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SA MMA NFA TTNI NG 

Den täta staden tycks vara ett vedertaget stadsbyggnadsideal i strävan mot den hållbara 

staden. Flertalet forskare har dock påvisat att det inte finns någon entydig definition av vad 

begreppet innebär samt hur det ska tillämpas i praktiken. Kandidatarbetet syftar därför till 

att bidra med ökad förståelse kring hur begreppet täthet kan tillämpas i praktiken, genom 

att undersöka vilka fysiska uttryck som kopplas till den täta staden i kommunala planer. 

Syftet är vidare att diskutera dessa fysiska uttryck gentemot forskning om hållbara täta 

stadsformer, för att undersöka hur kommunal tillämpning förhåller sig till detta. 

I forskningsöversikten första del behandlas forskares olika uppfattningar om vad hållbar 

täthet och hållbar stadsform är. I den andra delen görs en redogörelse för forskares olika 

sätt att definiera täthet samt hur täthet kan mätas för att beskriva form. Utifrån 

forskningsöversikten väljs den teoretiska ramen samt de teoretiska begreppen som består 

utav stadsbyggnadshistorikerna Anders Friberg och Johan Rådbergs klassificering av 

svenska stadstyper. För att besvara uppsatsens syfte och problemformulering genomförs en 

fallstudie där en kvalitativ innehållsanalys tillämpas som styrs av de teoretiska begreppen 

vid läsning av empirin. Empirin utgörs av Växjö kommuns översiktsplan från 2012, samt 

fyra detaljplaner som antogs under 2014.  

I studiens slutsats konstateras att begreppet täthet kan få flera olika fysiska uttryck i 

kommunal planering. Bland annat lyfts den moderna trädgårdsstaden och den 

funktionsblandade staden fram som eftersträvansvärda stadstyper i samanhanget. Efter 

klassificering mot den teoretiska ramen verkar det som att den täta staden kan ha en 

bebyggelsetäthet som ligger mellan en täthet under medel och den klass som innehar högst 

täthet.  Den täthetsgrad och de fysiska uttryck som Växjö kommun tycks förespråka 

stämmer överens med forskning som menar att den hållbara täta staden nås genom att 

bygga intill befintlig bebyggelse och infrastruktur, samt genom att ha en blandning av 

täthet, boendeformer och strukturer. 

 

Nyckelord: tät stad, hållbar stad, stadsform, stadstyp, detaljplan, översiktsplan, fysisk planering 
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1 .  I NLEDNI NG  

Att bygga tätt tycks vara ett vedertaget stadsbyggnadsideal i strävan mot den hållbara staden 

då dess kompakta form anses spara på jordens resurser och reducera transportbehovet med 

minskade avstånd i staden. Andra argument som lyfts fram är att den täta formen bidrar till 

en livfull och trygg stad samt gynnar ekonomisk tillväxt. Jag har flera gånger under min 

kandidatutbildning i fysisk planering kommit i kontakt med begreppet och även försökt 

tillämpa det både teoretiskt och praktiskt. Att beskriva och formge begreppet är dock 

mycket svårt och diffust. Det kan bero på att det inte finns någon entydig definition och 

självklar användning av begreppet. Väldigt sällan definieras det i planeringssammanhang 

och det förutsätts därmed att alla är överens om vad en tät stad är och hur det mäts eller 

bedöms.  

Bristen på definition och entydighet vid användning av begreppet är något som 

uppmärksammats av flertalet forskare. Problematik finns då täthet definieras olika 

nationellt, internationellt, kommunalt och planerare emellan. Därmed blir jämförelser och 

tillämpningar i praktiken besvärliga. Täthet kan t.ex. definieras som befolkningstäthet, 

bebyggelsetäthet och bostadstäthet. Detta gjorde mig intresserad av att undersöka hur 

begreppet tolkas i praktiken genom att studera vilka stadsformer som kan kopplas till den 

täta staden. 

 

1.1 Syfte  

Denna uppsats syftar till att bidra med ökad förståelse kring hur begreppet täthet kan 

tillämpas i praktiken, genom att undersöka vilka fysiska uttryck som kopplas till den täta 

staden i kommunala planer. Syftet är vidare att diskutera dessa fysiska uttryck gentemot 

forskning om hållbara täta stadsformer, för att undersöka hur kommunal tillämpning 

förhåller sig till detta. 

 

1.2 Problemformulering 

1. Hur kan begreppet täthet tillämpas i kommunal planering?  

a. Vilka fysiska uttryck kan kopplas till täthet i översiksplanering? 

b. Vilka fysiska uttryck kan täthet få på detaljplanenivå? 
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1.3 Disposition och avgränsning 

Studien fokuserar på att undersöka vilka stadsstrukturer som kopplas till den täta staden i 

kommunal planering. Täthetsbegreppet inkluderar i denna uppsats både förtätning och 

täthet. Denna tolkning görs då förtätning syftar till att uppnå en högre täthet genom att 

bygga intill befintlig bebyggelse. Eftersom att hållbarhet är starkt kopplat till den täta staden 

kommer arbetet även undersöka hur forskare diskuterar hållbar täthet och hållbara 

stadsformer. 

Uppsatsen börjar med en forskningsöversikt där hållbar täthet och stadsform behandlas, 

därefter diskuteras olika sätt att definiera och mäta täthet samt bedöma tät form. Utifrån 

forskningsöversikten väljs den teoretiska ramen som utgår från stadsbyggnadshistorikerna 

Rådberg och Fribergs klassificering av svenska stadstyper. Dessa stadstyper är uppbyggda 

av kategorier (stadstypskategorier) som beskriver form och de utgör denna uppsats teoretiska 

begrepp.  

Metoden består av en kvalitativ innehållsanalys där Växjös översiktsplan och fyra 

detaljplaner utgör empirin. Nästkommande kapitel analyserar det utvalda materialet utifrån 

de teoretiska begreppen och sedan diskuteras resultatet mot den teoretiska ramen samt mot 

hållbar täthet och stadsform som presenteras i forskningsöversikten. Resultatet 

sammanfattas i en slutsats. 
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2 .  FORSKNINGSÖVERS IKT   

Den täta staden är en form som alltmer börjat förknippas med hållbarhet, då den anses 

kunna skapa förutsättningar för människor att leva ett hållbart liv. Därmed kommer 

hållbarhetsbegreppet och dess koppling till täthet att förklaras inledningsvis. Därefter sker 

en mer detaljerad beskrivning av olika synsätt på hållbara stadsformer och hållbar täthet. 

Sist skildras hur täthetsbegreppet kan definieras och mätas för att beskriva form. 

 

2.1 Hållbarhet och hållbara stadsformer 

Hållbar utveckling brukar förklaras som en process mot förbättring och definieras ofta i tre 

olika dimensioner: ekologisk-, ekonomisk- och socialhållbarhet. Brundtlandrapporten från 

1987 definierade begreppet som: ”development that meets the needs of the present without 

compromising the ability of future generations to meet their own needs.” (WCED 1987, s. 43). 

Begreppet har sedan dess fått utstå en del kritik för att vara för vagt, men enligt 

Meadowcroft (2000, s. 373) var syftet med en öppen formulering att enklare kunna bilda ett 

gemensamt internationellt mål1.  

Tre år efter Brundtlandrapporten gav EU-kommissionen ut Green Paper on the Urban 

Environment (CEC 1990). Dokumentet syftade till att vägleda Europeiska länder i hur de 

skulle tillämpa begreppet hållbarhet för att reducera uppmärksammade miljöproblem. I 

dokumentet framställs den täta och funktionsblandade staden som lösningen på problemen 

samtidigt som kritik riktas mot den glesa modernistiska planeringen. (CEC 1990, s. 1-5) 

Trots att den täta staden ofta lyfts fram som en eftersträvansvärd form så menar 

urbanteoretikern Neuman (2005, s. 11) att det finns problem vid tillämpning av begreppet, 

då ingen entydig definition finns. 

Det finns alltså flera definitioner för vad en tät och hållbar stad kan innebära, exempelvis 

menar planeringsforskaren Fainstein (2012, s. 168) att begreppets vaghet har bidragit till att 

hållbar stad ibland har utnyttjats för att marknadsföra olika byggnadsprojekt. 

Urbanforskaren Barnett (2012, s. 179) menar att den täta staden bör byggas genom att 

lokalisera ny bebyggelse intill befintlig och genom att fylla luckor i redan utvecklade 

områden, samt genom att bygga längs med infrastrukturstråk. På så vis kan befintlig 

infrastruktur nyttjas och mark sparas vilket bidrar till en hållbar stad genom att 

                                                 
1 Hållbarhetsbegreppet har utvecklats mycket sedan Brundtlandrapporten, men denna utveckling kommer 
inte att speglas i den här uppsatsen. 
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ekonomiska- och miljömässiga resurser används bättre. Urbanteoretikern Jabareen (2006, s. 

41) menar att en hållbar tät stad är en form som möjliggör en hög befolkningstäthet. En 

viss nivå av befolkningstäthet krävs för att skapa tillräckligt underlag för service och sociala 

möten, vilket i sin tur kan medföra att människor gör hållbara levnadsval. 

Stadsbyggnadsforskarna Falkheden och Malbert (2000, s. 77) lyfter fram forskning som har 

visat att hög befolkningstäthet kan bidra till att energianvändningen minskar. Bland annat 

en nordisk undersökning påvisade att energianvändningen var en fjärdedel lägre i tätorter 

med hög befolkningstäthet än i glesare områden. Även planeringsteoretiken Breheny (1996, 

s. 23) hänvisar till en brittisk studie som påvisar att bilanvändningen minskar i orter med 

högre befolkningstäthet jämfört med orter med ett lägre invånarantal, då en högre 

befolkningstäthet ger ett större underlag för infrastruktur. 

Falkheden och Malbert (2000, s. 75-77) undersöker hur hållbara små och medelstora städer 

i Sverige med upp till 100 000 invånare bedöms vara. Författarna anser att dessa har goda 

fysiska och rumsliga förutsättningar för att bli hållbara eftersom städerna är små och 

avstånden kortare, vilket innebär stora möjligheter för att gå och cykla i staden. Det är nära 

till service, arbetsplatser och målpunkter samt att det finns goda förutsättningar för att 

utveckla lokalt förankrade produktionssystem och kretsloppslösningar. Forskarna ser dock 

fysiska strukturer så som bebyggelsestruktur och transportstruktur endast som 

förutsättningsskapande strukturer, vilka kan ge bättre eller sämre förutsättningar för en hållbar 

stadsutveckling. Författarna menar att korta avstånd inte nödvändigtvis gör att människor 

väljer att uträtta sina ärenden i närområdet, utan stadens invånare har stora möjligheter att 

välja fritt vilket utbud av till exempel service och kultur de vill nyttja genom att använda 

bilen för att ta sig längre sträckor. Vidare anser Falkheden och Malbert att flertalet andra 

funktioner än fysiska strukturer är väsentlig för att arbeta mot en hållbar utveckling så som 

samordning mellan olika sektorer, marknadsvillkor och att bryta invanda handlingsmönster.  

Enligt stadsbyggnadshistorikern Johan Rådberg (1994, s. 149-154) är den svenska 

trädgårdsstaden med måttlig bebyggelsetäthet en hållbar stadsform. I hans bok Den svenska 

trädgårdsstaden (1994) utvecklar han dessa tankar och menar att trädgårdsstaden är 

framtidens stad då den möjliggör för hållbara lösningar så som bostadsnära odling, närhet 

till service och minskat bilberoendet. Trädgårdsstaden innebär även högre täthet än den 

genomsnittliga bebyggelsetätheten i Stockholm, vilket enligt Rådberg innebär att den 

stadsformen är bättre på att hushålla på mark än hur Stockholm har byggts hittills. 
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Utifrån en litteraturstudie menar urbanforskaren Masnavi (2011, s. 93-94) att en hållbar tät 

stad har en medelhög täthet i form av 3 till 4 våningars höga town houses. Det är en form 

som enligt Masnavi lämpar sig för att gå, cykla och åka kollektivt samt underlättar för 

sociala möten. Vidare erbjuder stadsformen närhet till service och möjlighet till egen 

trädgård samt egen entré till gatan.  

Miljöforskarna Hahn och Simonis (1994, refererad i Falkheden & Malbert 2000, s. 35) lyfter 

fram behovet av något de kallar en kvalificerad täthet. De menar att funktionsblandning är 

en viktig komponent i den täta staden, framförallt på stadsdels- och kvartersnivå för att öka 

användningen av kollektivtrafik. Samtidigt påpekar Neuman (2000, s. 12, 22) att de längre 

resorna så som flygresor och affärsresor inte minskar genom att staden byggs tät och 

funktionsblandad. Han menar att samhället istället bör ifrågasätta om vårt sätt att leva är 

hållbart snarare än vilken form som är hållbar. Även ekonomi- och stadsbyggnadsforskaren 

Howley (2009, s. 797) ifrågasätter den täta staden som en hållbar stad. I sin undersökning 

frågar han hur människor i centrala Dublin vill bo i framtiden. Det visar sig att det skiljer 

sig beroende på vilket stadie i livet människorna befann sig i. Därför anser Howley att en 

hållbar stad borde ha varierad täthet som innehåller en blandning av bostadstyper som 

passar människor med olika behov och preferenser.  

Två forskare som menar att hållbar täthet är svårt att beskriva är urbanteoretikerna De Roo 

och Miller (2000, s. 6). Enligt dem kan inte hållbar täthet definieras utan formen måste 

anpassas efter stadens förutsättningar. Täthet kan därför inte ses som en universallösning 

för att skapa en hållbar stad utan flera andra faktorer är avgörande, så som exempelvis vart 

service placeras. Arkitekturforskarna Berghauser Pont och Haupt (2010, s. 98) anser dock 

att det går att bilda sig en uppfattning kring vad en hållbar täthet och form är genom att 

utveckla och använda olika mätmetoder. De anser att det idag inte finns någon sådan 

mätmetod som beskriver hållbar täthet och form på ett bra sätt. För att förstå hur en 

hållbar stad kan byggas utvecklar de en kombinerad mätmetod med flera variabler som 

beskriver form. Deras förhoppning är att om mätmetoden används på flera håll kan den på 

sikt ge en mer jämförbar variabel för den hållbara staden och därmed öka 

kunskapsunderlaget för hur den täta staden kan byggas. 

Redogörelsen ovan påvisar att det finns flera olika uppfattningar om vad en hållbar och tät 

stad är. De finns dels de som föreslår en specifik stadsform för hållbarhet och de som 

menar att ingen specifik form finns utan den täta staden måste anpassas efter stadens 

förutsättningar. Andra menar att funktionsblandning är viktigare än tätheten i sig och att 
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fysiska strukturer endast är förutsättningsskapande strukturer. Därför krävs fler medel för 

att nå en hållbar utveckling. Dessa forskares tankar kommer att diskuteras gentemot 

analysens resultat i kapitel 6 diskussion. I nästa avsnitt diskuteras olika sätt att se på täthet 

samt hur täthet kan mätas för att bilda en uppfattning om vad en tät stadsform är. 

 

2.2 Olika mätmetoder för att definiera täthet 

Definitionen av täthet och hur det mäts för att beskriva stadens form skiljer sig mycket 

mellan vad olika forskare anser, samt även mellan hur täthet definieras internationellt och 

nationellt: Det som är tätbebyggt i Sverige kan klassas som medeltätt eller till och med glest 

ur ett nationellt perspektiv. Detta kan exemplifieras med att ett tätbebyggt område i Sverige 

är ett område med minst 200 invånare och med ett avstånd som är mindre än 200 meter 

mellan fastigheterna. Andelen fritidsfastigheter får inte heller vara mer än 50 % (SCB 2013, 

s. 3). I Indien däremot är ett tättbebyggt område en ort med ca 5000 invånare (Census of 

India 2011). Nedan kommer först ett nationellt perspektiv att mäta täthet i städer 

presenteras och därefter ett internationellt perspektiv. 

Stadsbyggnadshistorikerna Johan Rådberg och Anders Friberg (1996, s. 35) menar att det är 

viktigt att skilja på upplevd täthet och uppmätt täthet eftersom att ett område kan upplevas 

som tätt även om den mätbara tätheten är måttlig. Rådberg (1988, s. 7-9) definierar mätbar 

täthet dels genom befolkningstäthet och dels bebyggelsetäthet. Bebyggelsetätheten mäts vanligtvis 

genom exploateringstalet vilket är förhållandet mellan den sammanlagda våningsytan 

(bruttoarean) i bebyggelsen och den totala markarealen. Befolkningstäthet mäts vanligtvis 

enligt Rådberg som antalet invånare på en viss markyta. Även Falkheden och Malbert 

(2000, s. 28) skiljer mellan täthet som bebyggelsetäthet (bebyggd yta per hektar) och 

boendetäthet som synonym till befolkningstäthet, alltså antalet boende personer på en viss 

yta. 

Av de två täthetsdefinitionerna förespråkar Rådberg (1988, s. 7-9) beräkning av 

bebyggelsetäthet vid jämförelser av områden då han menar att exploateringstalet säger mer 

om stadens form och dess formmässiga täthet. Befolkningstätheten ger ofta missvisande 

resultat enligt Rådberg vid jämförelser över tid eftersom invånarantalet är beroende av flera 

faktorer så som förändring av bebyggelsens användning och ökad utrymmesstandard.  

Även stadsbyggnadsforskaren Ståhle (2005, s. 107) menar att exploateringstalet är 

användbart, främst vid långsiktiga analyser av stadens form. Han menar liksom Rådberg 
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(1988, s. 7-9) att befolkningstäthet är en osäker variabel vid analys, då invånarantalet kan 

variera mycket över tid. Dock anser Ståhle (2005, s. 107) att beräkningsmetoden kan vara 

brukbar vid kortsiktiga analyser. 

Liksom Rådberg och Friberg (1996, s. 35) skiljer Berghauser Pont och Haupt (2010, s. 79-

80) på upplevd täthet och fysisk täthet. Den upplevda tätheten är individuell och baseras på 

såväl sociokulturella faktorer som personliga erfarenheter. Den fysiska tätheten är mätbar 

och kan mätas på flera olika sätt. Författarna redogör för de vanligaste sätten att mäta 

täthet samt för hur väl mätmetoden beskriver den urbana formen. De är befolknings- och 

bostadstäthet, markanvändningsintensitet, bebyggd markandel, byggnadshöjd och rymlighet. 

Befolknings- och bostadstäthet utrycks som antalet människor eller hushåll i ett område och är 

en vanlig metod för att undersöka var skolor och andra verksamheter skall anläggas, men 

författarna menar att mätmetoden säger lite om stadens form (Berghauser Pont & Haupt 

2010, s. 81-85). Markanvändningsintensiteten beskrivs genom exploateringstalet, som redogör 

för relationen mellan den totala våningsarean och den totala markarean. Författarna anser 

att metoden är bättre än den förstnämnda för att beskriva stadens form, men att det finns 

brister med att enbart använda metoden då två helt olika urbana former kan ha samma 

exploateringstal (Berghauser Pont & Haupt 2010, s. 87-88). Bebyggd markandel mäter den 

bebyggda ytan i procent och används för att beskriva relationen mellan bebyggd och 

obebyggd mark. Författarna menar dock att metoden har svagheter vid beskrivning av 

form, då områden med helt olika karaktärer kan ha samma mått på bebyggd markandel 

(Berghauser Pont & Haupt 2010, s. 88-90). Byggnadshöjden beskrivs genom våningsantalet 

och säger som ensam variabel inte mycket om relationen mellan urban form och täthet 

enligt Berghauser Pont och Haupt (2010, s. 90-92). Beräkning av rymligheten används för att 

försöka förklara sambandet mellan öppna ytor och den totala våningsarean. Författarna 

anser att det är ett bra mått för att beskriva andelen öppna ytor, medan metoden säger lite 

om stadens form (Berghauser Pont & Haupt 2010, s. 92). 

Sammanfattningsvis finns det alltså flera olika sätt att mäta täthet på och det finns styrkor 

och svagheter med respektive metod. Rådberg (1988, s. 7-9), samt Berghauser Pont och 

Haupt (2010, s. 81-85) anser att det finns påtagliga brister med att undersöka en stads form 

genom befolkningstäthet, det vill säga antalet invånare inom ett visst område. Berghauser 

Pont och Haupt (2010, s. 87-88) menar att markanvändningsintensiteten, det vill säga att 

använda exploateringstal som mätmetod, generellt beskriver en stadsform på ett bättre sätt, 

men att den som enskild variabel också har svagheter.  
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Rådberg och Friberg (1996, s. 42-43) använder flera av de parametrar som kan användas 

för att mäta bebyggelsetäthet. De kombinerar mätmetoderna exploateringstal, våningsantal, 

rymligetsantal, samt andel bebyggd mark för att bättre beskriva stadens form. De använder 

metoden för att kunna jämföra och klassificera svenska bebyggelseområden efter olika 

klasser av stadstyper. Med hjälp av parametrarna identifierar Rådberg och Friberg (1996, s. 

149-153) åtta klasser av svenska stadstyper som presenteras i nästkommande kapitel. 
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3 .  TEORET I SK  RA M  

Uppsatsens teoretiska ram utgörs av de åtta klasser av svenska stadstyper som Rådberg och 

Friberg (1996, s. 149-153) identifierar2. Den teoretiska ramen kommer att användas i kapitel 

6 diskussion för att försöka klassificera analysens resultat enligt de beskrivna stadstyperna. På 

så vis skapas en återkoppling till vilken stadstyp och bebyggelsetäthet som är gällande i den 

undersökta empirin. Detta kan bidra till ett mer nyanserat diskussionsunderlag mot de 

hållbara stadsformer som presenterades i forskningsöversikten. I slutet av detta kapitel 

presenteras och definieras uppsatsens teoretiska begrepp. Dessa utgår från de 

stadstypskategorier som är beståndsdelar i Rådberg och Fribergs (1996, s. 149-153) åtta klasser 

av stadstyper, vilka presenteras nedan. 

 

3.1 Svenska stadstypsklasser 

Utifrån parametrarna exploateringstal, våningsantal, andel bebyggd mark och rymlighetstal 

gör Rådberg och Friberg (1996, s. 149-153) klassificeringar av stadstyper som är främst 

förekommande i Sverige. Härefter används begreppet bebyggelsetäthet som ett samlingsnamn 

för samtliga parametrar3. I bilaga 1 kan Rådberg och Fribergs täthetsdiagram ses som visar 

hur de olika stadstypsklasserna förhåller sig till bebyggelsetäthet. Dessa åtta klasser av 

stadstyper beskrivs nedan. 

Den tätaste klassen av stadstyper som Rådberg och Friberg (1996, s. 149) identifierar är 

storstadsmässig sluten bebyggelse. Klassen byggdes framförallt mellan 1870 till 1940 eller efter 

1975 och utgörs endast av flerbostadshus. Klassen består av lamellhus och höghus i 

kvarter, reformkvarter, postmoderna kvarter och byggnader i kvartersform som även har 

gårdsbebyggelse, så kallad stenstad. Vanligt förekommande våningsantal är 4-10 vån, 

mellan 25 till 50 % av marken är bebyggd och exploateringsgraden ligger kring ca 1,8. 

Klassen är främst förekommande i storstäders innerstad och gatunätet är vanligtvis ett 

traditionellt rutnät. Byggnaderna är placerade i direkt anslutning till gatan i form av 

kringbyggda kvarter eller friliggande byggnader och fastigheterna är vanligtvis små förutom 

i de postmoderna kvarteren. 

                                                 
2 Motivet till att deras klassificering av statstyper används är för att den baseras på flera beståndsdelar, 
”stadstypskategorier”, som beskriver den fysiska formen och täthetgraden. Dessutom är klassificeringen 
utformad ur ett svenskt perspektiv vilket lämpar sig väl för den empiri som uppsatsen ska undersöka. 
3 Hur Rådberg och Friberg beräknar bebyggelsetäthet kan läsas i deras bok Svenska stadstyper (1996, s. 40-43) 
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Den andra klassen av stadstyper är småstadsmässig sluten bebyggelse och byggdes framförallt 

mellan 1870 till 1940 och består endast av flerbostadshus. Klassen består av lamellhus i 

kvarter, kringbyggda kvarter med gårdsbebyggelse och kvarter med radstående 

byggnadssätt. Våningsantalet är mellan 2-3 våningar, andel bebyggd mark är mellan 25 till 

50 % och ett exploateringstal på ca 1,0. Bebyggelsen är främst förekommande i medelstora 

och mindre städers innerstad och gatunätet är vanligtvis rutnät och byggnaderna är 

placerade i direkt anslutning till gatan. Kvartersstrukturen är ofta kringbyggd eller 

fristående i kvarter och fastigheterna är vanligtvis små. (Rådberg & Friberg 1996, s. 149-

151) 

Den tredje klassen av stadstyper är hög öppen bebyggelse. Klassen byggdes från ca 1930 till 

1970 och består utav flerbostadshus. Våningsantalet kan vara mycket högt, mellan 5-16 

våningar, ca 10 till 20 % av marken är bebyggd och exploateringstalet ligger på ca 1,0. Inom 

denna klassificering finns kombinationer av höga och låga hus, skivhus och punkthus. 

Klassen är vanligast förekommande i förortsbebyggelse i större och medelstora städer. 

Gatunätet är vanligtvis ej genomgående och bostadshusen ligger indragna ifrån gatan. 

Fastigheterna är stora och omfattar ofta en hel husgrupp. (Rådberg & Friberg 1996, s. 151) 

Klassen medeltät, öppen bebyggelse byggdes framförallt från 1930 och består utav 

flerbostadshus. Typen är vanligast förekommande i perifera lägen. Gruppen består av 

vinkelhusgårdar, låga punkthus och lamellhus. Våningsantalet är 2-4 våningar, ca 15 till 20 

% av marken är bebyggd och exploateringstalet ligger kring 0,5.  I den äldre bebyggelsen är 

ofta gatunätet sammanhängande, i sentida områden är gatunätet ofta separerat med 

återvändsgränder (säckgator). Byggnaderna är indragna från gatan och fastigheterna 

omfattar vanligtvis ett helt kvarter i nyare områden, men i äldre områden är de ofta 

indelade i mindre fastigheter. (Rådberg & Friberg 1996, s. 151-152) 

Den femte klassen förindustriell stad byggdes främst före 1870 och består utav enfamiljshus 

och små flerbostadshus. Typen är främst förekommande i en del äldre mindre städer. 

Klassen består av förindustriell stad i rutnät eller medeltida gatunät. Våningsantalet är 1 till 

2 våningar, 30-50 % av marken är bebyggd och ett exploateringstal kring 0,45. Byggnaderna 

är placerade intill gatan och inuti kvarteret. Kvarteret består utav små fastigheter. (Rådberg 

& Friberg 1996, s. 152) 

Klassen låg och tät bebyggelse byggdes främst efter 1910 och framåt. Inom gruppen finns 

trädgårdsstad, lågt radstående byggnader, radhusgrupper och arbetarbostäder. Hustypen är 
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flerbostadshus eller enfamiljshus och våningsantalet är 1 till 2 våningar. Ca 15 till 20 % av 

marken är bebyggd och exploateringsgraden är ca 0,3. I den äldre bebyggelsen är gatunätet 

ofta genomgående, men i nyare kan de vara trafikseparerade. Fastigheterna är ofta små i 

äldre områden och större i nyare. (Rådberg & Friberg 1996, s. 152) 

Klassen låg, gles bebyggelse byggdes mellan 1890 till 1930 och består utav områden som är 

blandade av småhus och flerbostadsvillor. Det är främst enfamiljshus, våningshöjden är 1 

till 2 våningar, ca 5 till 10 % av marken är bebyggd och exploateringsgraden är ca 0,15. De 

är vanligast förekommande i perifera lägen. Gatunätet är vanligtvis sammanhängande men 

säckgator förekommer. Byggnaderna är friliggande och fastigheterna är små. (Rådberg & 

Friberg 1996, s. 152-153) 

Den sista klassen låg och mycket gles bebyggelse består utav glesa småhus- och 

sportstugeområden som främst förekommer i perifera lägen i stadens utkant. 

Våningshöjden är 1 till 2 våningar, mindre än 5 % av marken är bebyggd och 

exploateringsgraden ligger kring 0,15. Gatunätet är ofta sammanhängande med låg 

standard. Tomterna är stora med friliggande enfamiljshus. Stadstypen började byggas ca 

1930. (Rådberg & Friberg 1996, s. 153) 

 

3.2 Teoretiska begrepp 

Rådberg och Fribergs (1996, s. 147-153) ovan presenterade klasser av stadstyper består av 

flera olika beståndsdelar som kännetecknar stadstypen. Dessa delar kommer i denna 

uppsats kallas för stadstypskategorier och är följande: stadstyp, byggnaders placering i kvarteret, 

byggnaders placering mot väg, gatunätets struktur, hustyp, hushöjd, läge och tillkomstperiod4. Då 

uppsatsen syftar till att undersöka vilken fysisk struktur som täthet får kommer dessa 

stadstypskategorier att användas som teoretiska begrepp. Motivet till detta är att de är 

användbara för att beskriva bebyggelseområdens olika täthetsgrad och form (Rådberg & 

Friberg 1996, s. 147-153). För att kunna besvara problemformuleringen kommer det här att 

förtydligas vad som menas med de åtta stadstypskategorierna i denna uppsats. 

                                                 
4 Rådberg och Friberg använde kategorin kvarter- och gatustruktur men den har i denna uppsats brutits ner 
till byggnaders placering i kvarteret, byggnaders placering mot väg och gatunätets struktur. Deras kategori andel bebyggd 
mark kommer inte att beräknas vid kategoriseringen då den totala markarealen är svårberäknad i en detaljplan 
och översiktsplan som utgör uppsatsens empiri. Det beror på att bebyggelsen sällan är utmarkerad i planen, 
därmed är det svårt att beräkna den totala markarealen då gränsdragningen blir problematisk. Trots att alla 
beståndsdelar inte tas med, anser jag att de övriga stadstypskategorierna bidrar till tillräckligt underlag för att 
bedöma den fysiska strukturen. 
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Stadstyp är den övergripande fysiska formen i ett avgränsat område. I denna uppsats 

kommer endast stadstyper tas upp då de nämns explicit i form av att ”stad” eller ”staden” 

kopplas ihop med ett adjektiv. Exempel på en stadstyp är trädgårdsstaden och 

kvartersstaden. Hushöjden är antalet våningar i bebyggelsen samt andra givna parametrar 

som kan påverka hushöjden så som att inredd vind är tillåten. Läget är den geografiska 

lokaliseringen samt den funktion platsen har innan planförslaget. Till exempel så kan 

planens läge beskrivas enligt följande: planen är belägen 2 km söder om centrum och 

ersätter ett industriområde som ligger i anlutning till befintlig bebyggelse. 

Byggnaders placering i kvarteret beskriver hur byggnaderna förhåller sig till varandra i kvarteret, 

ett exempel är kringbyggda och fristående byggnader.  Byggnaders placering mot väg beskriver 

hur byggnaderna förhåller sig till gatustrukturen, ett exempel är att byggnaderna är indragna 

från gata eller placerade i anslutning till gata. Gatunätets struktur beskriver det övergripande 

gatunätets struktur, det kan t.ex. vara trafikseparerat, säckgator eller rutnät. Hustyp är den 

funktion bebyggelsen har t.ex. flerbostadshus, enfamiljshus, handel, kontor och garage. 

Tillkomstperiod är det årtal som planen vunnit laga kraft.  

För att underlätta återkoppling till den teoretiska ramen har även vägledande verktyg hämtats 

från Rådberg och Fribergs klasser av stadstyper. De vägledande verktygen består utav Rådberg 

och Fribergs termer som beskriver fysiska strukturer och tillämpas för att underlätta vid 

beskrivning av stadstypskategorierna gatunätets struktur, byggnaders placering mot väg, byggnaders 

placering i kvarteret och hustyper. Dessa kan ses i bilaga 2. Ett exempel på hur de används 

kommer att redovisas senare i kapitel 4 forskningsdesign, metod och empiri. 

Den valda teorin innebär att endast bebyggelsetäthet undersöks och ingen annan definition 

av täthet. Därmed ges en avgränsad bild av begreppets tillämpning. Dock är det intressant 

att se vilka stadsformer som kopplas till täthet eftersom den täta staden får olika fysiska 

uttryck.  Den valda teorin kan med hög sannorlikhet vara till hjälp för att besvara 

problemformuleringen då dess stadstypskategorier med vägledande verktyg är konkreta och 

underlättar därmed innehållsanalysen. 

Sammanfattningsvis består de teoretiska begreppen av stadstypskategorierna:  

 stadstyp 

 hushöjder 
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 läge 

 tillkomstperiod 

 gatunätets struktur 

 byggnaders placering mot väg 

 byggnaders placering i kvarteret 

 hustyper  

Dessa har som nämnts tidigare hämtats ur Rådberg och Fribergs åtta stadstypsklasser. 

Vägledande verktyg används för att underlätta beskrivning av formen i de fyra sistnämnda 

stadstypskategorierna. I figur 1 visas en schematisk bild över sambandet mellan den 

teoretiska ramen och de teoretiska begreppen. 
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Figur 1: I figuren visas förhållandet mellan den teoretiska ramen och de teoretiska begreppen som kommer 

att användas. Den teoretiska ramen utgörs av Rådberg och Fribergs beräkning av bebyggelsetäthet som 

används för att identifiera åtta klasser av stadstyper. De teoretiska begreppen utgörs av stadstypskategorier som 

är de beståndsdelar som de åtta klasserna är uppbyggda av. Hur de tillämpas i denna uppsats beskrivs i kapitel 

3.2 teoretiska begrepp. Längst ner i figuren finns de vägledande verktyg med termer från Rådberg och Friberg som 

används för att underlätta vid kategorisering av stadstypskategorierna. Vid tillämpning av de teoretiska 

begreppen kan därmed återkoppling till den teoretiska ramen göras och kan även stödja diskussionen 

gentemot hållbara stadsformer. 

Bebyggelsetäthet  
Beräknas av Rådberg och Friberg med hjälp av exploateringstal, 
andel bebyggd mark, våningsantal och rymlighetstal 

8 klasser av stadstyper identifieras 

 Storstadsmässig sluten bebyggelse 

 Småstadsmässig sluten bebyggelse 

 Hög öppen bebyggelse 

 Medeltät, öppen bebyggelse 

 Förindustriell stad 

 Låg och tät bebyggelse 

 Låg, gles bebyggelse 

 Låg och mycket gles bebyggelse 

Klasserna kännetecknas av stadstypskategorierna: 

 Stadstyp 

 Hushöjd 

 Läge 

 Gatunätets struktur 

 Byggnaders placering mot väg 

 Byggnaders placering i kvarteret 

 Hustyper 

 Tillkomstperiod 

Vägledande verktyg 
se bilaga 1 

Teoretiska 

begrepp 

Teoretiskt  

ram 



 

 
19 

4 .  FORSKNINGSD ES I GN,  METOD OCH EMPIR I   

Undersökningens forskningsdesign utgörs av en fallstudie som enligt Denscombe (2009, s. 

59-60) är en användbar strategi vid undersökningar som utgörs av en eller ett fåtal enheter. 

Fallstudien ger forskaren stor möjlighet att gå på djupet i sin undersökning och lämpar sig 

därför väl för att besvara uppsatsens problemformulering genom en djupgående 

undersökning av begreppet täthet. I denna uppsats kommer enbart ett fall att undersökas, 

Växjö kommun, vilket ger möjlighet att fördjupa sig i detalj. Dock finns en nackdel med att 

använda fallstudie som tillvägagångsätt då generaliseringar är svåra att göra baserat på 

resultatet av enbart ett fall (Denscombe 2009, s. 72). Men genom att undersöka ett specifikt 

fall av hur en kommun tillämpar tät stad, i avseende av vilken fysisk struktur begreppet får, 

kan det bidra till ökad förståelse för vilka uttryck det vaga begreppet tät stad kan få i 

praktiken. Resultatet av vilken form som kommunen förespråkar kan sedan diskuteras mot 

vad en del forskare anser att en hållbar tät stad är, för att undersöka hur kommunens 

tillämpning förhåller sig till detta. 

För att besvara problemformuleringen har innehållsanalys valts som lämplig metod för att 

studera plandokument utifrån de teoretiska begreppen. Dessa begrepp utgörs av 

stadstypskategorier med vägledande verktyg som beskriver form och täthet och styr vid 

genomläsning av dokumenten. Innehållsanalys är enligt Denscombe (2009, s. 307-308) en 

metod där det är lämpligt att utforma kategorier för att studera materialet. Metoden är även 

lämplig för sökning med nyckelord, vilket också tillämpas för att identifiera relevanta 

textstycken. 

En fördel är att metoden i princip kan tillämpas på vilket material som helst och att den 

oftast är relativt enkel att genomföra. Den är även lämplig för att avslöja dolda intentioner i 

textmaterialet så som idéer och värderingar. (Denscombe 2009, s. 308) Ett inbyggt problem 

vid tillämpning av metoden är att den har en tendens att förvränga den ursprungliga 

textens betydelse då endast vissa delar av materialet lyfts fram. Det kan även vara svårt att 

förstå textens underförstådda meningar med hjälp av metoden. Det undersökta materialet 

bör därför vara så enkelt och rakt formulerat som möjligt. (Denscombe 2009, s. 309)   

Innehållsanalys är vanligtvis en kvantitativ metod då den kan användas för att räkna i vilken 

omfattning ord eller företeelser förekommer i den undersöka empirin. Det är dock möjligt 

att genomföra en kvalitativ innehållsanalys för att analysera både text och bilder på ett mer 

ingående sett (Denscombe 2009, s. 398). Det senare tillvägagångssättet lämpar sig därför 
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bättre i denna undersökning då både text- och kartmaterial skall undersökas djupgående. 

Dock är det viktigt att forskaren är konsekvent vid beskrivning av tillvägagångssättet för att 

analysen ska kunna upprepas av andra forskare (Denscombe 2009, s. 307). 

Denscombe (2009, s. 383-385) menar att en kvalitativ analys aldrig kan vara fri från 

tolkningar som påverkas av forskarens ”jag”. Exempelvis kan mina val påverkas av att jag 

är kvinna och studerar fysisk planering i Sverige. I kvalitativa analyser är det även svårare 

att presentera all data som används och forskaren får agera som en redaktör som väljer ut 

delar av analysen som illustrerar undersökningens resultat. Detta kan innebära att olika 

forskare väljer att lyfta fram olika delar av materialet (Denscombe 2009, s. 386-387). 

Fördelar med att använda kvalitativa analyser är att de kan ge en bra bild av verkligheten då 

metoden kan påvisa komplexa samband. Kvalitativa analyser tillåter även att olika forskare 

kommer fram till olika slutsatser, istället för att förutsätta att det måste finnas en entydig 

förklaring till fenomenet. (Denscombe 2009, s. 398-399) Nackdelar med att använda 

kvalitativa analyser som Denscombe (2009, s. 309-400) framhåller är att tolkning av data 

sker i större utsträckning än vid kvantitativa metoder och det finns även en risk att 

förklaringar som ges blir förenklade. Watt Boolsen (2007, s. 88-89) framhåller att kvalitativa 

analyser kan brista i ”transparens” i hur forskningen gått tillväga och det är därför viktigt 

att redogöra för hur och vilka val som gjorts i undersökningen.  

 

4.1 Urval av empiriskt material 

Empirin har valts ut för att försöka besvara problemformuleringen på ett så utförligt sätt 

som möjligt inom den begränsade tidsramen. Därför har empiri ifrån enbart en kommun 

valts ut med förhoppningen att ge en djupare förståelse för vilka fysiska uttryck täthet kan 

få i översiktlig- och detaljplanering.   

Både översiktplan och detaljplan har valts ut som undersökningsmaterial och då båda är 

officiella dokument bör materialet ha en hög trovärdighet (Denscombe 2009, s. 301-302). 

Översiktsplanen har valts ut då det är det dokument som enligt plan- och bygglagen ska 

ange den långsiktiga utvecklingsinriktningen av den fysiska miljön samt att alla kommuner 

ska ha en aktuell översiktsplan (SFS 2010:900). Översiktplanen bör därmed kunna 

representera den pågående inriktningen för den fysiska planeringen i den undersökta 

kommunen. Även om översiktsplanen inte är juridiskt bindande är det intressant att 
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undersöka vilka kopplingar som görs mellan begreppet täthet och stadsform då det ger en 

intention om kommunens förhållande till begreppet.  

Detaljplanen har valts ut som empiri då dokumentet har en högre detaljeringsgrad än 

översiktsplanen. Förhoppningen är därför att kunna ge en konkretare bild av kommunens 

förhållande till begreppet. Detaljplanen är juridiskt bindande men flertalet faktorer kan 

påverka det slutgiltiga resultatet, så som hur många våningar byggherren tycker att det är 

ekonomiskt lönsamt att uppföra. Trots det ger detaljplanen en intention om hur 

kommunen kan tillämpa begreppet. I översiktsplanen kommer texten att undersökas och i 

detaljplanen kommer både planbeskrivning med bilder och text samt plankarta med text, 

bild och planbestämmelser att studeras. Därmed kommer inte exempelvis yttranden och 

gestaltningsprogram som ibland följer med plandokumenten att studeras. 

Empiri från Växjö kommun har valts ut som lämpligt undersökningsmaterial. Växjö 

kommun är belägen i södra Sverige och har knappt 90 000 invånare (SCB 2014) och 

marknadsför sig som Europas grönaste stad. De arbetar för att nå en hållbar framtid 

genom att bygga en mångfunktionell och sammanhållen stad med korta avstånd för att ge 

människor ökade förutsättningar att välja gröna kommunikationsmedel. (Växjö kommun 

2014a) Därmed har Växjö kommun förtätning och täthet som planeringsstrategi och i deras 

översiktsplan som berör Växjö stad uttrycker de: ”Vi vill bygga en tätare stad med blandade 

funktioner i sammanhängande stråk” (Växjö kommun 2012, s. 4). 

Eftersom en översiktsplan ska analyseras väljs givetvis Växjö kommuns översiktsplan ut 

som empiri. Dock kommer enbart den del som berör Växjö stad att analyseras eftersom 

strategierna täthet och förtätning är vanligast förekommande inom stadsbebyggelse. Det 

utvalda dokumentet heter Växjö kommuns översiktsplan del Växjö stad (2012). 

Även fyra stycken detaljplaner valdes ut som empiri och urvalskriterierna för detaljplanerna 

var följande. Detaljplanen måste vara belägen inom Växjö stad (den sammanhållna 

tätorten) då strategierna täthet och förtätning är vanligast förekommande i stadsbebyggelse. 

För att få så aktuella planer som möjligt måste detaljplanen vunnit laga kraft under 2014. 

Ett till kriterium som användes var att detaljplanen skulle innehålla bostäder och 

anledningen till detta är att strategin förtätning och bygga tätt troligtvis sällan tillämpas i 

exempelvis industriområden. Nyckelorden tät* och förtät* användes sedan för att 

identifiera sådana detaljplaner som avser att uppföra en tät bebyggelse eller ingår i ett 

förtätningsområde. Hela planen anses därför syfta till att uppnå en tätare 
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bebyggelsestruktur. Samtliga dokument var digitalt tillgängliga vilket underlättade vid 

sökning av nyckelord. Av de sex planer som vunnit laga kraft under 2014 stämde 

urvalskriterierna på fyra detaljplaner: Trädan 23, 24 och 27 (Växjö kommun 2014b), Växjö 

10:15 m.fl. Södra stationsområdet (Växjö kommun 2014c), Strandsnäckan (Växjö kommun 

2014d) och Växjö 12:10 m.fl. Limologen syd (Växjö kommun 2014e). Se bilaga 3 för 

lokalisering av detaljplanerna. Innehållsanalysens tillvägagångssätt kommer att ske på olika 

vis vid analys av detaljplan respektive översiktsplan, vilket förklaras nedan.  

Det är tänkbart att redan bebyggda områden med täthet som ambition istället kunde ha 

valts ut som empiri för att kunna besvara problemformuleringen. Dock gjordes valet att 

studera plandokument för att bättre kunna spegla kommunens intentioner och därmed 

deras förhållande till begreppet. 

 

4.2 Genomförande av innehållsanalys  

Innehållsanalysen skiljer sig åt vid studie av översiktsplan och detaljplan vilket är möjligt då 

studien inte specifikt syftar till att undersöka skillnader mellan plannivåerna. Den 

innehållsanalys som görs av översiktsplanen syftar till att ge en bakgrundsbild av 

kommunens förhållande till begreppet, som sedan fördjupas genom analys av detaljplaner.  

Innehållsanalysens tillvägagångssätt utgår från Denscombes (2009, s. 307-308) beskrivning 

av metoden som består utav 6 steg. 

1. Urval av empiri 

2. Bryt ner texten i enheter, t.ex. ord, meningar eller stycken 

3. Utarbeta relevanta kategorier för analys av empiri 

4. Koda enheterna i överensstämmelse med kategorierna 

5. Räkna förekomsten av dessa enheter 

6. Analysera texten beträffande enheternas frekvens och deras förhållande till andra 

enheter som förekommer i texten.  

I denna studie kommer de tre första stegen att tillämpas samt steg 5, eftersom att steg 4 

och 6 lämpar sig vid en kvantitativ innehållsanalys som räknar förekomsten av utvalda ord 

(Denscombe 2009, s. 307-308). Även steg 5 lämpar sig för en kvantitativ analys men det 

steget har tagits med vid analys av översiktsplanen för att påvisa i vilken omfattning 

nyckelorden förekommer i empirin. Det första steget tillämpades redan i föregående avsnitt 
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och i enlighet med Denscombes (2009,s 369) rekommendation för kvalitativa analyser 

lästes empirin igenom innan analysen påbörjades för att få bättre förståelse för 

dokumenten. Hur steg 2 och 3 tillämpas är olika vid analys av detaljplan och översiktsplan, 

därför beskrivs tillämpningen av varje plan nedan. Steg 5 tillämpades vid innehållsanalysen 

av översiktsplanen då förekomsten av orden tät* och förtät* räknades, därmed består 

analysen av en viss kvantitativ ansats. 

 

4.2.1 Genomförande av innehållsanalys – Översiktsplan 

Vid analysen av översiktsplanen har steg 2 tillämpats genom att texten brutits ner till 

stycken efter en sökning av nyckelorden tät* och förtät* i Växjö kommuns översiktsplan del 

Växjö stad (2012). Steg 3 tillämpades genom att urvalet av textstycken som ansågs vara 

relevanta styrdes av stadstypskategorierna (stadstyp, hushöjd, läge, byggnaders placering mot 

gata, byggnaders placering i kvarteret, gatunätets struktur, hustyp, tillkomstperiod). På så 

vis valdes de textstycken som rör fysisk form ut. Ett exempel på hur en stadstypskategorisering 

enligt kategorin hustyper har genomförts beskrivs nedan.  

Vi uppmuntrar en ökad blandning av verksamheter och boende i hela staden 

men prioriterar detta allra högst i stadsdelscentrumen och längs huvudgatorna 

i stråken. Där ska vi koncentrera handel, skolor, vårdinrättningar, 

fritidsanläggningar, verksamheter som behöver mycket personal, samt 

flerbostadshus och tät småhusbebyggelse. (Växjö kommun 2012, s. 14) 

 

Citatet visar på en fysisk struktur då olika hustyper beskrivs.  Hustyper som tycks eftersträvas i 

centrala delar och stråk är handel, skolor vårdinrättningar, fritidsanläggningar, verksamheter 

som behöver mycket personal, samt flerbostadshus och tät småhusbebyggelse. 

Ibland gick textstycket som identifierades med hjälp av nyckelorden att koppla till fysisk 

form, men inte till stadstypskategorierna på grund av att de innehöll för lite information. 

Dessa fall uppmärksammas men de är endast de fall som kan knytas till 

stadstypskategorierna som analyseras. Ett exempel på när förtät* kan kopplas till fysisk 

form men inte kategoriseras presenteras i nedanstående citat: 

Vi ska se över åtgärder vid befintliga och nya passager i samband med 

förtätning och kollektivtrafikåtgärder etc. (Växjö kommun 2012, s. 23) 
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Det rör sig om en fysisk struktur genom att det rör utformningen av passager. Dock är det 

svårt att kategorisera enligt kategorin gatustruktur då det inte utvecklas vilka passager de rör 

sig om och deras utformning. Således går det inte att utläsas vilken typ av form som 

förespråkas. 

Vid sökning på relevanta stycken gjordes 8 stycken träffar på nyckelordet förtät* som rörde 

fysisk form. Det var 5 stycken utav dessa som gick att kategorisera in i 

stadstypskategorierna. Vid sökning av relevanta stycken påträffades 21 stycken träffar på 

nyckelordet tät* som rörde fysisk form. Det var 17 stycken av dessa som gick att 

kategorisera in i stadstypskategorierna. För att säkerställa validiteten genomfördes denna 

sökning och urval vid två tillfällen, med resultatet att samma textstycken valdes ut. Av 

denna anledning ansåg jag att flera sökningar och urval av textstycken inte behövdes för 

ytterligare validering. 

 

4.2.2 Genomförande av innehållsanalys – Detaljplan 

De fyra detaljplaner som innehållsanalysen har genomförts på är: Trädan 23, 24 och 27 

(Växjö kommun 2014b), Växjö 10:15 m.fl. Södra stationsområdet (Växjö kommun 2014c), 

Strandsnäckan (Växjö kommun 2014d) och Växjö 12:10 m.fl. Limologen syd (Växjö kommun 

2014e). En kvalitativ innehållsanalys genomförs av plankarta och planbeskrivning med 

illustrationsbilder. 

Urvalet av detaljplaner tillämpades i steg 1 genom att en sökning av nyckelorden tät* och 

förtät* användes för att identifiera detaljplaner som avser att bygga en tät bebyggelse eller 

ingår i ett förtätningsområde. Steg 2 och 3 tillämpades simultant då genomläsningen av 

plandokumenten styrdes av stadstypskategorierna (stadstyp, hushöjd, läge, byggnaders 

placering mot gata, byggnaders placering i kvarteret, gatunätets struktur, hustyp, 

tillkomstperiod) för att hitta relevanta textstycken samt för att kategorisera dessa. Analysen 

av respektive detaljplan skedde vid två tillfällen för att säkerställa att samma textstycken 

och delar av plankartan identifierades. För att underlätta genomläsningen och kopplingen 

till stadstypskategorierna användes vägledande verktyg, se bilaga 2. Dessa användes inte som 

sökord utan för att vägleda och underlätta vid kategorisering av stadstypskategorierna. 

Ett exempel på hur ett vägledande verktyg kan användas för att beskriva en form i en 

stadstypskategori är följande. Ponera att i plankartan finns det en planbestämmelse som säger 

att byggnader inte får uppföras i ett område som gränsar till den omkringliggande gatan. 
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Först används stadstypskategorin ”byggnaders placering mot gata” för att identifiera detta 

sammanhang, därefter används det vägledande verktyget ”byggnader indragna från gata” för att 

beskriva den fysiska formen. Således beskrivs formen i stadstypskategorin ”byggnaders 

placering mot gata” genom det vägledande verktyget med formuleringen ”byggnader är 

indragna från gatan”. 
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5 .  A NA LYS  

I detta kapitel presenteras först analysen av översiktsplanen och sedan presenteras analysen 

av de fyra detaljplanerna. 

 

5.1 Växjös översiktsplan  

En sökning av nyckelorden tät* och förtät* gjordes i Växjö kommuns översiktsplan del Växjö 

stad (2012). Urvalet av textstycken som ansågs vara relevanta styrdes av stadstypskategorierna 

(stadstyp, hushöjd, läge, byggnaders placering mot gata, byggnaders placering i kvarteret, 

gatunätets struktur, hustyp, tillkomstperiod) och de vägledande verktygen (se bilaga 2). De 

vägledande verktygen användes inte som sökord utan för att vägleda och styra 

stadstypskategoriernas beskrivning av den fysiska formen. 

Vid sökning på relevanta stycken påträffades 8 stycken träffar på ordet förtät* som rörde 

fysisk form. Det var 5 stycken utav dessa som gick att kategorisera in i 

stadstypskategorierna. Vid sökning av relevanta stycken gjordes 21 stycken träffar på ordet 

tät* som rörde fysisk form. Det var 17 stycken av dessa som gick att kategorisera in i 

stadstypskategorierna. Nedan presenteras några textstycken som illustrerar vilka fysiska 

uttryck som kopplas till begreppen tät* och förtät*. 

Översiktsplanens, vars tillkomstperiod är 2012 då den antogs av kommunfullmäktige, lyfter 

fram den täta- och funktionsblandade staden som en eftersträvansvärd fysisk struktur och 

stadstyp. Plandokumentet tycks framhålla stadstypen som en struktur som kan öka 

förutsättningarna för människor att välja ”gröna” transportmedel.  

En tätare och mer funktionsblandad stad där nästan alla persontransporter sker 

till fots, med cykel eller kollektiva färdmedel. (Växjö kommun 2012, s. 4) 

I centrala lägen uttrycker dokumentet att den täta staden kan ersätta befintliga industri- och 

verksamhetsområden. Här kan istället hustyper med kontor och bostäder i de övre 

våningarna, samt butiker och andra lokaler i bottenvåningen byggas. Kommunen verkar 

därför eftersträva kombinerade hustyper i den täta staden. 

Delar av dagens centrala industri- och verksamhetsområden omvandlar vi 

successivt till en betydligt tätare blandstad där bostäder, handel och 

verksamheter blandas. Exempel på det är genom hus med butiker och andra 
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lokaler i bottenvåningen medan kontor och bostäder ligger i våningarna 

ovanför. (Växjö kommun 2012, s. 14) 

Den täta och funktionsblandade stadens fysiska form beskrivs vara sammanhängande 

genom att lägen för ny bebyggelse etableras i stråk och intill befintlig bebyggelse. De hustyper 

som anses vara attraktiva och eftersträvansvärda i den täta och blandade staden är bostäder 

(utan vidare specificering), handel, service och kontor. Det tycks som att dessa hustyper är 

mer eftertraktade i stadens centrala delar men även på andra platser där god kollektivtrafik 

finns. Därmed verkar läget för en tätare och blandad stadstyp vara mer eftersträvansvärt i 

centrala delar och stationsnära lägen. 

Vi vill att Växjö ska bli en attraktiv och hållbar stad med rikt stadsliv – även när 

staden växer. Därför föreslår vi att vi till stor del ska bygga inom dagens 

stadsbygd och i sammanhängande stråk längs sjöar och öppna kulturlandskap. 

I nya och gamla stadsdelscentrum, längs Teleborgsvägen och Storgatan men 

också på andra gator med tät kollektivtrafik vill vi att det ska finnas en 

blandning av bostäder, handel, service och kontor. (Växjö kommun 2012, s. 4) 

[citatet ovan valdes ut då ordet tät* påträffades i dess rubrik, förf. anm.] 

Översiktsplanen uttrycker att knappt en kilometer breda ”bebyggelsestråk” ska dras längs 

med sjöar och kulturlandskap, där busslinjer förser områdena med kollektivtrafik. Gående 

och cyklister framhålls vara grupper vars framkomlighet i stråken prioriteras. Ökad 

framkomlighet verkar kunna uppnås genom att bygga sammanhängande och på så viss 

undvika barriärer i staden. Det verkar därför som att gatunätet i den täta staden ska byggas 

sammanhängande, alltså inte trafikseparerat. 

Genom att lägga stråken längs sjöar eller kulturlandskap skapar vi närhet till 

attraktiv natur. Samtidigt skapar vi förutsättningar för en konkurrenskraftig 

kollektivtrafik genom att stråken är cirka 800 meter breda med en busslinje i 

mitten. Bebyggelsen i stråken ska hålla ihop så att stråken blir 

sammanhängande och på så sätt undvika otrygga barriärer för gående och 

cyklister. (Växjö kommun 2012, s. 14) [citatet ovan valdes ut då ordet tät* 

påträffades i dess rubrik, förf. anm.] 

Då översiktsplanen gör en fiktiv tillbakablick av hur staden utvecklats utifrån dess visioner, 

framhålls en modern trädgårdsstad som en eftersträvansvärd stadstyp. Dessa 

”bebyggelsestråk” förväntas växa fram i stadens mer perifera lägen. Områdena verkar ses 
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som relativt tätbebyggda och hustyperna enfamiljshus (villor, radhus) och mindre 

flerbostadshus framställs som attraktiva. I mer centrala lägen framhålls en högre hushöjd och 

en tätare bebyggelse förespråkas, men vilka stadstyper som eftersträvas nämns dock inte. 

Lokaliseringen (läget) för tätare bebyggelse framstår som mer eftersträvansvärt i centrala och 

kollektivtrafiknära lägen. Som nämnts i tidigare citat tycks en blandning av hustyper 

eftersträvas i centrala delar och i områden med god kollektivtrafik. De hustyper som verkar 

vara eftersträvansvärda i tätare bebyggelse är butiker, service och arbetsplatser. 

Staden har också vuxit i tre riktningar. Dessa områden har man till stor del 

byggt som modern trädgårdsstad, det vill säga en blandning av villor, radhus 

och mindre flerfamiljshus som ligger tillräckligt tätt för att kunna försörjas med 

en effektiv och attraktiv kollektivtrafik. Här har de flesta en liten täppa och 

gatorna kantas av träd. Kring hållplatserna och stadsdelscentrumen är 

bebyggelsen som tätast och ofta lite högre och här finns också en del butiker, 

service och arbetsplatser. (Växjö kommun 2012, s. 10) [citatet är en fiktiv 

tillbakablick av hur staden utvecklats från den nuvarande översiktsplanens 

visioner, förf. anm.] 

Fler hustyper som tycks vara eftersträvansvärda i täta och centrala delar lyfts fram i citatet 

nedan. De är handel, skolor, vårdinrättningar, fritidsanläggningar, verksamheter som 

behöver mycket personal, samt flerbostadshus och tät småhusbebyggelse 

Vi uppmuntrar en ökad blandning av verksamheter och boende i hela staden 

men prioriterar detta allra högst i stadsdelscentrumen och längs huvudgatorna i 

stråken. Där ska vi koncentrera handel, skolor, vårdinrättningar, 

fritidsanläggningar, verksamheter som behöver mycket personal, samt 

flerbostadshus och tät småhusbebyggelse. (Växjö kommun 2012, s. 14) 

Plandokumentet lyfter fram vikten av att ny bebyggelse förhåller sig till befintliga strukturer 

vid förtätning för att förstärka stadens värden. De stadstyper som tycks vara viktiga att 

förhålla sig till är: ”den traditionella rutnätsstaden”, ”trädgårdsstaden och folkhemmet”, 

”den växande och enhetliga staden 1960-1980”, ”den varierade och hållbara staden 1980-”, 

”större friliggande karaktärsområden”, ”fritidsstaden” och ”den verksamma och 

arbetsintensiva staden”. En förtätning i områden med dessa karaktärsdrag bör alltså 

förhålla sig till dem för att inte förstöra grundkaraktären. Eftersom att förtätning är en 

strategi som syftar till att uppnå en högre täthet verkar alla dessa stadstyper ses som möjliga 
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att bygga täta eller i alla fall tätare. Den täta staden kan därmed få ett väldigt blandat 

utseende. Att förhålla sig till befintliga karaktärsdrag behöver dock inte betyda att ny 

bebyggelsen ska efterlikna befintlig till fullo, men vissa karaktärsdrag kan tänkas återges. 

Ett av översiktsplanens syften är att beskriva hur vi ska använda, utveckla och 

bevara den byggda miljön. I en växande stad är kunskapen om stadens 

karaktärsdrag en viktig utgångspunkt när vi diskuterar förtätning inom den 

byggda miljön. Inte minst för att ta tillvara och stärka stadens värden – i 

motsats till att bygga bort stadens identitet. (Växjö kommun 2012, s. 27)  

Den täta staden uttrycks som en stad där befintlig infrastruktur kan bevaras då bebyggelsen 

är koncentrerad.  Därmed verkar det som att eftersträvansvärd gatustruktur i tät bebyggelse 

kan vara varierande då det beror på vilken struktur som är befintlig. 

Förtätning är ett effektivt markutnyttjande, befintlig infrastruktur kan användas 

och vi kan minska ianspråktagande av jungfrulig mark. (Växjö kommun 2012, s. 

14) 

 

5.1.1 Sammanfattning 

Den täta staden verkar ofta i översiktsplanen kopplas ihop med den funktionsblandade 

staden. Detta lyfts fram som en eftersträvansvärd stadstyp enligt plandokumentet framförallt 

i stadsdelscentrum och stationsnära lägen. Stadstypen får gärna byggas på central industrimark 

som omvandlas till tät och blandad stad. Flerbostadshus med butiker och service i gatuplan 

samt bostäder och kontor i andra plan framstår som en passande form för att uppnå täthet 

och blandning.  

Men även en stadstyp som tycks förespråka en relativt tät stad, den moderna 

trädgårdsstaden, nämns i dokumentet. Några andra stadsformer lyfts också fram som 

eftersträvansvärda stadstyper att förhålla sig till vid förtätning, de är: ”den traditionella 

rutnätsstaden”, ”trädgårdsstaden och folkhemmet”, ”den växande och enhetliga staden 

1960-1980”, ”den varierade och hållbara staden 1980-”, ”större friliggande 

karaktärsområden”, ”fritidsstaden” och ”den verksamma och arbetsintensiva staden”. I 

denna studie görs tolkningen att dessa stadstyper kan förekomma i samband med den täta 

staden. Tolkningen görs eftersom att förtätning syftar till att uppnå en högre täthet och 
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genom att efterlikna befintliga karaktärer är det möjligt att tät bebyggelse får dessa 

karaktärsdrag. 

Den relativt täta stadens, alltså den moderna trädgårdsstadens hushöjder tycks vara det 

våningsantal som villor, radhus och mindre flerfamiljshus har. Den täta stadens hushöjder 

framhålls vara något högre än våningsantalet för villor, radhus och mindre flerfamiljshus i 

stadsdelscentrum och i stationsnära lägen.  Lokaliseringen (läget) för tät bebyggelse tycks 

därför vara tätare i centrala delar och medeltät lokaliseras utanför stadsdelscentrum. Det 

lyfts även fram att tät bebyggelse bör etableras i ”bebyggelsestråk” eller intill befintlig 

bebyggelse.  

Hustyper som verkar eftersträvansvärda i samband med den täta staden är flerbostadshus, 

enfamiljshus, kontor och butiker, service och arbetsplatser, handel, skolor, vårdinrättningar, 

fritidsanläggningar, verksamheter som behöver mycket personal och tät småhusbebyggelse. 

Den gatustruktur som tycks vara eftersträvansvärd i den täta staden beskrivs som 

sammanhängande och därmed inte trafikseparerad. Det verkar som att gatustrukturen ska 

byggas i stråk med god framkomlighet för cyklister, gångare och kollektivtrafik. 

Gatustrukturen tycks även kunna vara varierande i den täta staden då det av plandokumentet 

framgår att befintlig infrastruktur bör nyttjas. Inga träffar hittades som kan kopplas till 

stadstypskategorierna: byggnaders placering i kvarteret och byggnaders placering mot gata. 

 

5.2 Detaljplaner  

En innehållsanalys kommer att tillämpas på följande plandokuments: Trädan 23, 24 och 27 

(Växjö kommun 2014b), Växjö 10:15 m.fl. Södra stationsområdet (Växjö kommun 2014c), 

Strandsnäckan (Växjö kommun 2014d) och Växjö 12:10 m.fl. Limologen syd (Växjö kommun 

2014e). Nyckelorden tät* och förtät* användes för urvalet av detaljplaner som avser att 

bygga en tät bebyggelse eller ingår i ett förtätningsområde. Därför görs inte ett urval av 

textstycken som innehåller begreppen tät* och förtät* som vid analys av översiktsplanen 

eftersom att hela planen anses syfta till att uppnå en tätare bebyggelsestruktur.  

Efter urvalet av detaljplaner utfördes en genomläsning samt studie av plankartan och 

illustrationsbilder. Genomläsningen styrdes av stadstypskategorierna (stadstyp, hushöjd, läge, 

byggnaders placering mot gata, byggnaders placering i kvarteret, gatunätets struktur, 

hustyper, tillkomstperiod) samt de vägledande verktygen som presenteras i bilaga 2. På så vis 
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kunde relevanta delar som rör fysisk form urskiljas.  De vägledande verktygen användes 

inte som sökord utan för att vägleda vid och styra stadstypskategoriernas beskrivning av 

den fysiska formen. Analysens resultat presenteras nedan. 

 

5.2.1 Detaljplan 1 - Trädan 23, 24 och 27 

Detaljplanen har valts ut då den ligger inom utpekat område för förtätning i 

översiktsplanen för Växjö stad 2012. Detaljplanen består av två delar inom ett större 

kvarter: Trädan 27 i den norra delen av kvarteret och Trädan 24 och 23 i den södra. 

Läget är en av stadstypskategorierna och i planbeskrivningen kan det utläsas att detaljplanen 

är belägen i stadsdelen Öster, 2 km öster om Växjö centrum och att planen ersätter ett 

befintligt företags- och verksamhetsområde som ligger i anlutning till existerande 

bebyggelse. Planens tillkomstperiod var under 2014 då den vann laga kraft, vilket står i både 

plankarta och planbeskrivning.  

I plankartan går det att utläsa stadstypskategorin hushöjd som undersöker de tillåtna 

våningsantalen. I Trädan 24 och 23 tillåts 6 våningar i mittendelen och 4 våningar på 

vardera sida av mittendelen. Trädan 27 tillåter upp till 3 våningar i dess västra del och 6 

våningar i den östra. Inredd vindsvåning kan prövas för hela området. Hushöjden är därför: 

3,4 och 6 våningar med möjlighet till inred vindsvåning. 

Stadstypskategorin hustyper går att utläsas genom planbeskrivningen där det står att 

bostadshus och verksamheter skall byggas. Dock nämns det inte vilken typ av 

bostäder, men på grund av det höga våningsantalet och gemensamhetslokaler så 

tycks det röra sig om flerbostadshus. I plankartan anges även hustyperna handel och 

kontor. Hustyperna är därför flerbostadshus, verksamheter, handel och kontor. 

De befintliga byggnaderna på fastigheterna Trädan 23 och 24 föreslås rivas för 

att ge plats för tre bostadshus, som ska vara sammankopplade genom en lägre 

länga, innehållande verksamhets- och gemensamhetslokaler för att serva de 

boende. (Växjö kommun 2014b, s. 6) 

I planbeskrivningen står det: ”Planförslaget innebär ingen förändring i det omgivande gatunätet” 

(Växjö kommun 2014b, s. 10) därför studeras det befintliga nätet vid 

stadstypskategorisering av gatunätets struktur. I plankartan framgår att planen ligger inom en 

rutnätsliknande vägstruktur, då väg finns runt hela kvarteret i en ”rutform” och de 
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omkringliggande kvarteren tycks ha samma struktur. Därför verkar stadstypskategorin 

gatunätets struktur vara rutnät. 

Stadstypskategorin byggnaders placering mot väg kan utläsas av plankarta. Där kan det ses att 

inget av områdena tillåter bebyggelse i direkt anslutning till gata. Trädan 23 och 24 hindras 

av begränsning av markens bebyggande genom planterbart bjälklag med underjordiskt 

garage på ett område om ca 5 m mot väg. Trädan 27 hindras av begränsning av markens 

bebyggande genom bestämmelsen byggnad får inte uppföras på ett område om ca 5 m mot 

väg. I planbeskrivningen framhålls det att den mittersta av de tre föreslagna byggnaderna i 

trädan 23 och 24 skall ligga mer indragen från gatan för att möjliggöra för en grön gård. 

Därför tycks stadstypskategorin bebyggelsens placering mot gata vara byggnader indragna från 

gata. 

Det mittersta av de tre bostadshusen, som får byggas i upp till sex våningar 

(takfotshöjd ca 19 m), placeras mer tillbakadraget från gatan, för att möjliggöra 

en sammanhängande, grön gård mellan byggnaderna. (Växjö kommun 2014b, 

s. 16) 

Stadstypskategorin byggnaders placering i kvarteret utläses av plankartan där samtliga byggnader 

i kvarteret bedöms, då planområdet är litet och därmed svårtolkat. Kvarteret Trädan består 

utav flera fristående byggnader i olika storlek. Planförslaget ger möjlighet till att bygga cirka 

fem ytterligare friliggande byggnader eftersom att det inte finns möjlighet att bygga ihop ny 

bebyggelse, ”vägg-i-vägg”, med befintlig. Därför verkar bebyggelsens placering i kvarteret vara 

friliggande byggnader. Ingen stadstyp nämns explicit i plandokumentet men detaljplanens 

form sammanfattas nedan. 

Sammanfattningsvis tycks detaljplan Trädan 23, 24 och 27 bestå utav friliggande indragna 

byggnader i kvarter eftersom att vägen ligger runt kvarteret i form av ett rutnät. Hushöjden 

är mellan 3-6 våningar med möjlighet till vindsvåningar och hustypen är flerbostadshus, 

handel och kontor. 

 

5.2.2 Detaljplan 2 – Växjö 10:15 m fl. Södra Stationsområdet 

Planen har valts ut då den syftar till att uppföra en tät och blandad stadsbebyggelse. Planen 

består utav två kvarter i den västra delen av ett större stationsområde som består utav två 

ytterligare kvarter i den östra delen av området. Till en början inrymdes alla fyra kvarter i 
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planen, men de västra kvarteren ändrades medan de östra kvarteren antogs. Dock studeras 

endast de västra kvarteren då de antogs 2014, även om de östra kvarteren också finns inom 

planområdets gräns.  

Planens läge kan utläsas i planbeskrivningen där planområdet är beläget i centrum. Planen 

ersätter en rest yta precis intill järnvägen med diverse ”järnvägsbyggnader” som ligger i 

anlutning till befintlig bebyggelse. Planens tillkomstperiod nämns i planbeskrivningen där det 

står att planen vann laga kraft 2014.  

I plankartan utläses stadstypskategorin hushöjd till 3 till 4 våningar i det västra kvarterets 

södra del, vilket verkar kunna innebära att endast 4 våningar byggs. I kvarterets norra del 

tillåts 5 våningar och i det östra kvarteret tillåts max 9 våningar. Plankartan tillåter även 

takvåning utöver angivet våningsantal i hela planområdet. Därför verkar stadstypskategorin 

hushöjd vara 4,5 och 9 våningar med möjlighet till takvåning utöver det angivna 

våningsantalet. 

I planbeskrivningen kan följande inom stadstypskategorin hustyper utläsas: butiker, 

restauranger, hotell, kontor, garage samt bostäder. Vilken typ av bostäder som menas anges 

inte men det tycks röra sig om flerbostadshus på grund av det höga våningsantalet. Därför 

verkar stadstypskategorin hustyper innefatta butiker, hotell, restauranger, kontor, garage 

och flerbostadshus. 

Stadstypskategorin gatunätets struktur kan utläsas från planbeskrivningen. Där framgår att ny 

bebyggelse bör förhålla sig till en rutnätsstruktur. Detta förstärks vid tolkning av plankartan 

där omkringliggande områden tycks ha rutnätsstruktur då väg finns runt hela kvarteret i en 

”rutform”. Kvarteren inom planområdet verkar även vara i liknande storlek som de 

omkringliggande kvarteren vilket kan förstärka tron att det rör sig om en rutnätsstruktur. 

Därmed görs tolkningen att stadstypskategorin gatunätets struktur är rutnät. 

Enligt programmet för Södra stationsområdet (antaget av KS 2006 02 02 § 39) 

ska planeringen av området utgå från följande punkter: Rutnätsstaden området 

ska planeras för stadsmässig centrumbebyggelse med förutsättningar för 

bostäder med butiker, restauranger, affärer, kultur och nöje i gatuplan och där 

rutnätsstadens stadsmässighet, täthet och innehållsmässiga flexibilitet utgör en 

viktig beståndsdel. (Växjö kommun 2014c, s. 4) 
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Stadstypskategorin byggnaders placering mot gata kan utläsas i plankartan. I planbestämmelserna 

kan det läsas att ”byggnader skall placeras i kvartersgräns mot södra järnvägsgatan” (Växjö kommun 

2014c plankarta). Södra järnvägsgatan är gatan som gränsar planområdet i söder. 

Bestämmelsen gäller hela planområdet. I det östra kvarteret tycks det inte finnas något som 

hindrar bebyggelse direkt intill väg i de övriga riktningarna. I det västra kvarteret verkar 

bebyggelse hindras i direkt anslutning till väg av planbestämmelsen begränsning av markens 

bebyggande genom prickmark i väster och öppen mark innan järnväg i norr. 

Stadstypskategorin byggnadernas placering mot gata tycks därför vara delvis i direkt 

anslutning till gata och delvis indragna från gata. 

Stadstypskategorin byggnaders placering i kvarteret tolkas från illustrationsbilder i 

planbeskrivningen. Där verkar det som att bebyggelsen har en form av kringbyggda kvarter 

med öppningar eftersom att bebyggelsen ligger längs med kvarterets kanter med innegård i 

mitten. I de flesta fall ligger byggnaderna ”vägg-i-vägg” men mellan några byggnader är det 

öppningar. Därmed tycks stadstypskategorin bebyggelsens placering i kvarteret vara kringbyggd 

med öppningar. Ingen stadstyp nämns explicit i materialet men detaljplanens form 

sammanfattas nedan. 

Sammanfattningsvis verkar detaljplanens fysiska uttryck vara kringbyggda öppna byggnader 

i kvarter eftersom att vägen ligger runt om kvarteret i form av ett rutnät. Byggnaderna är 

placerade delvis i direkt anslutning till gata och delvis indragna från gata. Hushöjden är 

mellan 4-9 våningar med möjlighet till vindsvåning och hustypen är flerbostadshus samt 

butiker, hotell, restauranger, kontor, garage  

 

5.2.3 Detaljplan 3 - Strandsnäckan 8 

Detaljplanen har valts ut då den pekas ut som förtätningsområde både i översiktsplanen 

från 2005 och 2012. Detaljplanen består utav ett sammanhängande område. 

Läget är en av stadstypskategorierna och i planbeskrivningen kan det utläsas att planen är 

belägen i stadsdelen öster 2 km sydöst om Växjö centrum och planen ersätter ett 

oexploaterat område intill befintlig villabebyggelse. Tillkomstperioden är 2014 då planen vann 

laga kraft. 

Ifrån plankartan kan det utläsas att 2 våningar tillåts i planområdets västra del och max 4 

våningar tillåts i planens östra del. Stadstypskategorin hushöjd tycks därför vara 2 och 4 
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våningar. Stadstypskategorin hustyper kan utläsas från planbeskrivningen som uttrycker att 

flerbostadshus och enfamiljshus (radhus) eftersträvas. Därför görs tolkningen att 

stadstypskategorin hustyper är Flerbostadshus och enfamiljshus. 

Postlådesamling för radhusbebyggelsen placeras vid infarten och för 

flerbostadshusen i en fastighetsbox i entrén alternativt postlådor. (Växjö 

kommun 2014d, s. 7) 

I planbeskrivningen kan det läsas: ”Planförslaget innebär ingen förändring i omgivande gatunät” 

(Växjö kommun 2014d, s. 7). Illustrationsbilden som tillhör plankartan visar att 

vägstrukturen består utav enskilda uppfarter till den nya bebyggelsen ifrån en huvudgata. 

Dessa uppfarter verkar inte vara genomgående utan snarare återvändsgränder. Därför görs 

tolkningen att stadstypskategorin gatunätets struktur är ej genomgående. 

Stadstypskategorin byggnaders placering mot gata kan utläsas i plankartan.  Där verkar det som 

att endast den östra delen av planområdet ligger intill en väg och där är inte bebyggelse 

tillåten direkt intill gatan då bestämmelse finns för begränsning av markens bebyggande 

genom prickmark som förhindrar bebyggelse ca 5-10 m från väg. Därför verkar 

stadstypskategorin byggnaders placering mot gata vara indragen från gatan. 

Utifrån Illustrationsbilden i plankartan kan det utläsas att statstypskategorin byggnaders 

placering i kvarteret tycks vara friliggande då fyra stycken byggnader som inte ligger ”vägg-i-

vägg” kan ses i bilden. Därmed görs tolkningen att stadstypkategorin byggnaders placering i 

kvarteret är friliggande byggnader. Ingen stadstyp nämns explicit i plandokumentet men en 

sammanfattning av stadstypen görs nedan. 

Sammanfattningsvis är detaljplanens fysiska struktur i form av friliggande byggnader som är 

indragna från gata. Gatustrukturen är ej genomgående, hushöjden är mellan 2-4 våningar 

och hustypen är flerbostadshus och enfamiljshus. 

 

5.2.4 Detaljplan 4 – Växjö 12:10 m.fl. (Limnologen Syd) 

Planområdet innefattar fem stycken kvarter varav fyra är lite större och ett lite mindre.  

Detaljplanen har valts ut då den är utpekad som förtätningsområde i översiktsplanen för 

Växjö kommun 2005.  
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I planbeskrivningen anges att planområdet ligger i Teleborg 2 km söder om centrum och 

planen ersätter ett oexploaterat område intill befintlig bebyggelse, vilket utgör 

stadstypskategorin läge. Tillkomstperioden var under 2014 då planen vann laga kraft. 

Stadstypskategorin hushöjd kan utläsas i plankartan där 4 våningar anges som lägsta tillåtna 

hushöjd och 8 våningar som högsta i fyra av de fem kvarteren, vilket kan innebära att 

endast 8 våningar byggs. I det femte kvarteret anges 8 våningar som högsta våningsantal. 

Därför verkar hushöjden vara 8 våningar. 

I planbeskrivningen anges hustyperna butiker, restauranger, hotell, kontor, bostäder, garage 

med mera som eftersträvansvärda i den tänka bebyggelsen. Det anges inte vilken typ av 

bostäder som eftersträvas men på grund av det höga våningsantalet så verkar det att röra 

sig om flerbostadshus. Stadstypskategorin hustyper tycks därför vara: butiker, restauranger, 

hotell, kontor, flerbostadshus och garage. 

Detaljplanen styr kvartersindelningen bl. a. genom gatusektioner som redovisas 

i planhandlingen. Bebyggelse får en flexibel användning (centrumändamål med 

butiker, restauranger, hotell, kontor, bostäder, garage mm). (Växjö kommun 

2014e, s. 5) 

I plankartan tycks det som att en rutnätsstruktur eftersträvas eftersom att väg finns runt om 

kvarteret och har en ”rutform”. Därmed verkar stadstypskategorin gatunätets struktur vara 

rutnät. Från plankartan kan det utläsas att ny bebyggelse tycks kunna placeras precis intill 

gatan förutom på några få platser där begränsning av markens bebyggande finns genom 

prickmark med ca 5 m ifrån gata. Därmed verkar stadstypskategorin byggnaders placering mot 

gata var dels placerade direkt mot gata och dels indragna. 

I planbeskrivningen kan stadstypskategorin byggnaders placering i kvarteret utläsas. Där lyfts 

den gamla traditionella kvartersstaden med sammanhängande kvarter fram som en 

eftersträvansvärd struktur då den beskrivs som flexibel och kan bidra till en minskad 

utspridning av staden. Öppningar i kvarteret framhålls vara en eftersträvansvärd egenskap 

för att få in ljus. Det tycks därför som att stadstypskategorin byggnader placering i kvarteret är 

kringbyggd med öppningar 

Den gamla, traditionella staden, byggdes med sammanhängande kvarter där 

innehållet i dessa kvarter inte detaljreglerades, utan lämpligheten prövades 

fortlöpande efter hand, så som staden växte och utvecklades. Kvarteren är 
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”levande” genom att husen kan användas/ändras för olika ändamål, beroende 

på behovet i tiden. (Växjö kommun 2014e, s. 1) 

Det är viktigt att kunna dela upp gaturummet och bebyggelse i flera mindre 

delar/volymer, med öppningar i kvarteren som kan ge sol och ljusinsläpp till 

gatan och innegårdar. (Växjö kommun 2014e, s. 8) 

Ingen stadstyp nämns explicit i materialet men detaljplanens form sammanfattas nedan. 

Sammanfattningsvis består detaljplanens fysiska struktur av kringbyggda öppna byggnader i 

kvarter eftersom att vägen ligger runt om kvarteret i form av ett rutnät. Byggnaderna är 

placerade delvis i direkt anslutning till gata och delvis indragna från gata. Hushöjden är 8 

våningar med och hustypen är flerbostadshus samt butiker, restauranger, hotell, kontor, 

och garage. 
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5.2.5 Sammanfattning 

Resultatet från de undersökta detaljplanerna sammanfattas i tabell 1 nedan. 
 
 

Tabell 1: Tabellen sammanfattar analysen av detaljplanerna. Detaljplan 1 är Trädan 23, 24 och 27. Detaljplan 

2 är Växjö 10:15 m.fl. Södra stationsområdet. Detaljplan 3 är Strandsnäckan. Detaljplan 4 är. Limologen syd. 

  

 Detaljplan 1 Detaljplan 2 Detaljplan 3 Detaljplan 4 

Begrepp 

 

Förtät* Tät* Förät* Förtät* 

Läge 

 

Stadsdelen Öster, 2 
km öster om 
centrum.  
Ersätter företags- 
och 
verksamhetsområde, 
ligger intill befintlig 
bebyggelse 

Centrum Växjö. 
Ersätter en restyta 
intill järnväg med 
diverse 
järnvägsbyggnader, 
I anslutning till 
befintlig 
bebyggelse 

Stadsdelen Öster, 
2 km sydöst om 
centrum. Ersätter 
ett oexploaterat 
område, ligger 
intill befintlig 
bebyggelse 

2 km söder om 
centrum. Ersätter 
ett oexploaterat 
område, ligger 
intill befintlig 
bebyggelse 

Tillkomstperiod 

 

2014 2014 2014 2014 

Hushöjd 3,4 och 6 vån. 
Möjlighet till Inredd 
vindsvåning. 

4, 5 och 9 vån. 
Takvåning får 
byggas utöver 
angivet våningstal. 

2 och 4 vån. 
 

8 våningar 

Hustyp Flerbostadshus, 
verksamheter, 
handel, kontor 
 

butiker, 
restauranger, 
hotell, kontor, 
garage och 
flerbostadshus 

Flerfamiljshus 
och enfamiljshus 
 
 

 

butiker, 
restauranger 
hotell, kontor, 
flerbostadshus och 
garage 

Stadstyp Ingen stadstyp 
nämns explicit 

Ingen stadstyp 
nämns explicit 

Ingen stadstyp 
nämns explicit 

Ingen stadstyp 
nämns explicit 

Gatunätets 

struktur 

 

Rutnät, befintlig 
infrastruktur nyttjas. 
 

Rutnät 
 

ej genomgående, 
befintlig 
infrastruktur 
nyttjas. 
 

Rutnät 
 

Byggnaders 

placering mot 

gata 

 

Indragen från gatan Direkt anslutning 
till gata och delvis 
indragna från gata. 

Indragen från 
gatan 

Direkt anslutning 
till gata och delvis 
indragna från gata. 

Byggnaders 

placering i 

kvarteret 

Friliggande 
byggnader 

Kringbyggd med 
öppningar 

Friliggande 
byggnader 

Kringbyggd med 
öppningar 
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6 .  D I SKUSS ION OCH SLUTSA TS  

I analysen kan en variation av fysiska uttryck kopplas till begreppet täthet. Liksom förväntat 

var översiktsplanens beskrivningar av form relativt generella medan detaljplanens var mer 

detaljerade. Detta innebar att det var enklare att koppla stadstypskategorierna till 

detaljplanerna än översiktsplanen, då informationen inte framfördes lika sakligt och 

detaljerat. Först diskuteras analysens resultat mot den teoretiska ramen, sedan förs en 

diskussion mot forskningsöversiktens hållbara stadsformer. 

Några stadstyper nämns explicit i översiktsplanen. Det talas om en relativt hög täthet, i 

form av en modern och blandad trädgårdsstad, för att skapa underlag för kollektivtrafik en 

bit utanför de mest centrala delarna. Koppling kan göras med den teoretiska ramen där 

Rådberg och Friberg (1996, s. 152) klassificerar trädgårdsstaden till gruppen låg och tät 

bebyggelse med ett exploateringstal kring 0.3. Denna stadstyp tycks därmed inte vara särskilt 

tät enligt Rådberg och Friberg, utan placerar sig på ett värde under medel i deras 

undersökning av svenska stadstyper där den högsta klassen har ett exploateringstal på cirka 

1,8. Se diagram i bilaga 1.  Dock är det osäkert om den moderna trädgårdsstaden får samma 

fysiska uttryck som Rådberg och Fribergs ”klassiska” trädgårdsstad. 

Växjö kommun tycks eftersträva en högre och tätare bebyggelse än den moderna 

trädgårdsstaden i centrala delar och i kollektivtrafiknära lägen. Vad det medför förklaras 

inte men det kan innebära ett högre exploateringstal eller en högre hushöjd än Rådberg och 

Fribergs (1996, s. 152) klassificering av trädgårdsstaden. Även den täta och 

funktionsblandade staden lyfts i plandokumentet fram som en eftersträvansvärd stadstyp i 

centrala lägen samt lägen med god kollektivtrafik. Centralt belägna industri- och 

verksamhetsområden är sådana lägen som gärna får omvandlas till täta blandade områden. 

Att bygga i stråk och intill befintlig bebyggelse lyfts också fram som viktiga lägen att bygga 

tätt i. I den täta och blandade staden eftersträvas en mix av flerbostadshus, enfamiljshus, 

service och skolor. Svårigheter finns med att koppla denna stadsform till Rådberg och 

Fribergs klasser av stadstyper eftersom att ingen av deras klasser tycks motsvarar denna 

stadstyp. 

Flertalet andra stadstyper nämns explicit i översiktsplanen och lyfts fram som viktiga att 

anpassa sig till vid en förtätning, de är: ”den traditionella rutnätsstaden”, ”trädgårdsstaden 

och folkhemmet”, ”den växande och enhetliga staden 1960-1980”, ”den varierade och 

hållbara staden 1980-”, ”större friliggande karaktärsområden”, ”fritidsstaden” och ”den 
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verksamma och arbetsintensiva staden”. Därmed kan det tänkas att idén om den täta 

staden får dess uttryck. Rutnätsstaden skulle kunna passa in i Rådberg och Fribergs (1996, 

s. 149) klass storstadsmässig sluten bebyggelse som har den högsta graden av täthet med ett 

exploateringstal på ca 1,8. De andra stadstyperna är svåra att klassificera enligt Rådberg och 

Fribergs klasser.  

Inga stadstyper nämns explicit i detaljplanerna, men koppling kan ändå göras mot den 

teoretiska ramen. Detaljplan nummer 2 och 4 tycks kunna passa in i Rådbergs och Fribergs 

(1996, s. 149) klass Storstadsmässig sluten bebyggelse. Detaljplanerna har ett våningsantal på 4 till 

9 våningar och kringbyggda kvarter vilket båda stämmer överens med Rådberg och 

Fribergs (1996, s. 149) klassificering av klassen. Enligt Rådberg och Friberg (1996, s. 149) 

består klassen av endast flerbostadshus, vilket ingår i detaljplanerna men de ger även 

upphov till en funktionsblandning genom bland annat kontor, resturanger och butiker. 

Klassen är enligt Rådberg och Friberg (1996, s. 149) vanligast förekommande i 

innerstadsbebyggelse med ett traditionellt rutnät och där byggnaderna är placerade intill 

gatan. Detaljplan nummer 2 är centralt belägen och ersätter befintliga verksamheter intill 

järnvägen medan detaljplan nummer 4 däremot är lokaliserad två kilometer söder om 

centrum på jungfrulig mark. Dock verkar men de övriga stadstypskategorierna stämma 

överens med både plan 2 och 4 och därför görs denna klassificering. Klassen storstadsmässig 

bebyggelse är den tätaste klassen enligt Rådberg och Fribergs (1996, s. 149) klassificering med 

ett exploateringstal på cirka 1,8.   

Detaljplan nummer 1 har också ett högt våningsantal genom 6 våningar men eftersom att 

byggnaderna är friliggande och indragna från gatan tycks planen stämma bättre överens 

med Rådberg och Fribergs (1996, s. 151) klass medeltät, öppen bebyggelse med ett våningsantal 

på 2 till 4 våningar och ett exploateringstal på cirka 0,5. Klassen har en medelhög täthet 

enligt Rådberg och Friberg (1996, s. 151) och är vanligast förekommande i halvcentrala 

eller perifera lägen vilket stämmer överens med planen som är belägen två kilometer öster 

om centrum och ersätter ett befintligt verksamhetsområde. Enligt Rådberg och Friberg 

(1996, s. 151) består klassen enbart av flerbostadshus, vilket ingår i detaljplan nummer 1 

men den tillåter även en funktionsblandning genom bland annat handel och kontor. Planen 

ligger i en rutnätsstruktur liksom klassen som kan ha varierande gatunät. 

Detaljplan nummer 3 tycks stämma överens med klassen Låg och tät bebyggelse eller medeltät 

och öppen bebyggelse på grund av att den har ett högre våningsantal än den förstnämnda 

klassen. Klassen låg och tät bebyggelse har ett exploateringstal på ca 0,3 vilket är en täthet något 
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lägre än medel enligt Rådberg och Friberg (1996, s. 152). Detaljplanen är belägen två 

kilometer söder om centrum på oexploaterad mark, detta överens stämmer med klassen 

som enligt Rådberg och Friberg (1996, s. 152) är vanligast förekomen i halvcentrala lägen. 

Enligt Rådberg och Friberg (1996, s. 152) består klassen av en blandning av flerbostadshus 

och enfamiljshus samt har ett trafikseparerat gatunät och friliggande byggnader, vilket 

stämmer överens med detaljplan nummer 3. 

Som påpekades ovan ger detaljplan 2 upphov till en funktionsblandning samt är centralt 

belägen. Detta stämmer överens med översiktsplanen som uttrycker att en tät och 

funktionsblandad stad eftersträvas i centrala och kollektivtrafiktäta delar av staden. Även 

plan nummer 1 och 4 eftersträvar funktionsblandning trots att de ligger två kilometer 

utanför centrum, men det är möjligt att de ligger i ett område med god kollektivtrafik.  

I översiktsplanen tycks en tätare och högre bebyggelse i centrala och kollektivtrafiknära 

delar av staden eftersträvas. Detta verkar stämma överens med den centralt belägna 

detaljplanen (nummer 2) som har en högre täthetsgrad än planerna utanför centrum. Dock 

stämmer det inte överens med detaljplan nummer 4 som är belägen två kilometer utanför 

centrum men som ändå likt detaljplan 2 tycks eftersträva klassen storstadsmässigt sluten 

bebyggelse utifrån Rådberg och Friberg klassificering (1996, s. 149). Detaljplan 1 och 3 är 

belägna två kilometer utanför centrum och verkar eftersträva en medeltät till en täthet 

under medel i bebyggelsen då de klassificeras och stäms av mot Rådbergs och Fribergs 

(1996, s. 151-152) klasser.  Dessa planer verkar stämma överens med översiktsplanen som 

lyfter fram trädgårdsstaden med en relativt hög täthet som en åtråvärd stadstyp utanför de 

mest centrala delarna. Därmed tycks översiktsplanens intentioner stämma delvis överens 

med detaljplanernas avsikter. Det är detaljplan nummer 4 som inte riktigt överensstämmer 

men det är möjligt att den finns i ett läge med god kollektivtrafik. 

I översiktsplanen nämns att delar av centrala industri- och verksamhetsområden med fördel 

kan omvandlas till tät blandstad. Det uttrycks även att ny bebyggelse bör byggas intill 

befintlig bebyggelse och i sammanhängande stråk för att uppnå en högre täthet och för att 

kunna nyttja befintlig infrastruktur. Detaljplanernas tidigare markanvändning är 

oexploaterad mark i två fall, dock angränsar dessa till befintlig bebyggelse vilket följer 

översiktsplanens intention. I de två resterande planerna ersätts befintliga 

verksamhetsområden av planen. I två utav planerna uttrycks det att ingen förändring sker 

av den omkringliggande vägstrukturer, därmed nyttjas befintliga strukturer i hälften av 
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fallen. Översiktsplanens intention verkar därför stämma gällande vilken mark som tas i 

anspråk och delvis stämma gällande nyttjandet av befintlig infrastruktur i detaljplanerna.  

De studerade planerna tycks visa på en bred spridning i form och täthetsgrad kopplat till 

den täta staden. Detta tycks stämma överens med den hållbara staden enligt Howley (2009, 

s. 797) då han menar att den täta staden bör innehålla varierade täthetsgrader och 

boendeformer då människor har skilda boendepreferenser i olika stadier av livet. Växjö 

kommun verkar även vilja anpassa ny bebyggelse efter befintlig när den täta staden byggs, 

därmed tycks ingen mall för den täta stadens form finnas. Detta kan kopplas till 

forskningsöversikten där De Roo och Miller (2000, s. 6) menar att täthet inte kan definieras 

utan måste anpassas efter platsens förutsättningar.  

Växjö utnyttjar central mark genom att bygga på befintliga industri- och 

verksamhetsområden samtidigt som de bygger på jungfrulig mark, dock görs detta i 

anslutning till befintlig bebyggelse. Växjö utnyttjar även befintlig infrastruktur i hälften av 

de undersöka detaljplanerna. Detta kan kopplas till Barnett (2012, s. 179) som menar att 

den täta och hållbara staden bör byggas intill befintliga strukturer för att spara ekonomiska 

och miljömässiga resurser. 

Både Rådberg (1994, s. 149-154) och Masnavi (2011, s. 93-94) förespråkar hållbara 

stadstyper som har en relativt låg eller medelhög täthet enligt Rådbergs och Fribergs (1996, 

s. 151-152) klassificering, genom trädgårdsstaden (Rådberg) och 3 till 4 våningars ”town 

houses” (Masnavi). Dessa former stämmer delvis överens med hur Växjö bygger tät stad. 

Dock eftersträvas en större blandning av täthet och stadsformer än de former som Masnavi 

(2011, s. 93-94) och Rådberg (1994, s. 149-154) uttrycker som hållbara.  

Kommunen eftersträvar även att bygga en tät och funktionsblandad stad i centrala och 

kollektivtrafiktäta lägen, vilket påvisas i både översiktsplan och detaljplaner. 

Funktionsblandning är enligt Hahn och Simonis (1994, refererad i Falkheden & Malbert 

2000, s. 35) en viktig komponent för att skapa en hållbar stad genom att det vardagliga 

bilresandet minskar och resor med kollektivtrafik ökar. Falkheden och Malbert (2000, s. 77) 

menar i sin undersökning av små och medelstora städer att dessa har goda förutsättningar 

att bli hållbara. Eftersom att avstånden i staden är korta, därmed är det nära till service 

vilket kan göra att gång-, cykel- och kollektivtrafik resor ökar. Detta skulle kunna gälla även 

för Växjö som är en medelstor stad. Dock ser författarna fysiska strukturer endast som 

förutsättningsskapande strukturer och menar att strukturella förändringar så som 
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samordning mellan olika sektorer och att bryta invanda levnadsmönster krävs för att nå en 

hållbar utveckling. Även Neuman (2005, s. 12, 22) menar att vi istället bör ifrågasätta om 

vårt sätt att leva är hållbart snarare än vilken form som är hållbar, då han påpekar att den 

fysiska strukturen kanske kan minska de vardagliga resorna men de längre resorna minskar 

inte så som exempelvis veckovisa flygresor för semester och affärer. 

De slutsatser som framkom av diskussionen sammanfattas i nästa kapitel där även en 

hänvisning ges till möjliga framtida studier inom området. 

 

6.1 Slutsats  

För att besvara uppsatsens problemformulering genomfördes en kvalitativ innehållsanalys 

av en översiktplan och fyra detaljplaner i Växjö kommun. I översiktsplanen nämns en bred 

blandning av stadsformer kopplat till den täta staden. Bland annat eftersträvas en relativt 

hög täthet genom en modern trädgårdsstad i stadens mer perifera delar. I centrala delar 

kopplas den täta staden till stadstyper som är högre och tätare än den moderna 

trädgårdsstaden med funktionsblandning. Trädgårdsstaden har en lägre täthet än 

medeltätheten i Sverige enligt Rådberg och Fribergs klassificering, vilket kan innebära att 

den täta staden förknippas med en relativt låg täthet. 

I detaljplanerna kopplas begreppet täthet till en variation av fysiska uttryck, exempelvis 

varierade våningsantalet mellan 2 till 4 våningar i en plan och 4 till 9 våningar i en annan. 

Den täta stadens bebyggelse är både i form av friliggande och kringbyggda hus som 

mestadels ligger i en rutnätsstruktur. Efter jämförelse gentemot Rådberg och Fribergs 

stadstyper tycks planerna eftersträva en bebyggelsetäthet som varierar mellan en täthet 

under medel till den klass som innehar högst täthet. Det förefaller främst vara centrala 

lägen, med ett undantag, som tycks ha en täthetsgrad som stämmer överens med den klass 

av stadstyp som har högst täthet enligt Rådberg och Fribergs klassificering. En 

funktionsblandning eftersträvas i tre av fyra detaljplaner. 

Marken som ianspråktas för att bygga tätt tycks vara befintliga industri- och 

verksamhetsområde samt jungfrulig mark som ligger i anslutning till befintlig bebyggelse. 

Den täthetsgrad och de fysiska uttryck som Växjö kommun tycks förespråka stämmer 

överens med forskning som menar att den hållbara täta staden nås genom att bygga intill 

befintlig bebyggelse och infrastruktur, samt genom att ha en blandning av täthet, 

boendeformer och strukturer. 
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För att skapa ökad förståelse för vilka fysiska uttryck som täthet kan få så kan fler planer 

undersökas i samma kommun, men även i andra kommuner av liknande storlek. Genom att 

även undersöka bebyggda områden kan ökad förståelse fås för hur tätt det byggs i 

praktiken i fall då täthet och förtätning är ambitionen.   
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B i laga 1  –  Täthetsd iagram  

Täthetsdiagramet kommer ifrån Johan Rådberg och Anders Fribergs bok Svenska stadstyper: 

historik, exempel, klassificering (1996, s. 150). Diagrammet visar bebyggelsetätheten genom att 

visa relationen mellan exploateringstal, våningsantal, rymlighetstal och bebyggd markandel. 

I diagramet ses enbart sju klasser av stadstyper vilket beror på att klassen låg öppen 

bebyggelse är en sammanslagning av klasserna: låg, gles bebyggelse samt låg och mycket gles 

bebyggelse. 

 

Rådberg, J. & Friberg, A. (1996). Svenska stadstyper: historik, exempel, klassificering. Stockholm: 

Kungliga tekniska högskolan, Inst. för arkitektur och stadsbyggnad.   
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B i laga 2  –  Vägledande verk tyg  

 

Gatunätets struktur – vägledande verktyg 
 Traditionellt (rutnät) 

 genomgående 

 ej genomgående  

 sammanhängande  

 säckgator  

 trafikseparerade 

 sammanhängande gatunät med låg standard 
 

Byggnaders placering mot gata – vägledande verktyg 
 byggnader i gatuliv  

 direkt anslutning till gata 

 indragna från gatan 
 

Byggnaders placering i kvarteret – vägledande verktyg 
 kringbyggd 

 friliggande 

 byggnader inuti kvarter 
 
 

Hustyper – vägledande verktyg 
 Flerbostadshus 

 Enfamiljshus  

 Små flerbostadshus 
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B i laga 3  –  Loka l i se r ingskar ta  fö r  

deta l jp laner  

Kartan visar detaljplanernas lokalisering i Växjö. De är 1: Trädan 23, 24 och 27 (Växjö 

kommun 2014b), 2: Växjö 10:15 m.fl. Södra stationsområdet (Växjö kommun 2014c), 

Strandsnäckan (Växjö kommun 2014d) och Växjö 12:10 m.fl. Limologen syd (Växjö kommun 

2014e). 

 

Grundkarta är tagen från http://kartor.eniro.se/ 
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