detaljhandeln att koncentrera bebyggelsen och människor runt butiker i höga hus
något som även många byggmästare ville se. De kraven syntes bland annat i Stockholms
generalplan från 1952, en plan som medgav tätare bebyggelse och höga exploateringstal där
hyreshussystemet är grunden  för den framtida bebyggelsen(Rådberg 1988, s. 323). Invigningen av
Vällingby 1954 kom att bli genombrottet för höghusen i Sverige där efterkrigstidens funktionalism
avspeglar sig i stadsbyggandet. Ett argument som lyfts fram för den ökade tätheten i den dåtida
debatten var de ekonomiska, något som den tidigare stadsplanedirektoren Sven Markelius hävdade.
Rådberg anser dock inte de ekonomiska intressena som det viktigaste argumenten för en tätare
stadsbyggande utan lyfter fram tre andra starka intressen. De var kommunens intresse att utnyttja
marken inom stadsgränsen med högre exploatering, detaljhandelns krav på tätare bebyggelse och
Stockholms större byggmästare som tryckte på att få bygga höga hus med högre exploatering som
följd ( Rådberg 1988, s. 329). Höghusen sågs även som en innovation i något som blickade framåt i
funktionalistisk anda. De  fungerade även som ett verktyg i  den sociala ingenjörskonsten trots det
började kritiska röster mot dessa göra sig hörda i slutet av 1950 talet. Ett antal utredningar från
svenska myndigheter angående bostäder och deras miljöer ägde rum under 1960 men inget negativt
samband kunde påvisas mellan hög exploatering och dålig miljö (Rådberg 1988, s. 408).
 Rådberg sammanfattar hur myndigheterna hanterade den framväxande kritiken mot den nya täta
bebyggelsen.

Kritiken mot höghusområdenas yttre miljö riktades emot myndigheterna som slussade frågan om 
tätheten vidare till forskningen. Från forskningens sida kunde man inte svara på frågan om områdenas 
exploatering var för hög eftersom man saknade ett ”objektivt” riktvärde att utgå ifrån. Därmed saknade 
myndigheterna den vetenskapliga plattform som man behövde för att utfärda en norm eller riktvärde för 
exploateringen. Alltså kunde byggandet fortsätta efter i stort sett samma spår som tidigare.
(Rådberg 1988. s. 363)

 Den stadsmiljörörelse som växte fram  runt 1968 vilken kritiserade miljonprogrammens förorter
var paradoxalt nog eniga med planerarna  när det gällde synsättet av hög täthet då rörelsens
stadsideal härrörde från den täta 1800 tals staden (Rådberg 1988, s. 375, 408). Service kom att bli
ett annat argument för hög täthet där Rådberg menar att en högre servicenivå var ett sätt att
kompensera de brister som avtecknade sig i miljonprogrammens höghusområden, vilket kom att
utvecklas till ett synsätt att en hög täthet var en önskvärd för ett serviceunderlag i förortsområdena
(Rådberg 1988, s. 375). Under slutet på miljonprogrammet där bland annat täthet sågs som en
tendens i tiden (Rådberg 1988, s. 373) ökade kritiken mot miljonprogrammen. Det som slutligen
satte stopp för den fortsatta utbredningen av överexploaterade förorter var en svikande efterfrågan
av lägenheter vilken blev tydlig 1971. Det resulterade i att nyproducerade lägenheter kom att stå
tomma (Rådberg 1988, s. 383).

Sammanfattningsvis var några av funktionalismens huvudargument, att förkorta det tidsmässiga
avståndet mellan arbetsplats och bostad, en effektivisering och en ekonomisering av
stadsstrukturen, ökad  tillgång till frisk luft och grönska, en effektiv trafikplanering samt en ökad
tillgång till service nära bostäder.
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2.3 Hållbar utveckling  och stadsbyggnad

Den uthyrningskris med outhyrda lägenheter under tidigt 1970-tal som drabbade
miljonprogrammens bostadsreservat ledde till att det byggdes fler bostäder i enfamiljshus än i
flerfamiljshus. Följden blev att staden utglesades med villamattor i dess utkanter
(Wärneryd, Hallin & Hultman 2002, s. 55). Wärneryd menar att ett stadsekologiskt paradigm börjar
formuleras under 1970- 1980 talet där kretsloppstänkande och bärkraftig utveckling blir centrala
komponenter i stadsbyggandet ( Wärneryd, Hallin & Hultman 2002, s. 59).

Brundtlandkommissionens rapport 1987 införde begreppet ”hållbar utveckling” vilken innebar en
förändring av synen på hur ett samhälle skulle planeras där även ett globalt perspektiv skulle
implementeras i det nationella miljöarbetet. (Nilsson 2001, s. 22) FN´s konferens i Rio 1992
resulterade i Agenda 21 som var ett handlingsprogram för hållbar utveckling. De bägge
dokumenten påverkade inriktningen för den översiktliga planeringen i de Svenska kommunerna.
EG´s grönbok som kom ut 1990 berörde stadsmiljön, där fanns argumentet att den täta staden har
mindre negativ miljöpåverkan än den glesa staden (Nilsson 2001, s. 24).

Louise Nyström skriver i stadsmiljörådets utgåva stadsarkitektur-form,kultur,liv- (1999) angående
EU (EG) kommissionens grönbok Green Paper on the Urban Enviroment (1990).

Grönboken är i första hand en uppgörelse med det modernistiska projektet. En hållbar stadsutveckling – 
miljömässigt, socialt och ekonomiskt -kräver en helt ny inriktning på stadsbyggandet: stopp för fortsatt 
utglesning (sprawl), och ett byggande av staden inåt, förtätning, återupprättande av stadsgatan, torget och 
stadsparken. (Nyström 1999, s. 36)

Som en del i 2000-talets nya paradigm målar Nyström upp bilden av en resurssnål stad som är
biloberoende och följaktligen en förtätad stad med funktionell mångfald. Samtidigt ställer hon
retoriskt frågan. ”Frågan är bara hur denna skall åstadkommas utan att andra viktiga värden
försummas t.ex. tillgång till nära parker” (Nyström 1999, s. 40).

Nyurbanismen (New Urbanism) är en rörelse som kom som en motreaktion till det bilberoende
utglesade samhället vilket leder till innerstädernas förfall, något som i synnerhet drabbat städerna på
den amerikanska kontinenten. Nyurbanisterna ser tillbaka till ett mer traditionellt stadsbyggande där
den amerikanska småstaden är idealet. Exemplen på den typen av småstäder är Seaside i Florida,
där finns likheter med trädgårdsstadens måttliga täthet (Nyström 2006, s. 164). Från att
funktionalismen  byggt  sin stadsbyggnadsdoktrin  på det som då betraktades som vetenskapliga
argument präglas det nutida stadsbyggandet på valda exempel från både historien och nutid
(Nyström 2006, s. 169). I det postindustriella samhället finns det sålunda inte enbart en rådande
doktrin för samhällsbyggandet utan det är flera olika parallella ideologier som alla gör anspråk på
att bidra till ett hållbart samhälle. Några tydliga trender kan dock urskiljas i argumentationen
exempelvis att ett resurssnålt samhälle är mindre bilberoende där utglesning skall motverkas och
den funktionella mångfalden eftersträvas bland bebyggelsen.
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2.4 Forskningsläget och förtätning

Thomas Hall skriver i Perspektiv på planering frågeställningar och frontlinjer inom
planeringshistorisk forskning  (2005).

Under 1980-talet har planerarna bedrivit en formlig klappjakt på obebyggda ytor i befintliga 
stadsarkitekturer. Många grönområden som tidigare betraktats som sakrosankta har strukit med. 
Denna process pågår fortfarande och en kartläggning av den skulle bli ett viktigt bidrag till aktuell 
stadsbyggnadsdebatt. (Hall 2005, s. 247)

Utan att göra anspråk på att göra en heltäckande kartläggning av hur den aktuella  debatten och
forskningen angående förtätning ser ut i Sverige så kommer några nedslag i några skilda synsätt
angående förtätning belysas.

Johan Rådberg (2005) lyfter fram trädgårdsstaden som ideal. Han menar att en ny strategi behövs
inom stadsplaneringen för att möta de behov som ett långsiktigt hållbart samhälle kräver. Han pekar
på ett antal brister med att bygga staden inåt och förtäta. Han menar att den totala biltrafiken ökar  i
den kompakta staden. Barnfamiljer tvingas bort från de icke barnvänliga förtätade miljöerna till
pendlingsregioner utanför storstaden vilket leder till ökad trafik. Andra negativa följder är stora
exploateringskostnader med höga bostadskostnader. Inte heller den utglesade staden leder till ett
hållbart samhällsbyggande där förutsättningar för en fungerande kollektivtrafik begränsas vilket
leder till ett bilberoende. Det Rådberg förespråkar är en stad med måttlig täthet där underlaget för
kollektivtrafik bibehålls samtidigt som flerfamiljshus blandas med enfamiljshus med lämpliga
proportioner. Ytterligare ett argument Rådberg för är att den totala tätheten i många svenska städer
är lägre än trädgårdsstadens täthet. Vidare försvarar Rådberg trädgårdsstadens ideal med att det är
fullt möjligt att bygga moderna byggnader i en stadsstruktur med måttlig täthet. Tvåvåningshusen är
också den mest kostnadseffektiva hustypen sett till effektiv bostadsyta tillägger Rådberg, de har
slutligen visat sig vara attraktiva och flexibla för livets olika skeden
 (Rådberg 2005,  s. 123-124).

Sveriges Arkitekter gav ut en politisk handbok med Erland Ullstad som huvudförfattare.  I den
sammanfattar han med ett antal punkter hur staden ses som nyckeln till hållbarhet, den femte
punkten aktualiserar förtätningsargumenten från arkitektkåren.

Den hållbara staden måste byggas tät. Genom att vara tät och ha sina funktioner samlade kan staden ge ett rikt 
och varierat utbud tillgängligt för alla. Våra städer har dock inte byggts tätt. Sedan 50-talet har städerna 
fyrdubblat sin markförbrukning per invånare. (Ullstad 2008, s. 8)

Ett argument som används är att staden behöver hushålla med marken. Kritiken riktas mot att det
tidigare varit enkelt att köpa in stora områden mark som det sedan slösats med på ett vårdslöst sätt
och trängt undan areella näringar som tidigare fanns runt staden. En hushållning av marken leder
däremot till att stadens värden och hållbarhet ökar (Ullstad 2008, s. 33). Erland Ullstad går ännu
längre i något som kan låta som ett eko från Le Corbusiers funktionalistiska doktrin.
”Det är en utglesning som skadar stadens funktion..Tätheten är en förutsättning för stadens
ekonomiska kraft och stadspuls” (Ullstad 2008, s. 16).

Jerker Söderlind för in stadens täthet som en parameter som påverkar transportarbetet. En stad som
är tät kräver ett mindre transportarbete. En glesare stad kan kompensera det genom att transporter
får en högre hastighet vilket medför en högre energiförbrukning (Söderlind 1998, s. 110).
Det är inte enbart stadskärnan som påverkar transportarbetet utan även en högre täthet i stadens
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ytterområden kan bidra till en minskning av stadens transportarbeten (Söderlind 1998, s. 126).
Boverket berör förtätningsfrågor i Stadsplanera – Istället för trafikplanera och bebyggelseplanera
(2002) där de konstaterar att en tät och blandad stad bidrar till bättre förutsättningar för
kollektivtrafik och ger ett mindre transportarbete. Boverket pekar dock på att det råder oenighet
huruvida förtätning som en generell strategi minskar bilberoendet i staden (Boverket  2002, s. 210).
Vidare pekar Boverket i sin kunskap och inspirationsbok Stadsplanera att en tätare stad ger sämre
förutsättningar till hållbara kretsloppslösningar och att det finns många olika aspekter kring
förtätningsfrågan. Det innebär att stadens själ och olikheter måste vara ledstjärnan för
stadsplanering. ” En stad som är kulturhistoriskt sett är gles och grön till sin karaktär kan inte
behandlas på samma sätt som en från början tät och kompakt stad” (Boverket 2002, s. 211).

Birgitta Johansson listar i Stadens tekniska system- Naturresurser i kretslopp  (2004) ett antal
argument för och emot förtätning med avseende på den tekniska försörjningen.
Fördelarna med tät bebyggelse är enligt Johansson bland annat.

 ...kortare transporter, mer gång och cykeltrafik
 effektiva kollektiva lösningar, transporter, ledningsnät med mera
 större underlag för fjärrvärme, avlopp och avfallshantering

  lättare att samordna kretslopp för metaller, glas och farligt avfall
 effektivare uppvärmning av flerfamiljshus... (Johansson 2004, s. 77)

Fördelarna med gles bebyggelse är enligt Johansson

...korta transporter för näringsämnen och deras kretslopp
naturen har större möjlighet att ta emot mindre koncentrationer av miljöbelastning från människornas 
aktiviteter lättare att avsätta mark för förnyelsebar energi ( exempelvis fält för solfångare)
ytor för omhändertagande av dagvatten hitta lägen för kompostering av organiskt avfall...
(Johansson 2004, s. 77)

Författaren pekar även här på komplexiteten som förtätningsfrågan för med sig. Hon menar att det
viktiga är var och hur förtätningen sker. Förtätning kan öka förutsättningar för ett hållbart samhälle
i vissa stadstyper samtidigt som för en annan stadstyp så kan det ge motsatt effekt för miljön.
(Johansson 2004, s. 78).

Boverket beskriver i God bebyggd miljö – fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet  (2007) hur
olika konflikter finns inom miljökvalitetsmålen ”God bebyggd miljö”. Där pekar man på att
förtätning kan komma att riskera kulturmiljövärden samt att tätortsnära grönområden minskar. Det
lokala djur och växtlivet ges mindre möjlighet då förtätning ofta leder till andelen hårdgjord yta
ökar. Vidare menar Boverket att förtätning kan leda till ökad trafik vilket leder till ökade
bullernivåer samt ökade luftföroreningar. Men författarna till utredningen tillägger i slutet av
stycket.” Observera att detta är exempel på vad förtätning kan leda till. En välplanerad och
välavvägd förtätning behöver inte få dessa negativa konsekvenser ( Boverket 2007, s. 30).
Samtidigt  uppmärksammas bullerproblematiken vid förtätning under rubriken samhällsplaneringen
i mer tydliga ordalag.

Det finns en stark målkonflikt mellan å ena sidan mål om att förtäta
stadsbebyggelsen, som bland annat leder till att fler människor exponeras
för trafikbuller, och å andra sidan kraven fastställda av riksdagen att sträva
efter att uppnå riktvärdena vid nybyggnad. (Boverket 2007, s. 136)

Vi sidan av de positiva effekter som förtätning kan bidra med fortsätter Karin Bradely att ställa
frågor i sin avhandling Just Environments Politicising Sustainable Urban Development (2009) där
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hon lyfter fram motsättningar mellan olika miljöaspekter vid förtätning. I hennes exempel Spånga-
Tensta tar hon upp motsättningen som finns mellan att fokusera på arbetsresor där trenden är ett
ökat fritidsresande. Hon ser faran med att en förtätning i ytterområdena kan leda till att de goda
kvaliteter som finns där ersätts med de negativa sidorna av en tät stadsmiljö (saknad av
grönområden, buller, frisk luft och ljus) (Bradley  2009, s. 242).

I Moa Tunströms På spaning efter den goda staden Om konstruktioner av ideal och problem i
svensk stadsbyggnadsdiskussion (2009) använder hon sig av en diskusanalytisk metod där temat är
”Hur stad och urbanitet konstrueras diskursivt i svensk stadsbyggnadsdiskussion på 1990- och 00-
talen” (Tunsröm 2009, s. 14). Några av de texter som Tunström valt att analysera är, Boverkets
publikation Den måttfulla staden (1996), Aktuell Plan Arlandastad, Plan 2/1991: 78 och
Stadsmiljörådet 2003: 5. I sin analys menar Tunsröm att det finns motbilder till teman och olika
nyckelbegrepp som använts . I exempelvis ”Den goda staden” är förtätning enligt Tunström en del
av de positiva innehåll vid sidan av uttryck som funktionsblandning, kvarter, stadskärna, gata och
torg. Den goda stadens motbilder är bland annat, den glesa staden, funktionsseparering, förort och
trafikled (Tunström 2009, s. 88). Rumsliga kategorier som Tunström räknat upp  sätts enligt henne i
motsatsförhållande till varandra vilket i sin tur leder till följande resonemang.
”Den polariserande karaktären får som nämnts som konsekvens att det framstår som att det är just
detta vi har att välja mellan – den täta eller den glesa staden” (Tunström 2009, s. 88). Tunström
menar i sin diskursiva analys att täthet, förtätning och stadsmässighet är centrala normer som
kommer till uttryck i konstruktionen av fysiska ideal (Tunström 2009, s. 156).

Det är det motsatsförhållandet som ligger till bakgrund för Alexander Ståhles frågeställning i Mer
park i tätare stad (2005) där han utgår från att staden står under ett ständigt förtätningstryck. I sin
frågeställning vill Sthåle utmana historiska och samtida normer och mått . Där menar han att en stad
behöver planeras på ett sätt där den bedrägliga motsättningen mellan tätt och grönt är löst, genom
att använda relevanta mått och normer. (Ståhle 2005, s. 6) Ståhle menar att ”tätare stad kan bli mer
park” då tillgängligheten ökar till ett grönområde  vilket då leder till grönytetillgången också ökar
även om den totala områdesgrönytan minskar. Genom att se på stadsplanering med nya mått och
normer kan bidra till ett fokus på förbättring med avseende på friytetillgång menar Ståhle som
avslutar sin avhandling med följande ord.

Det handlar om att göra de små stegens tyranni, som förtätning ibland beskrivs till en utvecklings 
möjlighet, inte ett hinder... en sådan planering skulle också se till att friytestrukturen blev samhällsekonomiskt 
effektiv distribuerad i staden, så att marknadens aktörer och stadens invånare får största möjliga frihet att 
välja bostadsmiljö eller arbetsmiljö.. En sådan ny reguarlism för ytterstadens förtätning och omstrukturering 
skulle med de rätta kunskaperna och måtten, kunna gå under parollen ”Här byggs för att få ljus och luft.
( Ståhle 2005, s. 190)
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Alexander Ståle är även en av personerna som medverkat i arbetet med Tätare Stockholm Analyser
av förtätningspotentialen i den inre storstadsregionens kärnor och tyngdpunkter Underlag till
RUFS( 2010) och Stockholms översiktsplan RAPPORT (8:2009)1.  Rapporten är tänkt att fungera
som ett underlag för den översiktliga planeringen i Stockholmsregionen. I rapporten används en
analysmodell som kallas ”förtätningsrosen”. I den viktas fyra huvudparametrar som tillsammans ger
ett underlag för vissa utvalda stadsbyggnadsförutsättningarna för förtätning. Där parametrarna är:
1) förtätningsbehovet, 2) förtätningstrycket, 3) förtätningsutrymmet, och 4) förtätningsfriheten
(RUFS 2010, s. 8). I rapportens inledning slår man fast att regionen står inför en massiv tillväxt
något som ger huvudargumentet för en förtätning.

De ekonomiska drivkrafterna är också de starka. Det handlar om perifera fastigheter som blivit centrala, om 
ett mer tjänsteinriktat företagande som efterfrågar levande spännande stadsmiljö. Samtidigt är det alltid mer 
ekonomiskt försvarbart att utnyttja befintliga infrastrukturinvesteringar. På senare tid har de miljömässiga 
drivkrafterna gjort sig allt mer hörda. En tätare stad bevarar skogs- och jordbruksmark, natur och biologisk 
mångfald och minskar framförallt energi-och bilberoende. Frågan är således inte OM utan HUR staden ska 
växa och förtätas. (RUFS 2010, s. 17)

I genomgången av forskning angående argument  avslutas den teoretiska genomgången med
exemplet från  RUFS rapport vilken ligger till grund för arbetet med ett antal översiktsplaner i
Stockholms regionen. Med bakgrunden flyttas fokus till tre andra kommuners översiktliga planering
och argumentation kring förtätning vilka mer ingående skall analyseras.

                                               
1 ) Nämnas bör även att Johan Rådberg suttit med i samma konsultgrupp.
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3. Jämförande studie mellan tre översiktsplaner

3.1 Urval och Avgränsning

Kandidatarbetet avgränsar sig till svenska kommuner, där ett initialt urval av kommuner med mer
än 60 000 invånare skett. Antalet kommuner med 60 000 invånare eller mer var enligt SCB
den 1 november 2010, 35 stycken. Den huvudsakliga tanken med  begränsningen på 60 000
invånare var dels att få ett hanterbart urval på 35 kommuner till kandidatarbetet, samt att
kommunerna med 60 000 invånare eller mer antas planera för ett växande invånarantal i en större
omfattning än vad en mindre kommun antas göra. Detta påverkar behovet av ett eventuellt
nytillskott av bostäder som i sin tur antas kunna kopplas till att frågor om förtätning är aktuella. I
och med urvalet görs en generalisering, något som kandidatarbetet kan kritiserats för då även
mindre kommuner kan vara i en expansiv fas med behov av nya bostäder och ha aktuella
förtätningar i sina översiktsplaner. Viss kritik kan således riktas mot  urvalsmetoden med att sätta en
urvalsgräns med ett invånarantal på minst 60 000 invånare.  Av urvalet på 35 kommuner sker sedan
ett nytt urval av 3 kommuners översiktsplaner. Det urvalet skedde i första hand genom att utgå från
frekvensen av det trunkerade ordet förtät*. Det fanns även en medvetenhet om att ta hänsyn till
vilka grundläggande planeringsförutsättningar som finns i kommunerna så att en variation av
urvalet kunde uppnås. Planeringsförutsättningar syftar främst här på geografiska förutsättningar
som påverkar kommunens strategier när det gäller förtätning. Dessutom fanns en strävan efter en
variation av kommunernas invånarantal i urvalet. Hänsyn togs också till hur aktuella
översiktsplanerna var, emellertid visade sig att samtliga av de valda kommunernas översiktsplaner
endast var något år gamla. Primärt skedde avgränsningen av de tre kommuner  genom att se till den
största förekomsten av det trunkerade ordet förtät* i respektive aktuell översiktsplan2. Kommunerna
med den högsta förekomsten av förtät* var Helsingborg med 58 träffar, Lund med 117 träffar och
Karlskrona med 66 träffar. Det som även bör beaktas i det aktuella urvalet är att omfånget i
kommunernas översiktsplaner varierar mellan 100 sidor för Helsingborg, 174 sidor för Karlskrona
och 196 sidor Lund. Även här kan viss kritik riktas mot att urvalet i stort baseras på det trunkerade
ordet förtät*. Andra ord än förtätning kan användas i kommunernas översiktsplaner, exempelvis
använder Göteborgs kommun begreppet komplettering när de avser förtätning3.

3.2 Innehållsanalys

För att studera vilka förtätningsargument som förekommer i det aktuella urvalet  görs en analys av
innehållet i de tre översiktsplanerna. En typ av analysmodell som behandlar innehållsanalys
beskrivs i Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna.
(Denscombe 1998, s. 199).

1) ”Val av textavsnitt...
2) Bryt ned texten i mindre enheter...
3) Utarbeta relevanta kategorier för analysen av data...
4) Koda enheterna i överensstämmelse med kategorierna..
5) Räkna förekomsten av dessa enheter...
6) Analysera texten beträffande enheternas frekvens och till förhållande till

       andra enheter som förekommer i texten” (Denscombe 1998, s. 1999,200).

                                               
2  Ett visst bortfall förekom dock, där några digitala dokument för ett par kommuner ej var sökbara.

3  Telefonsamtal med Folkeson, Carolin, Trafikplanerare Stadsbyggnadskontoret Göteborg Kommun.
 2011-04-06
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I studien av förtätningsargument kommer endast delar av ovanstående innehållsanalys att tillämpas
som metod. Steg 1 och 2 i Denscobes innehållsanalys har  redan tillämpas vid urvalet av vilka
översiktsplaner som studien skall omfatta enligt det som beskrivits tidigare i texten.
Många argument i kommunernas översiktsplaner där förtätning beskrivs vävs ihop med flera
områden som berörs av en förtätning. Ett exempel på det ser vi nedanstående citat.

Förtätning innebär vinster för miljön eftersom vi hushåller med vår jordbruksmark
och effektiviserar energiförbrukningen genom att befintlig infrastruktur utnyttjas på
ett mer effektivt sätt. Att använda markresurser effektivt betyder också att vi får
mer plats över; plats för fler bostäder, fler grönytor, verksamheter och service, vilket
skapar mervärde får områden i fråga.
(Helsingborg ÖP 2010, s. 14)

Vid en textanalys av ovanstående citat kan ett antal kategorier av argument härledas som kan
fungera som argument vid förtätning. Det som uppmärksammas i det här arbetet är  de olika
bakomliggande argumenten till förtätning. Argumenten kan stå som löpande textavsnitt eller som
en del av texten i förekommande faktarutor i översiktsplanerna. De avsnitt som enbart anger att en
förtätning kommer äga rum eller skett utan att den omfattas av något argument lämnas utanför
analysen av texterna.

3.2.1 Förtätningskategorier

Efter en genomgång av  förekomsterna av förtät* i de tre olika översiktsplanerna för respektive
kommun har ytterligare urval och generaliseringar skett då att antal förtätningskategorier satts upp
för att systematisera de valda textavsnitten där argument om förtätning förekommer. Indelningen av
kategorier är baserade på förekomst och relevans i kommunernas översiktsplaner. ( Punkt 3 i
Denscobes modell) I en bilaga bifogas samtliga citat som kandidatarbetets analys byggts  på. ( se
bilaga 1) Om ett argument för förtätning enbart finns vid ett enstaka tillfälle i en översiktsplan så
tilldelas den inte en egen kategori utan hamnar i kategorin övrigt. Exempelvis beskrivs det i
Helsingborgs  ÖP 2010, En strategisk översiktsplan för Helsingborgs utveckling vid ett tillfälle att ”
genom att förtäta och förbättra sambanden i Helsingborg skapas orienterbarhet” (s 30). Citatet är det
enda exemplet i översiktsplanen när orienterbarhet är ett argument för förtätning vilket gör att det
inte bildar en egen kategori utan hamnar i kategorin övrigt. En explorativ analytisk ansats  leder
fram till de olika förtätningskategorierna som är ( Allwood red. 2004, s. 72).

1) Identitet-representation
2) Markanvändning-hushållning med jordbruksmark
3) Infrastruktur- teknisk försörjning-energiförbrukning
4) Kundunderlag-service-stadsliv
5) Kollektivtrafik-hållbart resande-folkhälsa
6) Ekonomiska
7) Kommunens expansion
8) Sociala
9) Övriga

I vissa fall är argumenten inte  entydiga när det gäller placeringen i en kategori, exempelvis kan
kategorierna 2,3 och 5 lappa över varandra om förtätningen enbart motiveras med hållbar
utveckling vilket då kan ses som en överordnad rubrik. Men eftersom så mycket i
översiktsplanerna syftar mot ett hållbarhets perspektiv på en övergripande nivå så görs ändå valet
att dela in  övergripande hållbarhetsargument  till  underkategorier för att inte slutsatsen av texten
skall bli alltför generell.
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3.3 Helsingborg kommun

3.3.1 Bakgrund

Enligt SCB hade Helsingborg kommun en folkmängd på 129167 personer den 1 nov 2010.Det gör
att det är den största kommunen  i det aktuella urvalet och är den nionde kommunen i Sverige sett
till antalet personer. Helsingborgs kommuns översiktsplan ÖP 2010 -En strategisk översiktsplan för
Helsingborgs utveckling antogs av kommunfullmäktige den 18 maj 2010 där visionen i ÖP 2010 är
baserad på Framtidsbild 2035 - Helsingborg en färgstark och framåtriktad stad enligt beslut i
kommunstyrelsen, september 2008. Arbetet med översiktsplanen startade våren 2007. Sökning av
det trunkerade ordet förtät* i ÖP 2010-En strategisk översiktsplan för helsingborgs utveckling
resulterade i 58 st förekomster i det 100 sidiga dokumentet. Övergripande inriktning för ÖP 2010 är
att Helsingborgs invånarantal skall öka och förtätning är det huvudsakliga spåret för att tillgodose
bostäder. Vidare inriktning i översiktsplanen är att Helsingborg skall växa i enlighet med en hållbar
utveckling där ekonomi, miljö och socialhållbarhet tas upp i ÖP 2010.

Bild 1. Norra hamnen i Helsingborg, Foto: Mårten Espmarker

Helsingborgs ÖP 2010 har en ingress där stadens framtidsbild målas upp, där vill kommunen
sammanfatta sin framtidsvision för Helsingborg 2035. Helsingborg har ett uttalat mål att växa där
kommunen beräknar att ha ca 160000 invånare  till år 2035 (Helsingborg ÖP 2010, s. 3).

Förtätningen har gjort att stadens skyline är ett av de främsta landmärkena. De höga husen, som så 
elegant kompletterar den äldre bebyggelsen, samspelar stolt och respektfullt med Helsingborgs höjder och det 
omgivande landskapet. (Helsingborg ÖP 2010, s. 10)
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Förtätning är en strategi för Helsingborgs kommun att nå framgång i de visioner som pekats ut.
För att tillgodose det ökade invånarantalet vill staden ”Växa resurseffektivt genom förtätning”.
Helsingborg definierar förtätning enligt följande citat.

Förtätning betyder nybyggnation inom befintliga bebyggelseområden och kan göras på olika sätt: 
genom komplettering av bebyggelsen inom befintlig struktur, utveckling av ny tätare struktur på lågutnyttjade 
ytor och genom olika former av till- och påbyggnader”. (Helsingborg ÖP 2010, s. 14)

3.3.2 Förtätningsargument  ÖP 2010-En strategisk översiktsplan för Helsingborgs
utveckling

”Positiv identitet” som ett argument för förtätning förekommer tre gånger i texten. Exempel där
förtätning sätts i samband med positiv identitet  finns i den inledande ingressen (Helsingborg ÖP
2010, s. 10) som citerats tidigare i arbetet. Där finns en tydlig ambition att förtätningen skall bidra
till en skyline som skall vara en del av  Helsingborgs positiva identitet och något som bidrar till en
representativ stadsbild. Ett annat exempel finner vi i Helsingborgs översiktsplan, där förtätning
beskrivs som en del av utvecklingen av stadens miljöer.

Helsingborgs stad ska möjliggöra att staden kan byggas ut genom förtätning. Det ska ske 
på sådant sätt att man tillför något som tidigare saknats och därmed bidrar till att stärka den 
positiva identiteten. (Helsingborg ÖP 2010, s. 30)

Förtätning som begrepp är här kopplade till Helsingborgs positiva identitet och något som även
bidrar till utveckling av identiteten.  En fortsatt innehållsanalys av texten visar att det finns omkring
tio argument för förtätning där  jordbruksmark anses sparas som en följd av förtätningen, ofta syftar
olika textavsnitt i översiktsplanen till  en övergripande hushållning av mark.

Det förekommer dock mer specifika syftningar på jordbruksmark. Som en del av konsekvenserna
vid förtätning anger Helsingborgs översiktsplan att förtätning leder till att jordbruksmark sparas
(Helsingborg ÖP 2010, s.14). I exemplet nedan anser sig  Helsingborgs kommun ha en
utvecklingsprincip för  resurseffektiv tillväxt där förtätning är ett centralt argument för hushållning
av marken ”Eftersom flera av utvecklingsprinciperna fokuserar på effektivt markutnyttjande får att
minimera exploatering av jordbruksmark är det viktigt att lämplig täthet används för respektive
område” (Helsingborg ÖP 2010, s. 46).

Förtätningen anges också i översiktsplanen kunna vara en del av att kunna nå olika miljömål där ”-
Ett rikt odlingslandskap” (Helsingborg ÖP 2010, s. 82) räknas som ett av dem. Där anses
förtätningen kunna ”spara” odlingslandskap så att odlingsytorna inte behöver antas för bebyggelse.
Översiktsplanen antyder dock att jordbruksmark kan kunna tas i anspråk för bebyggelse vid
stationsnära lägen vilket då leder till en målkonflikt.

Andra argument för förtätning bygger  bland annat på infrastruktur-teknisk försörjning -
energihushållning. Genom att exempelvis utnyttja gatunät, VA och fjärrvärme som redan är anlagda
finns det både ekonomiska och miljömässiga argument för förtätning då man samutnyttjar den
tekniska försörjningen. Ett exempel på det som finns i översiktsplanen är följande citat.

Förtätning innebär vinster för miljön eftersom vi .. effektiviserar energiförbrukningen genom att befintlig
infrastruktur utnyttjas på ett mer effektivt sätt . (Helsingborg ÖP 2010, s. 14)
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Ett annat centralt argument för förtätning i Helsingborgs ÖP 2010 är vikten av att det finns
tillräckligt med människor i ett område så att service av olika slag kan finnas. Det är även vanligt att
förtätning ställs bredvid den blandade staden för att uppnå en levande stadsmiljö. Nedan ser vi ett
exempel.

Den täta och blandade staden har variation av funktioner på nära håll som bidrar till att möten uppstår. 
Genom att förtäta inom de befintliga verksamhets- och bostadsområden skapar vi förutsättningar får större 
flöden av människor och genom att bygga en blandad stad möjliggör vi kreativa miljöer som främjar möten. 
(Helsingborg ÖP 2010, s. 22)

En mer koncis formulering på samma tema är ”Förtätning bidrar till ökad intensitet av människor i
ett område så att stadsliv möjliggörs och underlag till service skapas” (Helsingborg ÖP 2010, s. 30).

Övergripande miljöargument för hållbar utveckling bryts här ned till en mindre kategori i analysen.
I översiktsplanen finns det ytterligare  argumenten för förtätning vilka bygger på ett ökat underlag
för kollektivtrafik och därmed ett hållbart resande. Utbyggnaden av kollektivtrafiken är ett av
kommunens sätt att minska biltrafiken vilket leder till en minskning av belastningen på miljön. En
grundsyn i översiktsplanen är att förtätning förbättrar för underlaget för kollektivtrafiken då antalet
människor i ett område ökar. Vidare är det den kollektivtrafiknära förtätningen som ofta avses då
exemplet i översiktsplanen argumenterar för ett hållbart resande ”Sedan länge är Helsingborgs stads
strategi att bygga ut och förtäta i kollektivtrafiknära lägen för att möjliggöra ett så hållbart resande
som möjligt” (Helsingborg ÖP 2010, s. 81).

Ytterligare en kategori  som förekommer vid fyra tillfällen i Helsingborgs översiktsplan är den
ekonomiska. Här avses ekonomiska medel som ger kommunen ett ökat handlingsutrymme för olika
ändamål. Förtätningen  ligger som en del  av grunden  för det ökade ekonomiska utrymmet där
ökade skatteintäkter är en följd av förtätning då fler invånare kan bo i kommunen. Men även mer
områdesspecifika exempel finns där en förtätning leder till ett ekonomiskt handlingsutrymme där
kommunen vill se åtgärder i ett planområde. ”Förtätning i befintliga stadsmiljöer kan ge ekonomiskt
incitament till upprustningsåtgärder, överbygga barriärer och därmed ger förbättrad folkhälsa i fler
delar av samhället” (Helsingborg ÖP 2010, s. 83).

Bild 2. Norra Hamnen i Helsingborg, Foto: Mårten Espmarker 
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Med en målsättning att staden skall växa till 160000 invånare till år 2035 på ett resurssnålt sätt så
använder kommunen förtätning som en av stadens viktigaste strategier för att tillgodose
bostadsbehovet. Ett exempel från översiktsplanen som beskriver hur det skall ske och argumenten
för det ser vi nedan. ”För att kunna växa resurseffektivt, främja stadsliv och utveckla vår identitet
och attraktivitet ska vi i första hand växa genom förtätning” (Helsingborg ÖP 2010, s. 46).

Kommunens expansion är en del av den grundläggande planförutsättningen, vid fem  tillfällen i
översiktsplanen förekommer direkta argument för förtätning i samband med att den beskriver
kommunens och stadens expansion. Här är kommunens strategi att staden skall växa på ett
resurssnålt sätt där förtätning är i det vad som skulle kunna tolkas till en av de viktigaste
komponenterna i en planeringsdoktrin som finns i Helsingborgs ÖP 2010-En strategisk
översiktsplan för Helsingborgs utveckling.

3.3.3 Målkonflikter Helsingborg

Utöver de olika kategorier som tagits upp tidigare i arbetet så uppmärksammas nu de olika negativa
följder som  översiktsplanen menar att förtätningar kan leda till. Ofta samlas de eventuella negativa
aspekterna i översiktsplanernas sammanfattningar av konsekvensbeskrivningar, vilket även stämmer
med Helsingborgs översiktsplan. Värt att notera är att även om det konstateras att negativa följder
kan uppstå på grund av förtätningar så innebär det inte att det beskrivs som argument mot förtätning
i översiktsplanen utan får ofta benämningen ”målkonflikt”. Ökade förekomster av luftföroreningar
och bullernivåer beskrivs som en målkonflikt i Helsingborgs översiktsplan  2010. ” I samband med
förtätning och byggnation av större besöksanläggningar i staden kan andelen  biltrafik komma att
öka vilket kan påverka bullernivåer och luftkvaliteten negativt” (Helsingborg ÖP 2010, s. 82).

Andra målkonflikter kan uppstå då förtätning sker i kollektivtrafiknära lägen där högklassig
åkermark kan tas i anspråk samt att förtätningen kan påverka kulturmiljövården (Helsingborg ÖP
2010, s. 49). Ett större tryck på stadens tekniska system sker som en följd av förtätningen, vilket är
något som kan ge upphov till problem om inte den nya förtätade bebyggelsen anpassas till
att minimera de negativa effekter som exempelvis mer hårdgjord yta leder till.

Inom många områden har bebyggelsen förtätats och större ytor har
hårdgjorts. Den framtida risken får ökad nederbörd kan ge en ytterligare belastning
på ledningsnätet. …. (Helsingborg ÖP 2010, s. 44)

Vid en sammanfattning av eventuella negativa effekter av förtätning vilka beskrivs  i Helsingborgs
ÖP 2010  -En strategisk översiktsplan för Helsingborgs utveckling kan följande områden listas.
Mindre grönområden, risk för ökad dagvattenhantering, risk för negativa effekter för kulturmiljön,
risk för ökade bullernivåer och luftföroreningar, samt att högklassig åkermark tas ibland i anspråk.
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3.4 Lunds kommun

3.4.1 Bakgrund

Invånarantalet för Lunds kommun uppgick till 110332 personer den 1 november 2010, vilket
placerar kommunen på 12 e plats i Sverige. Översiktsplanen för Lunds kommun  ÖP 2010 antogs av
kommunfullmäktige den 28 oktober 2010. Den består av fyra delar på sammanlagt 196 sidor. En
sökning av det trunkerade ordet förtät* gav sammanlagt 117 träffar i de fyra dokumenten.
I inledningen av översiktsplanen beskriver Lunds kommun några av de övergripande
planeringsförutsättningarna. Några av förutsättningar som ligger till grund för hur det översiktliga
arbetet planeras är, minskade utsläpp av koldioxid och bevarandet av jordbruksmark (Lunds ÖP
2010, s. 10). En planberedskap för att kunna producera minst ca 900 bostäder per år under en period
av 40 år är en annan förutsättning som beskrivs i det översiktliga arbetet. (Lunds ÖP 2010, s. 12).
Vidare anger kommunen det regionala samarbetet som en viktig del för kommunens framtid. Där
bidrar Lund till regionen genom att  bland annat vara  en  studentstad och med framtida
utbyggnader av forskningsanläggningar (ESS), vilket gör att  regionen beräknas att expandera både
ekonomiskt och befolkningsmässigt. (Lunds ÖP 2010, s. 11)  Kommunen har här en ambition att
sprida på exploateringstrycket  från sydvästra Skåne till Dalby, Veberöd och utmed en utbyggnad
av Simrishamnsbanan. Det finns alltså en uttalad strategi att exploatera på mindre orter runt Lund
och i synnerhet på orter som ligger i stationsnära lägen. På många ställen i ÖP 2010 jämför
kommunen de nya inriktningarna med tidigare i översiktsplanen ÖPL -98. I den tidigare
översiktsplanen var planeringen för förtätning avsevärt mer begränsad jämfört med vad som tas upp
i ÖP 2010. I beskrivningen över strategier och för markanvändning anger ÖP 2010 en mer
detaljerad bild av bostadsbyggandet där det planeras för en beredskap på 780 bostäder per år, 200 av
de kommer beräknas tillkomma genom förtätning i Lund och i de större tätorterna (Lunds ÖP 2010,
s. 24).

Bild 3. Tät bebyggelse i Lund, Foto: Mårten Espmarker
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3.4.2 Förtätningsargument ÖP 2010  Översiktsplan för Lunds kommun   

Ett av det viktigaste skälet till att Lunds kommun använder förtätning som en strategi är för att
täcka bostadsbehovet samtidigt som en hushållning av jordbruksmark kan ske.
Det argumentet återkommer i mer direkta ordalag nio gånger i ÖP 2010. Åkermarken som finns i
Lunds kommun har i vissa fall den högsta klassningen 10.  I översiktsplanen beskrivs och motiveras
varför jordbruksmarken så långt som möjligt bör undvikas att bebyggas.
”Den odlingsbara jordbruksmarken är värdefull och måste skyddas så långt det är möjligt. Det är
viktigt att säkerställa resurser för produktion av livsmedel för framtiden” (Lunds ÖP 2010,  s. 16).

Lunds kommun beskriver i sin ÖP 2010 att förtätning av staden är en central strategi för att minska
anspråken på åkermark (Lunds ÖP 2010, s. 17). Även om komplexiteten ökar vid vissa förtätnings
projekt i tätorter på grund av att många fastighetsägare och intressenter är inblandade menar
kommunen i ÖP 2010 att  hushållningen av den goda jordbruksmarken skall prioriteras (Lunds ÖP
2010,  s. 41).

Runt en fjärdedel av den framtida bostadsbebyggelsen pekas ut i ÖP 2010 att kunna byggas i olika
former av förtätningar. Ett argument för förtätning är då att kunna utnyttja redan befintlig
infrastruktur, det kan vara gator, ledningsnät och annan redan befintlig utrustning för stadens
försörjning (Lunds ÖP 2010, s. 59). I Lunds översiktsplan förekommer direkta argument för en
förtätning som bygger på ett utnyttjande av redan gjorda investeringar i den befintliga
infrastrukturen. Ett sådant exempel på argument är.

Förtätning anses generellt minska behovet av investeringar, då gator, ledningar och andra fasta
anläggningar ofta finns på plats. samt ledig kapacitet inom till exempel skolor kan utnyttjas
bättre. (Lunds ÖP 2010,  s. 59)

Ett annat argument för förtätning som  i ÖP 2010 är att  en förtätning skapar ett bättre kundunderlag
för privat handel och service vilket bidrar till ett rikare stadsliv. Ofta beskrivs förtätningar i
kombination med att staden får blandade funktioner där handel och service kan utgöra en del av den
blandningen. Ett direkt exempel där en förtätning anses kunna bidra till ett högre kundunderlag i
Värpinge i Lunds kommun finns i ÖP 2010. ”Förtätningen i staden gör också att det kan bli
underlag för ytterligare någon ny livsmedelsbutik, till exempel i Värpinge”( Lunds ÖP 2010, s. 45).

Som en del i argumentationen för förtätning finns det hållbara resandet. Med det avses dels att en
förtätning bidrar till att bostäder kan byggas inom gång och cykelavstånd  vid  Lunds centrala delar
samt att förtäta nära kollektivtrafik. Där finns en tydlig strategi att förtäta i stationsnära lägen. I
båda fallen så förväntas förtätningen kunna bidra till ett minskat bilberoende där närhet till
arbetsplatser och till kollektivtrafik skapar förutsättningar att gå cykla eller att åka kollektivt. Det är
i linje med målet att minska kommunens koldioxidutsläpp samt att en ökad gång och cykeltrafik
anses ha en positiv inverkan på kommuninvånarnas hälsa. En förtätning med ett ökat invånarantal
som följd anses också bidra till ett ökat underlag för kollektiva lösningar.

Utbyggnad av staden ska företrädesvis ske som förtätning inom befintlig bebyggelse och i lägen
med god kollektivtrafikförsörjning. En prioritering av dessa lägen lägger grunden för en hållbar framtida 
stadsstruktur .. ( Lunds ÖP 2010, s. 83)

Förtätning är en viktig strategi  i ÖP 2010 för att kunna tillgodose det framtida bostadsbehovet, runt
en fjärdedel av det behovet beskrivs i översiktsplanen att kunna ske genom förtätningar. En annan
viktig aspekt av hur kommunen beskriver den framtida bebyggelsen är att runt hälften planeras att
byggas i områden utanför Lund (Lunds ÖP 2010,  s. 24).
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I översiktsplanen är dock förtätning sammanslagen med utbyggnadsområden  i tabellen över den
planerade bebyggelsen, vilket det gör det svårt att utläsa exakt var förtätningar främst kommer att
ske. ”Totalt ger ÖP 2010 beredskap för att bygga ca 780 bostäder per år. Av dessa ska i genomsnitt
minst 200 bostäder per år byggas som förtätning av Lund och de större tätorterna”
(Lunds ÖP 2010, s. 24).

Bild 4. Tät bebyggelse i Lund, Foto: Mårten Espmarker

3.4.3 Målkonflikter - Lund

I ÖP 2010 pekar kommunen på att förtätningsprojekt inte alltid är oproblematiska utan behöver på
flera områden utredas och övervägas. Några områden där målkonflikter kan uppstå är kulturmiljön,
grönområden och dagvattenhantering. Vidare beskriver ÖP 2010 att hänsyn och överväganden
behöver tas till stadsbild och grönstruktur. Även uppmärksammas det att ett större antal förtätningar
kan ge en större belastning på de befintliga skolornas kapacitet då elevunderlaget förändras på en
lokal nivå (Lunds ÖP 2010, s. 93). Närheten till rekreations områden kan enligt ÖP 2010 försämras.

...förtätningar och omvandlingar innebär en påverkan på rekreationsmöjligheter
och grönstruktur. I nya områden finns möjlighet att bygga in nya parker och stråk, men det innebär 
också att grön- och rekreationskvaliteter byggs bort. ( Lunds ÖP 2010, s. 52)

I delar av ÖP 2010 problematiseras förtätningars olika konsekvenser där flera negativa problem
uppmärksammas som kan uppstå som en följd av förtätningar. Trots det så leder inga av de
potentiella problembilderna till något ifrågasättande av förtätning som strategi i stadsbyggandet i
ÖP 2010  Översiktsplan för Lunds kommun.
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3.5 Karlskrona kommun

3.5.1 Bakgrund

Invånarantalet för Karlskrona kommun uppgick  enligt SCB den 1 november 2010 till 64064
personer, vilket placerar kommunen på 32 e plats i Sverige sett till antal invånare.
Översiktsplanen för Karlskrona kommun  Översiktsplan 2030 Karlskrona kommun antogs av
kommunfullmäktige under augusti  2010. En sökning av ordet förtät* gav 66 träffar i det  174 sidor
långa dokumentet.

Karlskrona tätort är till största del belägen på att antal öar vilka leder till en geografisk begränsning
för att staden att fritt kunna expandera. Under planperioden anger Översiktsplan 2030 kommunen
totalt en beredskap för 5000 bostäder. I planen anges att Trossö med omnejd beräknas bebyggas
med 2000 bostäder (Karlskrona 2010, s. 28). I Karlskrona kommuns planstrategi som beskrivs i
Översiktsplan 2030 är den centrala målbilden ”Hållbara Karlskrona” Karlskrona 2010 (Karlskrona
2010, s. 24). Där skall negativ miljöpåverkan minska samtidigt som kommunen  är attraktiv för
både näringsliv och boende där även värdefulla och kulturella miljöer tas tillvara (Karlskrona 2010,
s. 24). En del av strategin för att nå målet ”Hållbara Karlskrona” är enligt Översiktsplan 2030
förtätning och förädling. På ett antal ställen i Översiktsplan 2030 står förtätning i samband med
funktionsomvandling eller förädling.

Bild 5. Anläggningsarbete, stationsnära förtätningsområde, Pottholmen, Karlskrona.
Foto: Kjell Jansson
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3.5.2 Förtätningsargument Översiktsplan 2030 Karlskrona kommun

Ett argument för förtätning är möjligheterna att rama in och förtydliga olika stadsdelar eller
centrumbildningar. I det argumentet finns även ett perspektiv av att förtätningen möjliggör
för en mer attraktivt centrumbildning (Karlskrona 2010, s. 56). Det här argumentet förekommer ofta
i  samband då förtätningar anges i mindre tätorter där ett tydligare centrum anses vara önskvärda för
ortens utveckling.  Då Karlskrona inte har ett utpräglat jordbrukslandskap på samma sätt som
exempelvis Lunds kommun så är argumenten för en förtätning i det avseendet begränsade, däremot
anges att förtätning anses spara på orörd naturmark.

Översiktsplanens utgångspunkt är att i första hand bygga vidare på nuvarande markanvändning och att förtäta
inom befintliga bebyggelseområden. Detta bidrar till att i första hand inte ta ny naturmark i anspråk vid ny 
bebyggelse och på så sätt sparar man större opåverkade områden. (Karlskrona 2010, s. 75)

Andra argument i Översiktsplan 2030  utgår från att utnyttja befintlig infrastruktur och teknisk
försörjning vid förtätning. Många av de argumenten syftar i sin tur på att bygga en stadsstruktur
som stämmer överens  med de hållbarhetsmål som anges i ” Hållbara Karlskrona”. En del av det
arbetet bygger på utbyggnaden av fjärrvärme ”En förtätning av befintliga områden minskar behovet
av energi och transporter samt ger större underlag för anslutning till fjärrvärme”
(Karlskrona 2010, s. 70). Även ekonomiska argument talar för en förtätning då befintlig
infrastruktur kan utnyttjas vid förtätningar (Karlskrona 2010, s. 76).

Det argument som återkommer vid flest antal gånger i Översiktsplan 2030 är att förtätning
ökar kundunderlagen för kommersiell handel och service. Ett ökat kundunderlag bidrar på så sätt till
möjligheten för handel och service att bevara, bredda eller utveckla sina verksamheter vilket
gynnar de som bor på orten. Det argumentet gäller ofta bebyggelsen i mindre samhällen där
förtätning anses bidra positivt till ortens framtida utveckling ”Med strategin om förtätning, som
även gäller på landsbygden, skapas ett större kundunderlag för såväl kommersiell som offentlig
service” (Karlskrona 2010, s. 104).

Vidare anger kommunen i Översiktsplan 2030  att förtätning  bidrar till ett ökat underlag för
kollektivtrafiken vilket är det främsta argumentet. Översiktsplanen anger även nyttan vid en
förtätning då redan befintliga kollektiva lösningar kan utnyttjas som ytterligare ett argument.

Genom omvandling eller förtätning av redan ianspråktagen mark kan kommunen erbjuda
boendemiljöer med närhet till den service som finns.... och utnyttja redan befintliga kommunikationer.

 Den utveckling som föreslås i centrum i flera tätorter ger ... förutsättningar för bättre kollektivtrafik.
( Karlskrona 2010, s. 79)

Även i Översiktsplan 2030  förväntas en ökad användning av kollektivtrafik leda till ett mindre
beroende av bilen vilket är ännu ett argument för vilka positiva effekter som förtätningar leder till
(Karlskrona 2010, s. 25).

Som den enda kommunen i jämförande studien anger kommunen i Översiktsplan 2030 flera
argument vilka sammanfattas i kategorin sociala. Förtätning står i samband med funktionsblandning
på ett antal ställen i Översiktsplan 2030  vilka anses skapa positiva boendemiljöer. Exempelvis så
uttrycker kommunen i Översiktsplan 2030  att förtätning kan bidra till att  ”lättare att få ihop sin
vardag” något som från ett socialt perspektiv skulle fungera som ett argument för förtätning.
”En förtätning och funktionsblandning av Nättraby centrum bidrar till integration och möjlighet till
att lättare få ihop sin vardag” ( Karlskrona 2010, s. 88).
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3.5.3 Målkonflikter Karlskrona

De eventuella negativa följder som en förtätning kan leda till beskrivs på få ställen i  Översiktsplan
2030. De kan sammanfattas i att vara bullerrelaterade frågor i samband med förtätning. Det som
inte är tydligt är om bullerproblemet ligger i ett eventuellt ökat antal fordon som följd av
förtätningar eller om det är då förtätningar planeras nära befintliga bullerkällor som exempelvis
trafikleder. Nedanstående citat visar ett exempel som beskriver hur kommunen ser på förtätning och
bullerfrågorna.

En förtätning av bebyggelsen på Trossö kan påverkas av trafikbuller. Extra isolerade fasader och fönster samt 
tyst sida kan vara exempel på åtgärder vid eventuella avsteg från riktvärden för trafikbuller i dessa områden. 
(Karlskrona 2010, s. 80)
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4. Analys

4.1 Innehållsanalys

Som en del av  analysmodellen som  beskrivs i Forskningshandboken – för småskaliga
forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna (Denscombe 1998, s.199) inriktas innehållsanalysen
på översiktsplanerna. (se bilaga 1). Arbetet med innehållsanalysen av de tre översiktsplanerna har
utgått från de träffar som en sökning på ordet förtät* resulterat i. Förekomsten av förtät* i
kommunernas översiktsplaner  är i genomsnitt 0,60/sida för Lunds ÖP,  0,58/sida för Helsingborgs
ÖP  och 0,38/sida för Karlskrona kommuns ÖP. De textavsnitt som förtät* förekommer i bedöms
om de står i ett  argumenterande textavsnitt eller om konsekvenserna av en förtätning har
bakomliggande argumentation. Som nämnts tidigare i arbetet kan argumenten stå löpande i
översiktsplanernas textavsnitt  eller som en del av texten i förekommande faktarutor.  De avsnitt
som enbart anger att en förtätning kommer äga rum utan att den omfattas av något argument lämnas
i stort sett utanför analysen.

När ett textavsnitt med förtätning påträffas och har på något sätt en argumenterande form  delas den
in i en vald kategori. Som metod används delar av den innehållsanalys som Denscombe beskriver i
Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna (Denscombe
1998, s. 199). Innehållsanalysens fokus är på antal träffar av förtät* som kan delas in i en kategori
och med andra ord står i ett argumenterade sammanhang.  I nedanstående tabell sammanfattas
textavsnitten kvantitativt där förtätningsargument förekommer i respektive kategori.

Kategorier Helsingborg 2010 Lund ÖP 2010 Karlskrona ÖP 2030

1) Identitet-
representation

3 0 3

2) Markanvändning-
hushållning med
jordbruksmark

11 9 1

3) Infrastruktur- teknisk
försörjning-
energiförbrukning

3 4 6

4) Kundunderlag-
service-stadsliv

7 4 11

5) Kollektivtrafik-
hållbart resande
folkhälsa

5 7 8

6) Ekonomiska 4 0 0

7) Kommunens
expansion

5 0 0

8) Sociala 0 2 5

9) Övriga 2 2 2

 
 Tabell 1,  Antal textavsnitt där förtätningsargument förekommer, indelade i

    kategorier för respektive översiktsplan.
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4.1.1 Resultat innehållsanalys

Resultat av innehållsanalysen räknas som kvantitativa (Denscombe 1998, s. 199). Samtidigt har
arbetet delvis lämnat en renodlad kvantitativ innehållsanalys då kriteriet var att förtät* skulle finnas
i en argumenterande kontext för att sedan delas in i en kategori vilken innehållsanalysens
kvantitativa del sedan är baserad på. Innehållsanalysen är alltså utförd på de kategorier som satts
upp i arbetet där frekvensen av argument som står i samband med förtät* räknats. En summering av
de tre översiktsplanerna i urvalsgruppen visar vilken av kategorierna som har högsta frekvensen
argumenterande textavsnitt för förtätning.

Kategorier Summa argument ÖP

1) Identitet-representation 6

2) Markanvändning-hushållning med
jordbruksmark

21

3) Infrastruktur- teknisk försörjning-
energiförbrukning

13

4) Kundunderlag-service-stadsliv 22

5) Kollektivtrafik-hållbart resande
folkhälsa

20

6) Ekonomiska 4

7) Kommunens expansion 5

8) Sociala 7

9) Övriga 6

   Tabell 2

De tre kvantitativt vanligaste kategorierna och därmed de kvantitativt vanligaste argumenten i
studiens urval är.

 Kundunderlag-service-stadsliv
 Markanvändning-hushållning med jordbruksmark
 Kollektivtrafik-hållbart resande-folkhälsa

I analysen redovisas antal avsnitt i översiktsplanerna där argument kan hämtas för förtätning för
respektive kommun. (se bilaga 1)

40  Helsingborg 2010  en strategisk översiktsplan för Helsingborgs utveckling
28  ÖP 2010  Översiktsplan för Lunds kommun   
36  Översiktsplan 2030 Karlskrona kommun

Eventuella negativa följder/målkonflikter som kan uppkomma av förtätning redovisas på följande
antal ställen i analysen för respektive kommun.( bilaga 1)

 6  Helsingborg 2010  -En strategisk översiktsplan för Helsingborgs utveckling
 6  ÖP 2010  Översiktsplan för Lunds kommun
 3  Översiktsplan 2030 Karlskrona kommun
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4.2 Komparativ analys

En annan metod som kan användas för att jämföra kommunernas likhet och skillnader mellan
argumenten i sina översiktsplaner är en fokuserad  analys där exempelvis skillnader förklaras med
skillnader (Denk 2002, s. 58).

Kategorier Helsingborg
2010

Lund ÖP
2010

Karlskrona ÖP
2030

1) Identitet-
representation

3 0 3 skillnad

2) Markanvändning-
hushållning med
jordbruksmark

11 9 1 skillnad

3) Infrastruktur-
teknisk försörjning-
energiförbrukning

3 4 6 likhet

4) Kundunderlag-
service-stadsliv

7 4 11 likhet

5) Kollektivtrafik-
hållbart resande
folkhälsa

5 7 8 likhet

6) Ekonomiska 4 0 0 skillnad

7) Kommunens
expansion

5 0 0 skillnad

8) Sociala 0 2 5 skillnad

Skillnader  mellan
kommunernas
översiktsplaner beror
på kategorierna
1,2,6,7 och 8.

                      Tabell 3

Skillnaden mellan översiktsplanerna förklaras med skillnaderna mellan antalet argument  i de olika
kategorierna, i vilken den här studien delat upp översiktsplanerna i. Skillnader  mellan
kommunernas översiktsplaner beror på kategorierna 1,2,6,7 och 8.
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4.2.1 Resultat komparativ analys

3) Infrastruktur- teknisk försörjning-
energiförbrukning

13 argument

4) Kundunderlag-service-stadsliv 22 argument

5) Kollektivtrafik-hållbart resande
folkhälsa

20 argument

             Tabell 4

Det leder till att de tre kategorierna med högsta antalet argument och där det finns en tydlig
komparativ likhet mellan de tre kommunerna är.

Kundunderlag-service-stadsliv
Kollektivtrafik-hållbart resande folkhälsa
Infrastruktur- teknisk försörjning-energiförbrukning
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5. Diskussion

5.1  Resultat av analys

Det tydligaste  kvantitativa resultatet i analysen är summan av argument för förtätning vilken har en
tydlig dominans i jämförelse mot textavsnitt som beskriver eventuella negativa
följder/målkonflikter av förtätning. Resultatet redovisar även en kvantitativ skillnad mellan antalet
argument mellan kommunerna. Lund har det lägsta antalet argument trots att den översiktsplanen
innehåller det största antalet av det trunkerade ordet förtät*. Helsingborg har både det största antalet
argument och den största variationen av kategorier av argument. Ett exempel på en kategori som
Helsingborg är den enda i urvalet att använda, är när kommunen använder ekonomiska  argument i
sin översiktsplan, (kategori nr 6). Det visar på att förtätningar ger ekonomiska förutsättning för
kommunen att utveckla olika projekt (Helsingborg 2010, s. 83). Helsingborg kommun är här den
enda kommunen i urvalet som tydligt redovisar fyra argument för förtätning som innebär ett
ekonomiskt handlingsutrymme för kommunen.

Resultatet från analysen visar att det finns en skillnad mellan det kvantitativa resultatet och det
komparativa resultatet. Den största avvikelsen finner vi i kategorin nr 2 Markanvändning-
hushållning med jordbruksmark, resultatet pekar på att lokala planförutsättningar kan påverka vilka
argument som kommunerna lyfter fram för förtätning. Lund och Helsingborgs kommuns
förutsättningar för förtätning skiljer sig mot Karlskrona kommuns då det omgivande
jordbrukslandskapet ser olika ut. Bortsett från kategori nr 2 (Markanvändning-hushållning med
jordbruksmark) finner vi en relativt stor likhet mellan de tre kommunernas  argument i kategorierna
3,4 och 5 (Kundunderlag-service-stadsliv, Kollektivtrafik-hållbart resande folkhälsa och
Infrastruktur- teknisk försörjning-energiförbrukning).

5.2 Förtätning och tidigare planeringsdoktriner

Vilka likheter finns det mellan argumenteringen i tidigare planeringsdoktriner och i de  tre
kommunernas översiktsplaner gällande förtätning? Tidigare i arbetet har de olika
planeringsdoktrinerna sammanfattats vilka nu kan jämföras med  vanligaste argumenten i de tre
översiktsplanerna. Trädgårdsstadens planeringsdoktrin och dess bakomliggande argument skiljer sig
i huvudsak från de argument som kan sammanfattas i  översiktsplanerna. Däremot uppvisar några
av funktionalismens argument  en större likhet med de i urvalet, exempelvis argumenterar båda för
ett ökat kundunderlag vilka i sin tur ökar servicen i bostadsområdena. Ett annat funktionalistiskt
huvudargument var att förkorta det tidsmässiga avståndet mellan arbetsplats och bostad. Tanken var
att bilismen kunde vara en del i den tidsförkortningen vilket inte stämmer överens med de argument
som finns i dagens valda översiktsplaner. Däremot  har översiktsplanerna argument för att en
förtätad bebyggelse kan leda till ökad närhet till arbetet eller till kollektiva trafiklösningar, det kan
resultera i samma tidsförkortning som i funktionalismen men med olika transportarbeten. I det
exemplet  går det inte att översätta argumentet som syftar mot en tidsmässig vinst därför att
färdmedlen kan variera för att uppnå den tidsvinsten. På liknande sätt måste det funktionalistiska
argumentet effektiv trafikplanering översättas till dagens måttstock med hållbarhets perspektiv där
effektiv trafikplanering har andra premisser än de funktionalistiska även om argumenten på håll kan
se likartade ut. Rådberg (1988, s. 123) menar att kärnan i den funktionalistiska doktrinen var en
effektivisering och ekonomisering av stadsstrukturen vilket även stämmer  överens med argument
som finns för förtätning i översiktsplanerna.
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Slutligen kan regularismen jämföras med översiktsplanernas argument. Här finner vi att likheten
främst finns i den bakomliggande planförutsättningen i att det finns ett stort tryck att möta ett
ökande behov av bostäder. En skillnad av förutsättningarna mellan regularismen och dagens
planering är att regularismen skulle lösa en trångboddhet som inte går att jämföra med dagens
svenska städer. Däremot så finns det liknande tankegångar mellan regularismen och i de argument
som finns för förtätning  då båda vill se staden som en fungerande enhet.  Ett annat argument som
både användes för regularismen och i Helsingborgs översiktsplan är en representativ stadsbild.

5.3 Planeringsdoktriner i översiktsplaner

Tidigare i arbetet har både Hall (2005.s 209) och Rådberg(1988,s102)pekat på att
planeringsdoktriner bygger på någon form av idealbild som tillsammans  med  offentliga
regelsystem vilka kan utveckla stadsbyggande. För att kunna se om argumenten för förtätningar  är
en del av en planeringsdoktrin behöver vi se på översiktsplanen som ett planinstrument. Boverket
sammanfattar översiktsplanens funktioner som en arena för kommunens framtidsvisioner, styr -
effektiviserings instrument och ett avtal mellan stat och kommun (Boverket 2010, s. 10).
Kommunernas översiktsplaner är en arena för en hållbar utveckling där den är ett planinstrument
inom 2,3 kap. PBL och 3,4 kap MB (Boverket 2010, s. 9).  En översiktsplan är endast vägledande
men ligger som grund för kommunens  olika prioriteringar och strukturella vägval, exempelvis var
och hur den framtida bostadsbebyggelsen skall lokaliseras. Resultatet blir att översiktsplanerna
redovisar i olika hög grad av deskriptiva respektive normativa utsagor, där det deskriptiva beskriver
hur något är och den normativa påstår hur något bör vara (Söderlind 1998, s. 283). Översiktsplanen
är alltså ett politiskt visionärt planinstrument kopplade till lokala och globala miljömål. Här
beskriver kommunen i översiktsplanerna sin officiella hållning till hur staden och tätorternas
expansion skall ske med hänsyn till miljömål, det leder till att förtätning används som en
planstrategi för att tillgodose kommunernas  framtida expansion och miljömål
( Boverket 2010, s. 11).

5.4 Kritiska reflektioner begränsningar i kandidatarbetet

Analysen av argumenten är inte viktade, vid en kvantitativ studie av argumenten ges alla argument
samma värde. En studie där argumenten skulle viktas skulle förmodligen förändra resultatet av
vilken av kategorierna som då skulle väga tyngst. Kandidatarbetet  är dock begränsat till att ange
antalen (en kvantifiering) argument till de uppsatta kategorierna.

För att dra generella slutsatser om vilka argument som är kvantitativt vanligast förekommande
bland svenska översiktsplaner i stort behöver ett större urval av översiktsplaner göras än vad som
gjorts i det här kandidatarbetet. Syftet har dock varit att belysa  eventuella tendenser i
översiktsplanerna genom att dela i argumenten i olika kategorier för att på så vis få en jämförande
bild mellan kommunernas översiktsplaner.

På ett antal ställen i översiktsplanerna står förtätning tillsammans med ett annat uttryck som
exempelvis ” förtätning och funktionsblandning”.  I arbetet  har bedömningen varit att förtätning
alltid är en del av argumentet även om det uttryckts tillsammans med ett annat ord. I nedanstående
citat står förtätning tillsammans med funktionsblandning där de båda leder till ett antal positiva
argument för både förtätning och funktionsblandning ”Översiktsplanens inriktning är förtätning och
funktionsblandning vilket ger förutsättningar för...användandet av förnyelsebar energi, …,
effektivare infrastruktur.”..(Karlskrona ÖP 2010, s. 4).
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I kandidatarbetet har texten förenklats så att de  andra uttrycken som stått vid sidan av förtätning
reducerats  men argumenten har bibehållits. Det tidigare citatet har då förenklats och tolkats till
nedanstående exempel ”Översiktsplanens inriktning är förtätning...vilket ger förutsättningar för...
användandet av förnyelsebar energi,.., effektivare infrastruktur.” ( Karlskrona ÖP 2010, s. 4).
Ordet funktionsblandning har alltså reducerats, kvar står förtätningen vilken ensam syftar till
argumenten i den övriga texten.

Av tidsekonomiska skäl har inte en argumentationsanalys gjorts. En sådan skulle kunna bidra med
viktiga aspekter om trovärdigheten och rimligheten i de vanligaste argumenten i översiktsplanerna
som urvalet består av. Samtidigt är många av argumenten i översiktsplanerna ofta kopplade till mera
generella slutsatser med uttryck som exempelvis ”möjliggöra”, ”ger förutsättningar” och ”bidra”.
Med så generella uttryck är det svårt att helt förkasta ett argument vilket skulle begränsa utfallet av
en argumentationsanalys.

I kandidatarbetets inledning finns en begreppsförklaring till ordet förtätning, i översiktsplanerna
används ordet förtätning som ett samlingsnamn för allt från en utbyggnad av en vindsvåning till att
bygga ett 22 våningar högt hus i en park, vilken typ av bebyggelse framgår inte vilket är en
begränsning.  Det som är den gemensamt mellan kommunernas definition på förtätning är att
bebyggelsen sker inom tätorterna och inte på jungfrulig mark. På några ställen i översiktsplanerna
benämns förtätningar vid att ha hög täthet, (Helsingborg 2010, s. 40) men oftast förklaras inte
vilken grad av täthet som avses utan även här fungerar ordet förtätning som ett övergripande
begrepp.

5.5 Sammanfattande slutsatser

De tydligaste tendenserna  i urvalets översiktsplaner är att det finns en tydlig dominans av argument
för förtätning. Även om översiktsplanerna redovisar några målkonflikter mellan förtätning och
andra intressen leder det inte till att förtätning som planeringsprincip ifrågasätts. Förtätning är
således en del av ett planideal i översiktsplanerna vilken främst syftar till markanvändning och
hållbar utveckling.

 De vanligaste förekommande kategorierna av ar gument för förtätning i det aktuella urvalet är
kundunderlag-service-stadsliv, markanvändning-hushållning med jordbruksmark och
kollektivtrafik-hållbart resande-folkhälsa. Kommunernas olika lokala planeringsförutsättningar ger
upphov till  skillnader mellan vilka kategorier av argument som används och i vilken omfattning.
Det visar sig i tydligast i kategorin markanvändning-hushållning med jordbruksmark där det
förekom en anmärkningsvärd skillnad i antalet argument mellan Karlskrona och de övriga
kommunerna Lund och Helsingborg.

Vissa  likheter finns mellan argumenten som används  för  förtätningar och för de som användes av
den funktionalistiska  stadsbyggnadsdoktrinen. Exempelvis finns det liknande argument för att öka
kundunderlagen så att servicen ökar i bostadsområdena. Regularismens syn att se på staden som en
fungerande enhet har vissa likheter med argument för förtätningar. Däremot har trädgårdsstadens
argument en begränsad  likhet med de argument som finns för förtätning.
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5.6 Avslutande reflektion

Under processen med kandidatarbetet har en rad följdfrågor uppkommit som jag här ger uttryck för.
I en förlängd arbetsprocess av kandidatarbetet  skulle ett tänkbart ”nästa steg” vara att vikta de
valda kategorierna genom en återkoppling till politiker och planerare som tidigare arbetat fram
översiktsplanerna. En sådan viktning skulle kunna ge ett större kvalitativt djup inom förtätnings
området.

En annan studie över hur bilanvändandet ser ut i förtätade områden skulle kunna stärka eller
försvaga trovärdigheten i många av argumenten som finns i översiktsplanerna, leder möjligheten till
ett minskat bilanvändande till att det efterföljs i praktiken? Ytterligare ett område för vidare studier
är om det saknas ett objektivt förhållningssätt till förtätning som begrepp i översiktsplanerna.
Handlar det om en eventuell språklig begränsning där förtätning ges likhetstecken med hållbar
utveckling eller är förtätning en hörnsten i en nutida planeringsdoktrin vilken inte rubbas så lätt.

Bild 6. Nya bostäder, våren 2011, Almbyplan, Örebro, Foto: Kjell Jansson
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BILAGA 1

Utdrag ur 2010 års översiktsplaner Helsingborg, Lund och 
Karlskrona kommun.

Systematiserade i kategorierna i fet stil nedanstående

Identitet-representation

Helsingborg (3)

Förtätningen har gjort att stadens skyline är ett av de främsta landmärkena (s 10)

Helsingborgs stad ska möjliggöra att staden kan byggas ut genom förtätning. Det ska ske på sådant 
sätt att man tillför något som tidigare saknats och därmed bidrar till att stärka den positiva identiteten.
( s 30)

... utveckla vår identitet och attraktivitet ska vi i första hand växa genom förtätning. (s 46)

Karlskrona (3)

En förtätning av centrum skapar möjlighet till ett attraktivare centrum, …. och en tydligare 
centrumbildning mitt i byn. ( s52)

En förtätning av centrum …. ger möjlighet till en tydligare centrumbildning och ett attraktivare 
centrum.( s56)

En förtätning av centrum …. ger möjlighet till en tydligare centrumbildning och ett attraktivare 
centrum.( s59)

Markanvändning-hushållning med jordbruksmark

Helsingborg (11)

Förtätning innebär vinster får miljön eftersom vi hushåller med vår jordbruksmark..
... på ett mer effektivt sätt.( s 14)

Konsekvenser (”faktaruta”)
- Förtätning…sparar jordbruksmark... (s 14)

Konsekvenser (”faktaruta”)
- Förtätning inom befintlig bebyggelse sparar värdefull åkermark (s 26)

Helsingborgs stad ska hushålla med mark och i första hand förtäta inom redan byggda
områden.( s 31)

Jordbruksproduktionens intressen och förutsättningsbehov bör vägas mot intresset att förtäta i  
kollektivtrafiknära lägen. Genom att koncentrera bebyggelsen på landsbygden till utpekade 
utvecklingsområden ökar möjligheten att behålla landsbygden som levande jordbruks- och
produktionsnäring. ( s 45) 

För att kunna växa resurseffektivt,....ska vi i första hand växa genom förtätning. (s 46)

Eftersom flera av utvecklingsprinciperna fokuserar på effektivt markutnyttjande får att minimera 
exploatering av jordbruksmark är det viktigt att lämplig täthet används för respektive område”. ( s46
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Konsekvenser (”faktaruta”) (s 49)
- Förtätning sparar åker och naturmark

Genom förtätning och högre krav på täthet i samband med exploatering ökar möjligheterna för att nå 
ett flertal miljömål. Bland annat kan miljömålen Ett rikt odlingslandskap, ….. gynnas direkt av dessa 
förslag.....

Hushållningen med åkermark genom förtätning och stadsförnyelse bevarar det miljökapital
som åkermarken är (s 82)

Lund (9)

En stor del av utbyggnaden planeras att ske genom förtätning inom befintlig bebyggelse för att 
hushålla med marken ...(s 3)

För att hushålla med den goda åkermarken, är förtätning och omvandling en viktig strategi för 
stadens utveckling.(s 16)

Förtätning av staden är en central strategi för att minska anspråken på åkermark (s 17)

Målsättningen beträffande förtätningar bör generellt vara hög bland annat med hänsyn till kravet att 
hushålla med den bördiga jordbruksmarken. (s 24)

Omvandling och förtätning i redan bebyggda miljöer är än mer komplext och kräver därför ännu 
större resurser än vad som är fallet vid exploatering av jungfrulig mark. Skälet är bland annat att ett 
stort antal boende, fastighetsägare, verksamhetsutövare och andra rättighetshavare och intressenter
berörs. Om översiktsplanens ambitioner vad gäller klimatfrågan och hushållningen med den 
värdefulla åkermarken ska kunna genomföras, är det viktigt att centralt belägna men komplexa 
områden inte överges till förmån för perifert belägna områden med färre intressenter och berörda
( s 40,41)

Genom att bygga nytt med en hög täthet eller att förtäta redan befintliga bebyggelseområden
kan anspråken på ny mark minska.( s 79)

En fjärdedel av kommunens framtida bostadsbyggande avses ske i form av förtätning och 
omvandling för att …. spara på den goda åkerjorden. ( s 81)

Utbyggnad av staden ska företrädesvis ske som förtätning inom befintlig bebyggelse ...En prioritering
av dessa lägen lägger grunden för .. en god hushållning med marken ( s83)

För att uppfylla kommunfullmäktiges direktiv om att hushålla med den bästa åkermarken är det 
nödvändigt att bland annat förtäta ( s 137)

Karlskrona (1)

Översiktsplanens utgångspunkt är att i första hand bygga vidare på nuvarande markanvändning och 
att förtäta inom befintliga bebyggelseområden. Detta bidrar till att i första hand inte ta ny naturmark i 
anspråk vid ny bebyggelse och på så sätt sparar man större opåverkade områden.( s 75)
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Infrastruktur- teknisk försörjning- energiförbrukning

Helsingborg (3)

Förtätning innebär vinster får miljön eftersom vi ...effektiviserar energiförbrukningen genom att 
befintlig infrastruktur utnyttjas på ett mer effektivt sätt.( s 14)

För att kunna växa resurseffektivt,....ska vi i första hand växa genom förtätning. (s 46)

Med ledstjärnan att Helsingborg utvecklas hållbart genom förtätning... (s 49)

Lund (4)

En stor del av utbyggnaden planeras att ske genom förtätning inom befintlig bebyggelse för att ...
...utnyttja redan gjorda investeringar i gator, ledningar, service med mera(s 3)

Förtätning/omvandling prioriteras av klimat- och resursskäl.( s 39)

Förtätning anses generellt minska behovet av investeringar, då gator, ledningar och andra fasta
anläggningar ofta finns på plats. samt ledig kapacitet inom till exempel skolor kan utnyttjas
bättre( s 59)

En fjärdedel av kommunens framtida bostadsbyggande avses ske i form av förtätning och 
omvandling för att,... utnyttja befintlig infrastruktur .... ( s 81)

Karlskrona (6)

Översiktsplanens inriktning är förtätning och funktionsblandning vilket ger förutsättningar för... 
användandet av förnyelsebar energi, ….., effektivare infrastruktur...( s 4)

Förslaget till översiktsplanen fokuserar på förtätning och funktionsomvandling där befintlig 
infrastruktur ….utnyttjas optimalt ( s7)

En förtätning av befintliga områden minskar behovet av energi och transporter samt ger större 
underlag för anslutning till fjärrvärme ( s 70)

Vid förtätning och funktionsomvandling av ianspråktagna områden kan befintlig infrastruktur nyttjas 
vilket är ekonomiskt gynnsamt ( s71)

Översiktsplanen föreslår i första hand förtätning av befintliga bebyggelseområden och större
utbyggnadsområden i anslutning till befintlig bebyggelse. Detta ….minskar behovet av energi och 
transporter ( s 76)

Förtätning och funktionsblandning bidrar till en förädling av befintlig bebyggelse och offentliga miljöer
vilket kan bidra till att länka samman stadsstrukturer. ( s 77)

Kundunderlag-service-stadsliv

 Helsingborg (7)

Att använda markresurser effektivt betyder också att vi får...fler..
…., verksamheter och service, vilket skapar mervärde för områden i fråga. ( s 14)

Genom att förtäta inom de befintliga verksamhets- och bostadsområden skapar vi förutsättningar för
större flöden av människor och genom att bygga en blandad stad möjliggör vi kreativa miljöer som 
främjar möten. ( s 22)
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Förtätning innebär mervärden i form av tillskott av bebyggelse, grönområden,funktioner, 
verksamheter samt de miljövinster som därigenom uppnås.( s30)

Förtätning bidrar till ökad intensitet av människor i ett område så att stadsliv möjliggörs och underlag 
till service skapas.(s 30)

...innebär förtätning, ... verksamheter och service, samt utvecklade stadsrumskvaliteter ( s 31)

Genom upprustning av och förtätning i stadsdelscentra ökar kundunderlaget och handel möjliggörs.
(s 42)

För att kunna …. främja stadsliv .. ska vi i första hand växa genom förtätning. (s 46)

Lund (4)

Förtätning kan grovt indelas i tre kategorier: förtätning i syfte att skapa bättre underlag för handel, 
service .... (s 17)

...eftersom förtätningarna skapar ett större underlag för butiker (s 45)

Förtätningen i staden gör också att det kan bli underlag för ytterligare någon ny livsmedelsbutik,
till exempel i Värpinge.( s 45)

Vid utbyggnad och förtätning i Lunds innerstad, i stadsdelscentra, längs kollektivtrafikens huvudstråk
och i tätorternas centrum ska bebyggelsen möjliggöra blandade funktioner. Denna bebyggelse ska 
ges sådan täthet att ett tillräckligt underlag skapas för handel, service ….. ( s83)

Karlskrona (11)

Förslaget till översiktsplanen fokuserar på förtätning och funktionsomvandling där befintlig...
 service utnyttjas optimalt ( s7)

Inom det område vi kallar för stadsbygden finns ett antal centrummiljöer som behöver få en 
starkare identitet. ...Konsekvensen av en förtätning är att etablerade centrum kan få ett
ökat serviceunderlag som breddar utbudet ..( s45)

En förtätning av centrum skapar möjlighet  …. större kundunderlag till befintlig service..... ( s52)

En förtätning av centrum skapar möjlighet till större kundunderlag till befintlig service,.....( s56)

En förtätning av centrum skapar möjlighet till större kundunderlag till befintlig service,.....( s59)

En förtätning av befintliga samhällen ger underlag för service ....( s67)

Översiktsplanen föreslår i första hand förtätning av befintliga bebyggelseområden och större
utbyggnadsområden i anslutning till befintlig bebyggelse. Detta skapar underlag till att behålla och 
skapa nya förutsättningar för kommersiell och offentlig service ….( s 76)

Genom omvandling eller förtätning av redan ianspråktagen mark kan kommunen erbjuda
boendemiljöer med närhet till den service som finns (skolor, barnomsorg, vård med mera) och 
utnyttja redan befintliga kommunikationer. Den utveckling som föreslås i centrum i flera tätorter ger 
ett ökat serviceunderlag som breddar utbudet ….. ( s79)

Översiktsplanen föreslår i första hand en förtätning av befintliga bebyggelseområden vilket bidrar till 
bättre underlag för service …. som gynnar de boende på orten. ( s 92)

Med strategin om förtätning, som även gäller på landsbygden, skapas ett större kundunderlag
för såväl kommersiell som offentlig service ( s 104)
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(”faktaruta”)
Handeln på landsbygden föreslås stärkas genom förtätning av befintliga samhällen, vilket gynnar
såväl offentlig som kommersiell service.( s 104)

Kollektivtrafik-hållbart resande-folkhälsa

Helsingborg (5)

Konsekvenser (”faktaruta”)
- Förtätning…
..och förbättrar för kollektivtrafik
  det möjliggör resande
   som ger bättre luftkvalitet
   och bättre boendemiljöer...
     ...ger bättre folkhälsa…. ( s14)

...Dessutom förbättras förutsättningar för hållbara persontransporter. (s 30)

Konsekvenser (”faktaruta”) (s 49)
- Kollektivtrafiknära utbyggnad minskar biltrafik

Helsingborgs stads strategi att bygga ut och förtäta i kollektivtrafiknära lägen för att möjliggöra ett så 
hållbart resande som möjligt. ( s81)

Lund (7)

Förtätning kan grovt indelas i tre kategorier: förtätning i syfte att skapa bättre underlag för….. 
kollektivtrafik ( s 17)

Omvandling och förtätning sker i stor skala framför allt i staden Lund där möjlighet till korta avstånd
till arbetsplatser och handel kan kombineras med möjlighet till hållbara transporter. ( s 42)

Planens inriktning mot förtätning och tät bebyggelse möjliggör för boende i nytillkommande 
bebyggelseområden att gå och cykla till bostad, arbete och service vilket har en positiv inverkan på 
folkhälsan. ( s 52)

En fjärdedel av kommunens framtida bostadsbyggande avses ske i form av förtätning och 
omvandling för att uppnå korta avstånd...( s 81)

Vid utbyggnad och förtätning i Lunds innerstad, i stadsdelscentra, längs kollektivtrafikens huvudstråk
och i tätorternas centrum ska bebyggelsen möjliggöra blandade funktioner. Denna bebyggelse ska 
ges sådan täthet att ett tillräckligt underlag skapas för  …..... kollektivtrafik. ( s83)

Utbyggnad av staden ska företrädesvis ske som förtätning inom befintlig bebyggelse och i lägen
med god kollektivtrafikförsörjning. En prioritering av dessa lägen lägger grunden för en hållbar 
framtida stadsstruktur .. ( s83)

...även förtätning med bostäder ger …... fler resenärer.( s 111)

Karlskrona (8)

Översiktsplanens inriktning är förtätning och funktionsblandning vilket ger förutsättningar för 
förbättrad kollektivtrafik, …. ( s 4)

Förtätning och komplettering av befintliga miljöer ger bättre förutsättningar för gående och cyklister 
och ger samtidigt större underlag för kollektivtrafik, vilket gör oss mindre beroende av bilen.( s 25)

I områden som idag har en begränsad kollektivtrafik bör man se närmare på möjligheten att 
förtäta bebyggelsen och på så sätt skapa ett större underlag för kollektivtrafik. ( s31)
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...Konsekvensen av en förtätning är att etablerade centrum... ger förutsättningar för bättre 
kommunikationer. ( s45)

En förtätning av befintliga samhällen ger underlag för ….kollektivtrafik.( s67)

Kompletteringar och förtätningar enligt översiktsplanen bidrar till ett ökat utnyttjande av befintligt 
gång- och cykelnät samt utvecklingsmöjligheter. Detta kan ge förutsättningar till att människor går 
eller tar cykeln till jobbet/kollektivtrafikanslutning och bidrar till att målen om ökad fysisk aktivitet kan 
uppnås. (s 78)

Genom omvandling eller förtätning av redan ianspråktagen mark kan kommunen erbjuda
boendemiljöer med närhet till den service som finns.... och utnyttja redan befintliga kommunikationer.
Den utveckling som föreslås i centrum i flera tätorter ger ... förutsättningar för bättre kollektivtrafik. 
( s79)

Översiktsplanen föreslår i första hand en förtätning av befintliga bebyggelseområden vilket bidrar till 
bättre underlag för ….. kollektivtrafik som gynnar de boende på orten. ( s 92)

Ekonomiska

Helsingborg (4)

Konsekvenser (”faktaruta”)
- Förtätning…
- som stärker näringslivet
- ger fler arbetstillfällen
- och mer skatteintäkter
- kan investeras i miljön... ( s14)

... likaså kan Helsingborg kompletteras med ny bebyggelse på outnyttjade tomter och på restytor 
som idag saknar rekreativa, ekologiska eller strukturella värden. I lämpliga lägen kan höga hus 
studeras. .... Platsspecifika förutsättningar ska beaktas får att ta tillvara stadsmiljövärden. Samtidigt 
kan lämplig kompletteringar ge stora mervärden genom att de kan finansiera upprustning av ett 
delområde”... ( s 49)

Eftersom staden och samhällena förtätas och byggs ut i anslutning till tågstationer kommer kraven 
på åtgärder får att motverka störningar i form av buller och luftföroreningar att öka. Dock kan det 
attraktiva centrala läget bidra till att finansiera miljöförbättrande åtgärder.” ( s 82)

Förtätning i befintliga stadsmiljöer kan ge ekonomiskt incitament till upprustningsåtgärder,överbygga 
barriärer och därmed ger förbättrad folkhälsa i fler delar av samhället.( s 83)

Kommunens expansion

Helsingborg (5)

Att använda markresurser
effektivt betyder också att vi får
mer plats över; plats för fler bostäder,... (s14)

Konsekvenser (”faktaruta”)
- Ökad bostadsbebyggelse minskar trångboddhet (s 26)

...innebär förtätning, med stort tillskott av bostäder, ( s 31)

För att kunna växa resurseffektivt, ....... ska vi i första hand växa genom förtätning.(s 46)
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Verksamhetsutveckling: Vi ska främja dynamiskt näringsliv och bli regionalt nav. Vi ska även växa 
resurseffektivt. För att uppnå detta ska vi i första hand förtäta och optimera befintliga 
verksamhetsområden.(s 47)

Sociala

Lund  (2)

Utbyggnad av blandad stad i Värpinge, Öresundsvägen, Brunnshög, Öster om Utmarksvägen, 
Norränga, Råbytorp samt vid förtätning i staden, ger möjligheter att skapa trygga stråk ( s 58)

..även förtätning med bostäder ger trygghet, trivsel …...( s 111)

Karlskrona (5)

Genom förtätning i områden med god kollektivtrafikförsörjning, gång- och cykelväg och service bidrar
översiktsplanens intentioner till att underlätta dessa vardagssysslor. ( s 78)

En förtätning och funktionsblandning bidrar till mer befolkade miljöer vilket skapar trygghet ( s81)

En förtätning och funktionsblandning av Lyckeby centrum och Vedebylundsområdet bidrar till 
integration och möjlighet att lättare få ihop sin vardag ( s 85)

En förtätning och funktionsblandning av Nättraby centrum bidrar till integration och möjlighet till att
lättare få ihop sin vardag ( s 88)

En förtätning och funktionsblandning av Jämjö centrum bidrar till integration och möjlighet till att 
lättare få ihop sin vardag (s 90)

Övriga

Helsingborg (2)

Genom att förtäta och förbättra sambanden i Helsingborg skapas orienterbarhet. (s 30)

Genom förtätning och högre krav på täthet i samband med exploatering ökar möjligheterna för att nå 
ett flertal miljömål. Bland annat kan miljömålen …. God bebyggd miljö och Ett rikt växt- och djurliv 
gynnas direkt av dessa förslag.( s 82)

Lund (2)

I framförallt Dalby, Veberöd och Södra Sandby kommer antalet äldre att flerfaldigas inom den första 
tjugoårsperioden. Efterfrågan på attraktiva bostäder i centrumnära lägen kan förväntas öka kraftigt. 
Situationen ger möjligheter att utveckla orternas centrala delar på ett bra sätt genom förtätning.(s 20)

Den småskaliga förtätningen i tätorterna med småstadsbebyggelse,kan bidra till att underlätta 
kvarboende på orten och gynna en generationsväxling ( s 55)

Karlskrona (2)

Förtätningen i stadsbygden kan bidra till att minska barriärer. ( s74)

Genom att bullerfrågorna måste hanteras vid en förtätning kan det leda till en förbättring
för befintliga bostadsområden i redan utsatta lägen. ( s74)

Eventuella negativa följder av förtätning (målkonflikter)
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Helsingborg (6)

Konsekvenser (”faktaruta”)
- Förtätning kan leda till minskat antal grönytor (s 26)

”Inom många områden har bebyggelsen förtätats och större ytor har
hårdgjorts. Den framtida risken får ökad nederbörd kan ge en ytterligare belastning
på ledningsnätet. Vid nybyggnation ska vi arbeta får att öppen dagvattenhantering
och lokalt/ekologiskt omhändertagande av dagvatten”. ( s44)

Konsekvenser (”faktaruta”) (s 49)
Högklassig åkermark tas ibland i anspråk
Förtätning kan påverka kulturmiljövärden

Eftersom staden och samhällena förtätas och byggs ut i anslutning till tågstationer kommer
kraven på åtgärder för att motverka störningar i form av buller och luftföroreningar att öka ( s82)

I samband med förtätning och byggnation av större besöksanläggningar i staden kan andelen 
biltrafik komma att öka vilket kan påverka bullernivåer och luftkvaliteten negativt. ( s82 )

Lund (6)

Ur ett kulturmiljöperspektiv kan förtätning av ett redan etablerat stadslandskap vara komplicerat.
( s 51)

förtätningar och omvandlingar innebär en påverkan på rekreationsmöjligheter
och grönstruktur. I nya områden finns möjlighet att bygga in nya parker och stråk, men det innebär 
också att grön- och rekreationskvaliteter byggs bort.( s 52)

Den höga förtätningen innebär att människor kan störas mer av verksamheter inne i staden
och av varandra, men effekten bedöms vara begränsad. Förtätningen sker till viss del på 
verksamhetsmark och störningar från befintliga verksamheter i staden förutsätts kunna lösas.( s 53)

Det byggs tätare i utbyggnadsområdena och förtätningen i den redan byggda miljön i staden och 
tätorterna förväntas ge begränsade, men ökade problem med dagvattenfördröjningen. ( s 54)

Det bör poängteras att förtätning inte är oproblematiskt utan kräver noggranna överväganden där 
hänsyn till grönstruktur och stadsbild behöver tas ( s 81)

Bostadsbyggandet idag sker i betydande grad som förtätning av staden. Erfarenheten visar att 
förtätningen ofta sker som små projekt, vilka vart och ett inte leder till någon belastning på 
skolkapaciteten. Om däremot flera projekt skulle tillkomma i samma område under en begränsad
tid, påverkas lokalbehovet för förskola och skola mer. Detta förhållande är svårt att hantera i 
utbyggnadsstrategin, särskilt om inte kommunen äger marken. ( s 93)

Karlskrona (3)

Kommunens ambition om en tät och funktionsblandad stad gör att frågan om buller blir mer aktuell. 
Avsteg från riktlinjer vid buller kan komma att göras i vissa fall för att tillgodose viktiga behov som 
bland annat närhet till service och kollektivtrafik. ( s77)

En förtätning av bebyggelsen på Trossö kan påverkas av trafikbuller. Extra isolerade fasader och 
fönster samt tyst sida kan vara exempel på åtgärder vid eventuella avsteg från riktvärden för 
trafikbuller i dessa områden. (80)

Miljömålet God bebyggd miljö bedöms påverkas negativt då förtätning i trafiktäta områden kan 
komma att innebära problem med trafikbuller ( s 81)


