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SAMMANFATTNING
Förtätningar kan både gynna staden, dess invånare och hållbarheten men även hota 
dessa värden. Enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) ska hänsyn tas till både 
allmänna och enskilda intressen men enligt 2 kap. 2 § PBL ska företräde ges åt sådan 
användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Trots detta händer det 
att enskilda intressen gynnas framför allmänna intressen, exempelvis när förtätningar sker 
i offentliga parker utan att allmänheten kompenseras. Syftet med arbetet är att undersöka 
hur städer kan förtätas utan att allmänintresset missgynnas. Fokus läggs på 
grönstrukturen där effekterna för staden och dess invånare undersöks. 

Undersökningen har utgångspunkt i studien Hela staden – argument för en grönblå 
stadsbyggnad där Lunds kommun visar bra och dåliga exempel på hur olika 
förtätningsprojekt har genomförts. Dessa projekt utgörs av kvarteret Galten i centrala 
Lund, Margretedal som ligger halvcentralt, Borgareparken som är ett 1960-1970-talsområ-
de och Öresundsområdet som är ett industri- och kontorsområde. Eftersom studien har 
utgångspunkt i Hela staden görs en bedömning av vilka konsekvenser förtätningen får för 
de fem aspekter som Hela staden baseras på dvs. ekonomi, hälsa, livskvalitet, attraktivitet 
och klimat. Analysen i mitt arbete ska bidra med tankar och generella lösningar om hur 
andra städer kan förtätas utan att allmänintresset missgynnas. Resultatet av  fallstudien 
visar att förtätningar kan göras på bra sätt där hänsyn tas till de allmänna intressena som 
exempelvis i kvarteret Galten. Förtätningar kan även utföras på mindre bra sätt som 
exempelvis i Borgareparken. Skillnaden mellan dessa områden är en varierad syn på hur 
de allmänna intressena beaktas och vem som faktiskt gynnas av förändringen. 

Slutsatsen är att eftersom verkligheten ofta är väldigt komplex går det inte att påstå att 
något är bra så länge inget missgynnas. Både skala och perspektiv är viktiga att beakta 
och en förtätning kommer förmodligen inte gynna allmänheten direkt, men om det leder till 
fler invånare och ökade skatteinkomster kan allmänheten få en ökad välfärd. Även 
kompenseringar i form av nya parker eller upprustningar av  befintliga kan vara positivt för 
det allmänna intresset. I 2 kap. 1 § PBL står det att hänsyn ska tas till både allmänna och 
enskilda intressen. Detta är en otydlig paragraf eftersom det inte står något om hur 
bedömningen ska göras angående vilket intresse som väger tyngst, paragrafen blir 
därmed verkningslös. Däremot kan det vara möjligt att värna om de allmänna intressena 
och samtidigt förtäta staden genom att frågan integreras på ett tidigt stadie i 
planprocessen. Fallstudien har dock visat att denna hantering snarare är undantag än 
regel och att ett förtydligande av paragrafen hade varit positivt för stadsplaneringen i 
framtiden. För att nå ett bra slutresultat är det viktigt att utgå från platsens förutsättningar 
med en respekt för de värden som finns där och att i möjligaste mån försöka gynna dessa 
genom att bland annat se grönstrukturen som en integrerad del i den övriga 
infrastrukturen. Detta kan åstadkommas genom att hitta ett bra förhållande mellan 
exploateringsnivån och de allmänna intressena. 
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1. INLEDNING



1. INLEDNING

Konflikter som uppstår då hållbar planering diskuteras handlar ofta om hur förtätningar 
värderas i förhållande till allmänna intressen. Enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) 
ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen men enligt 2 kap. 2 § PBL ska 
företräde ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. 
Vid förtätningar kan konflikter mot det allmänna intresset uppstå då det enligt 2 kap. 7 § 
PBL bland annat måste finnas torg, parker, lek, motionsområden mm. i anslutning till 
områden med sammanhållen bebyggelse. Trots vad som anges i PBL händer det att 
enskilda intressen gynnas framför allmänna intressen, exempel på detta är förtätningar i 
staden där offentliga platser ersätts med bebyggelse utan att allmänheten kompenseras. 

I Sverige har kommunerna makten att planlägga sina egna mark- och vattenområden 
utifrån planmonopolet (1 kap. 2 § PBL). Bedömningen mellan enskilda och allmänna 
intressen görs därmed på olika sätt i olika kommuner. Ett sätt att hantera 
planeringsproblematiken då städerna förtätas har undersökts av Lunds kommun i 
samarbete med Movium. De har genomfört studien Hela staden – argument för en grönblå 
stadsbyggnad där de analyserat hur förtätningar värderas och vilka konsekvenser som 
uppstår i förhållande till fem aspekter; ekonomi, hälsa, livskvalitet, attraktivitet och klimat. I 
mitt examensarbete tittar jag närmare på den här typen av planeringshandlande med 
grönstruktur i fokus. Landskapsarkitekt Elisabet Lundgren Alm menar att det finns ett 
behov av en ökad integrering av  grönstrukturen i stadsplaneringen och att tjänstemän som 
arbetar med planering bör kalla sig ”stadslandskapsarkitekter” i syfte att underbygga en 
hållbar stadsutveckling (Lundgren Alm 2001, s. 4). Till skillnad från Lundgren Alm har jag 
utbildat mig till planeringsarkitekt, men jag håller absolut med henne då jag också anser att 
det finns ett stort behov av att integrera grönstrukturen i stadsplaneringen på alla skalor, 
inte minst då staden förtätas. 

1.1 PROBLEMFORMULERING

Förtätningar kan både utgöra hot mot och gynna staden, dess invånare och hållbarheten. 
För att uppnå en hållbar utveckling är trenden i många städer att skapa ”den täta 
funktionsblandade staden”. Ofta handlar detta om att förtäta den bebyggda miljön med 
mer bebyggelse vilket inte sällan sker på grönytornas bekostnad (Jansson 2012, s. 13). 
Karl Lövrie (2003, s. 41) menar att gröna och blå strukturer kan uppfattas som tomrum 
eller som ”det obebyggda” vilket kan vara en av anledningarna till den pågående trenden. 
Förtätningar kan därför vara negativa för städerna om det medför att något annat 
försvinner, exempelvis parker som saknar skydd då andra värden prioriteras högre, 
framförallt ekonomiska intressen. Detta kan dock vara en inskränkning av det allmänna 
intresset då ytor som tidigare varit tillgängliga för allmänheten istället exploateras utan 
kompensation. I andra fall kan förtätningar medverka till att privata områden öppnas för 
allmänheten vilket därmed blir en förbättring för allmänintresset. Enligt 2 kap. 1-2 §§ PBL 
ska en avvägning göras mellan allmänna och enskilda intressen men det står dock inte hur 
prioriteringen ska gå till utan bara att marken ska användas till det ändamål som området 
är mest lämpat. Planeringskonflikten består i hur förtätningar värderas i förhållande till 
andra värden i staden där fokuseringen är på de allmänna intressena.
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Möjligheterna med examensarbetet är att undersöka när förtätningar är bra respektive när 
det är dåligt för staden och dess invånare och om det finns generella lösningar som städer 
kan använda då de står inför problematiken med förtätningar i förhållande till andra 
aspekter i staden. Om utgångspunkten är att förtätningar är bra blir utmaningen att 
undersöka hur staden ska vara möjlig att förtäta utan att andra värden missgynnas. 

1.2 SYFTE

Syftet är att undersöka hur städer kan förtätas utan att allmänintresset missgynnas. Med 
allmänintresset menar jag de platser som nämns i 2 kap. 7 § PBL. Fokus läggs på parker 
och andra grönområden där effekterna för staden och dess invånare undersöks. 
Undersökningen har utgångspunkt i studien Hela staden där Lunds kommun visar bra och 
dåliga exempel på hur olika förtätningsprojekt har genomförts. Områdena har generella 
aspekter som finns i nästan alla städer, liksom förtätningsproblematiken. Min analys av 
Lunds områden ska bidra med tankar och generella lösningar om hur andra städer kan 
förtätas utan att allmänintresset missgynnas. 

1.3 FRÅGESTÄLLNINGAR

I min undersökning har jag valt att utgå från en huvudfråga som behandlar hur förtätningar 
värderas i förhållande till allmänna intressen. För att utföra min studie på djupet undersöks 
även ett antal underfrågor som behandlar det allmänna intresset, stadens struktur, 
grönskans värden och förtätningens effekter. Hela detta frågekomplex illustreras i 
nedanstående bild: 
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Hur värderas 
förtätningar i städer 
i förhållande till 
allmänna intressen? 

Förtätningens effekter

Hur kan en "grönblå 
stadsplaneringsstrategi" 
förenas med en 
förtätningsstrategi?

Vilken påverkan har 
exploatörens intressen 
på kommunens 
intressen under 
planprocessen?

Grönskans värden

Vilket 
samhällsekonomiskt 
värde har grönskan i 
kommunen?

Vilken betydelse har en 
parks storlek för dess 
användning i staden 
som helhet?

Kan grönstrukturen 
utformas på ett sätt så 
att dess värden 
bibehålls trots att 
staden förtätas?

Stadens struktur

Hur förändras stadens 
helhet då den förtätas?

Finns det en effektiv/
optimal gräns mellan 
grönska och 
bebyggelse?

Det allmänna intresset

Hur förändras 
allmänintresset då 
bebyggelse ersätter 
grönska?

Kan förtätningar leda till 
att det allmänna 
intresset gynnas?

Vad anger PBL 
angående förtätning i 
förhållande till det 
allmänna intresset?

Måste allmänheten 
alltid gynnas?



1.4 METOD OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

1.4.1 Kvalitativ forskning
Kvalitativ forskning har ofta ett begränsat omfång i vilket ett fåtal situationer involveras och 
som därmed ger en mer djupgående beskrivning. Detta relateras ofta till det holistiska 
perspektivet eftersom det studerade materialet bara är möjligt att förstå i förhållande till 
dess kontext (Denscombe 2009, s. 321-322).

I arbetet har ett kvalitativt angreppsätt valts eftersom arbetet utgår från Lundaprojektet  
Hela staden – argument för en grönblå stadsbyggnad där dess fyra delprojekt studeras 
ingående. Detta angreppssätt är lämpligt eftersom utgångspunkten består av en kvalitativ 
analys av de plandokument som finns för projekten. För att verkligen få en djup förståelse 
för vad som händer på dessa platser utförs även fältobservationer. 

1.4.2 Tillvägagångssätt 
Tillvägagångssättet syftar mot ett analysredskap  där det ska vara möjligt att ställa 
fördelarna med förtätningar mot konsekvenserna som både kan vara positiva och 
negativa. Målet i examensarbetet är att formulera hur ett sådant här analysredskap  kan 
beskrivas med de förutsättningar som finns för den här typen av analyser och vilka 
parametrar som måste in. I fallstudien har förtätningsprojekten från Hela staden studerats 
och utgjort grund för den analys som jag utfört. Fallstudien i Hela staden utgör ett exempel 
på hur tjänstemän i ett utvecklingsprojekt använt sig av samarbete med forskare för att ta 
fram underlag för aktuella planprojekt. Att kunskapssammanställningen och tillämpningen 
är given har öppnat för möjligheten att i detta arbete vidga seendet till att omfatta även de 
lokala historiska och fysiska sammanhangen samt att ”utifrån” använda ett kritiskt 
förhållningssätt i exempelprojekten. För att analysen ska utföras på ett objektivt sätt utgår 
jag inte bara från hur planerare kan tänka om platserna utan även hur stadsinvånare och 
besökare med olika kön, ålder, bakgrund och utbildning kan uppfatta, värdera och 
använda platserna. Förhoppningen är att de flesta parametrar som berör hur förtätningar 
relateras till det allmänna intresset ska täckas upp i analysen. 

1.4.3 Fallstudie
Bent Flyvbjerg argumenterar för fallstudien som forskningsmetod genom att motbevisa ett 
antal missuppfattningar angående fallstudiens duglighet. Vanliga missuppfattningar 
handlar om bristen på teori, pålitlighet och giltighet exempelvis att generell, teoretisk   
(kontext-oberoende) kunskap  är mer värdefull än konkret, praktisk (kontext-beroende) 
kunskap. En annan missuppfattning är att det inte anses vara möjligt att generalisera 
utifrån ett enskilt fall och att fallstudien därmed inte kan bidra till vetenskaplig utveckling. 
En sista missuppfattning handlar om att fallstudier främst används som metod när forskare 
ska verifiera sina egna fördomar om ett visst fenomen (Flyvbjerg 2001, s. 66-67).

Argumenten motbevisar Flyvbjerg då han menar att konkret, kontextberoende kunskap är 
mer värdefullt än att försöka hitta förutsägbara teorier genom att studera mänskligt 
beteende (ibid. s. 73). Min huvudfrågeställning handlar om hur staden kan förtätas utan att 
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allmänna intressen missgynnas. För att kunna besvara denna fråga utgår jag från Hela 
staden – argument för en grönblå stadsbyggnad i en fallstudie där fältobservationer utförs 
för de fyra områden som undersöks i Lunds tillämpning av  Hela staden. Dessa områden är 
kvarteret Galten som ligger i centrala Lund, Margretedal som ligger halvcentralt och som 
tidigare bestod av småindustrier, Borgareparken som är ett 1960-1970-talsområde och 
Öresundsområdet som är ett industri- och kontorsområde. Jag utgår alltså från samma 
urval som Lunds kommun har valt, anledningen till detta är att det inte är områdena i sig 
som är viktiga utan typen av områden som de representerar. En vanlig missuppfattning 
som Flyvbjerg motbevisar är möjligheten att generalisera utifrån ett enskilt fall. Han menar 
att fallstudien absolut kan fungera som en central del i den vetenskapliga utvecklingen och 
verka som ett supplement till andra metoder (ibid. s. 77). Eftersom resultatet ska vara 
möjligt att relatera till andra städer och inte bara Lund är valet av områden lämpligt då den 
här typen av områden återfinns i nästan alla städer. Detta utgör därmed ett strategiskt 
representativt urval av områden i en medelstor svensk stad och är därmed möjligt att 
generalisera utifrån. Urvalet hade varit svårt för mig som student på en planerings- 
utbildning att göra då jag inte har någon direkt koppling till Lund eftersom jag varken är 
uppväxt eller har bott där och därför inte ingående känner till Lunds alla delar. 
Projektgruppen som har gjort urvalet i Hela staden jobbar alla i Lunds kommun på 
stadsbyggnadskontoret och känner därmed väl till kommunen. I kunskapssamman- 
ställningen (Jansson 2012, s. 6) av Hela staden framhålls att syftet är “att ge en samlad 
och aktuell bild av de värden som är förknippade med en grönblå stadsbyggnad, värden 
som kan användas som grund för kvalificerade bedömningar vid planering, design och 
förvaltning av stadsmiljöer, inte minst när det gäller förtätningsfrågor.” Detta gör Hela 
staden till ett intressant grund för fallstudien eftersom ”den grönblåa stadsbyggnads- 
metoden” framhävs som en lämplig metod att använda då städer förtätas. 

Fallstudier är inte sämre än andra metoder när det gäller att bekräfta forskarens egna 
fördomar, erfarenhet visar att fallstudier oftare motbevisar förutfattade meningar snarare 
än bekräftar dem menar Flyvbjerg (2001, s. 84). Lunds tillämpning av Hela staden har 
upplägget av en diskussions- och debattartikel vilket är en bra utgångspunkt för mitt 
arbete, men min förhoppning är att analysen av dessa områden görs på en betydligt 
djupare nivå där problematiken ses i ett större perspektiv. Därför kommer områdena 
studeras i olika skalor där det dels undersöks vilka effekter förtätningen får i det enskilda 
området men även hur det påverkar staden som helhet. Detta undersöks genom 
jämförelser med aktuell forskning ur både ett professionellt och forskningsmässigt 
perspektiv. Jag för en övergripande diskussion om förtätning i förhållande till allmänna 
intressen men tittar i detalj på vad som händer med mellanrummen när förtätningar sker 
på dessa fyra platser i Lund. I fallstudien jämförs de olika områdena och relateras till 
argumenten som tas upp i Hela staden, Lunds grönstruktur- och naturvårdsprogram samt 
den senaste översiktsplanen (ÖPL2010 - Översiktsplan för Lunds kommun). Analysen 
innefattar även en kvalitativ genomgång av de plandokument som hör till respektive 
förtätningsområde. Detta material består av äldre detaljplaner och planprogram som har 
funnits tillgängliga via Lunds kommun. Planeringsprocessen har dock inte kommit speciellt 
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långt i Öresundsområdet då Lunds kommun för tillfället håller på att utarbeta en 
fördjupning av området. Eftersom inget ännu har publicerats består utgångsmaterialet där 
enbart av äldre detaljplaner samt det som går att läsa om området i ÖPL2010 samt i 
grönstruktur- och naturvårdsprogrammet. 

1.4.4 Metodkritik
Kritik mot metoden kan handla om hur representativt och generaliserbart resultatet är 
eftersom det utgår från forskarens identitet och bakgrund. Eftersom analysen utförs av mig 
som student på en planeringsutbildning kan resultatet påverkas då jag har påverkats i min 
roll som student och blivande planeringsarkitekt. Eftersom jag är medveten om den här 
problematiken är min förhoppning att jag kan utföra analysen på ett objektivt sätt då jag 
tänker på detta under mitt arbete. I analysen är utgångspunkten att olika grupper i 
samhället uppfattar och värderar platser på olika sätt beroende på kön, bakgrund, ålder 
och utbildning. Då det inte finns möjlighet i det här arbetet att intervjua ett bra urval av 
stadsinvånare och besökare utförs istället metoden genom att jag själv  tänker mig in i 
dessa olika roller och försöker se förtätningsprojekten ur deras ögon. Det är alltså ett slags 
rollspel där dessa gruppers möjliga perspektiv och intressen styr hur platserna kan 
uppfattas och användas. Naturligtvis är analysen inte helt fullständig då jag utgår från 
stereotyper, men syftet är inte heller att ta reda på exakt hur olika grupper värderar 
platserna utan snarare ge exempel på hur de skulle kunna uppfatta, värdera och använda 
platserna. 

1.5 AVGRÄNSNING

I mitt arbete avgränsas de enskilda intressena till förtätningar i staden och allmänna 
intressen avgränsas till grönstrukturen. Eftersom jag utgår från Hela staden fokuserar jag 
framförallt på punkt 3 i 2 kap. 7 § PBL ”parker och andra grönområden” då Hela staden 
har ett landskapsarkitekturperspektiv. Detta beror på att studien genomförs av 
landskapsarkitekter vid stadsbyggnadskontoret respektive parkförvaltningen i Lunds 
kommun i samarbete med forskare från SLU i Alnarp genom Movium. 

Det är dock viktigt att inte helheten glöms bort, därför behålls avgränsningen mot 
förtätningar i förhållande till grönstruktur men jag analyserar staden både på den lilla 
skalan såväl som i ett större helhetsperspektiv. Detta åstadkoms genom att undersöka vad 
som händer i detalj i de fyra studerade områdena men även vilken effekt dessa 
förändringar får på staden som helhet. 

Förtätningar är naturligtvis bara en av de metoder som används för att skapa hållbara 
städer och det finns självklart andra metoder som också tillämpas exempelvis skapandet 
av ”blandstaden”. I mitt arbete har jag valt att inrikta mig på förtätningar då arbetet blir för 
omfattande på den här utbildningsnivån om även den här aspekten ska beaktas. Det kan 
finnas en problematik med att jag bara inriktar mig på förtätningar men avgränsningen 
anses nödvändig och rimlig för syftet i mitt arbete. 
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1.6 CENTRALA BEGREPP 

Allmänt intresse
Det finns ingen tydlig definition i lagstiftningen av begreppet allmänt intresse men exempel 
på allmänna intressen tas upp i både PBL och MB (se Jan Odelstads sammanställning av 
allmänna intressen i kapitel 2.1). Heather Cambell och Robert Marshall menar att ordet 
”intresse” kan ha två betydelser, antingen rent subjekt att ha ”intresse i något” eller så 
kopplas det allmänna intresset till ord som ”välfärd”, ”gynna” eller ”fördel” (Campbell & 
Marshall 2002, s. 165). Även Jan Odelstad diskuterar om ordet ”intresse” vilket ofta 
innebär ett objekt eller sakförhållanden. Detta relateras till begreppet ”värde” eftersom 
intresse innebär att ha vinst eller fördel av något. Ett enskilt intresse är värdefullt ur en 
enskild synpunkt, på motsvarande sätt är ett allmänt intresse värdefullt om det är tillräckligt 
stort ur allmän synpunkt (Odelstad 2002, s. 73-74).

Grönstruktur
Grönstruktur som begrepp  är svårt att visualisera och konceptualisera då struktur 
exempelvis kan vara gatorna i en rutnätsstad. Grönstrukturen har nästan aldrig 
strukturerats utan består delvis av sådant som kan ingå i en struktur exempelvis alléer. 
Grönstrukturen kan ha varit strukturerande i sig men det finns även enstaka träd och 
berghällar mm. som inte ingår i strukturen men ändå räknas till grönstruktur. Ibland menas 
helheten när man pratar om grönstrukturens ekologiska funktion, effekten av all biomassa 
för t.ex. luft och fuktighet. ”Grönstruktur” stämmer därmed inte överens med betydelsen av 
begreppet ”struktur”. Att begreppet är svårdefinierbart blir tydligt när litteratur i ämnet 
läses. Elisabet Lundgren Alm (2001, s. 55) definierar grönstruktur som alla vatten- och 
markområden i stadslandskapet som varken är hårdgjorda eller bebyggda, oavsett 
ägoförhållanden. I hennes avhandling skiljer hon på formell och faktisk grönstruktur, 
distinktionen är viktig eftersom grönstrukturen kan ha en mängd olika användnings- 
områden i staden - faktisk grönstruktur. Detta skiljer sig däremot från den grönska som 
kommunen är huvudman för - formell grönstruktur (ibid. s. 33). 

Karl Lövries definition handlar mer om morfologiska faktorer: ”Strukturella egenskaper och 
bakomliggande morfologiska faktorer hos såväl objekt och områden, inklusive gröna 
koncept, kallas här grönstruktur” (Lövrie 2003, s. 17).

I Lunds grönstruktur- och naturvårdsprogram definieras grönstrukturen på följande sätt: 
Grönstrukturen omfattar parker, gröna skyddszoner i anslutning till vägar 
och verksamhetsområden, gröna stråk och gaturum men även privata 
tomter, trädgårdar och bostadsgårdar samt det angränsande landskapet 
och dess naturområden. Vattenområdena kan likaså räknas till 
grönstrukturen. Även mark som inte är kommunal parkmark omfattas, t ex 
skolgårdar, kyrkogårdar och koloniområden (Lunds kommun 2006a, s. 51). 
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I mitt arbete definieras grönstruktur på samma sätt som Elisabet Lundgren Alm definierar 
begreppet dvs. ”alla vatten- och markområden i stadslandskapet som varken är hårdgjorda 
eller bebyggda, oavsett ägoförhållanden.” 

Förtätning
Förtätning är ett begrepp  som har olika betydelser beroende på dess sammanhang. 
Elisabet Lundgren Alm (2001, s. 17) diskuterar om begreppets betydelse på följande sätt: 
”Förtätning kan t.ex. innebära upplevd täthet eller ökad byggnadsarea på en given marky-
ta. Men förtätningsmåttet skulle också kunna relateras till den hastighet med vilken 
människor rör sig i en viss miljö, d.v.s. tätheten på upplevelser, visuella såväl som funktio-
nella och sociala […]”

Min definition av förtätning innebär en täthetsökning i staden när byggnader läggs till i den 
befintliga stadsmiljön. 

1.7 DISPOSITION

Kapitel två innehåller en forskningsöversikt där relevanta perspektiv på stadsbyggnad med 
utgångspunkt i grönstrukturen redogörs. 

Kapitel tre består av en kort historisk återblick av  hur bilden och värdet av grönstrukturen 
har förändrats i Sverige och utomlands genom nerslag i ett antal stadsbyggnadsteorier. 
Nya ideal uppkommer ofta som en reaktion mot tidigare stadsbyggnadsideal och här 
redovisas hur det har förändrats sedan mitten av 1800-talet fram tills idag. 

I kapitel fyra beskrivs områdena i fallstudien på ett övergripande sätt där det bedöms vilka 
konsekvenser förtätningsprojekten får för staden, dess invånare och hållbarheten. 
Eftersom studien har utgångspunkt i Hela staden görs en bedömning av vilka 
konsekvenser förtätningen får för de fem aspekter som Hela staden baseras på dvs. 
ekonomi, hälsa, livskvalitet, attraktivitet och klimat. 

Kapitel fem består av en diskussion där fallresultaten relateras till teori och 
frågeställningar. 

Kapitel sex är den avslutande delen av arbetet där slutsatserna redovisas utifrån den 
genomförda undersökningen. 
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2. FORSKNINGSÖVERSIKT

2.1 BEGREPPET ”ALLMÄNT INTRESSE”

Lena Petersson Forsberg (2012) menar att det länge har diskuterats vad begreppet ”det 
allmänna intresset” innebär och om det ens finns. Utvecklingen av det allmänna intresset 
relateras till det enskilda intresset samt försvaret för äganderätten till mark där otydligheten 
dels består i vad begreppen innebär och dels hur avvägningen mellan dessa olika 
intressen ska ske. Den fysiska planeringens viktigaste uppgift är att avväga mellan olika 
intressen där företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt främjar en 
långsiktigt god hushållning med mark och vatten. Trots att det är det allmänna perspektivet 
som ska prioriteras enligt PBL ska hänsyn även tas till enskilda intressen vilket relateras till 
proportionalitetsprincipen. Principen innebär att det alltid ska finnas en rimlig balans 
mellan nyttan av ett beslut och de konsekvenser som beslutet får för motstående enskilda 
intressen. 

Heather Campbell och Robert Marshall (2002) menar att det är statens ansvar att värna 
om det allmänna intresset eftersom alla individer i första hand värnar om sina egna 
intressen. Enligt författarna har det allmänna intresset länge diskuterats men att frågan om 
dess legitimitet har blivit viktigare på sistone då det i debatten har framförts att detta inte 
får någon betydelse i verkligheten. Campbell och Marshall menar att begreppet används 
då det råder oenighet i planeringssituationer och används som täckmantel för den verkliga 
utvecklingen då argumenten vinklas mot att det ligger i det allmännas intresse med en viss 
utveckling.

Petersson Forsberg menar att det har skett en del förändringar i den svenska 
planlagstiftningen som kan påverka relationen mellan allmänna och enskilda intressen. Ett 
exempel är att rubriker har ändrats i PBL från 2010 jämfört med PBL från 1987. I den äldre 
PBL löd rubriken ”Allmänna intressen som skall beaktas vid planläggning och lokalisering 
av bebyggelse m.m.” I PBL från 2010 lyder rubriken ”Allmänna och enskilda intressen” 
vilket skulle kunna tolkas som att de enskilda intressena har fått en ökad betydelse och att 
proportionalitetsprincipen därmed är viktigare i nya PBL. Det finns även vissa ord som har 
ändrats i nya PBL, exempelvis 1 kap. 5 § PBL 1987 ”allmänna och enskilda intressen ska 
beaktas i planeringen” har i 2 kap. 1 § PBL 2010 ändrats till ”hänsyn ska både tas till 
allmänna och enskilda intressen”. Petersson Forsberg menar att det är tveksamt om 
begreppet ta hänsyn är mindre tvetydigt. Ytterligare en viktig skillnad är punktlistan i 2 kap. 
7 § PBL 2010 med vilka intressen som ska beaktas vid planering, i PBL från 1987 var den 
skriven i löptext. Petersson Forsberg menar därmed att ”gator och vägar” som är placerad 
på punkt 1 skulle kunna tolkas som att det har högst prioritet (Petersson Forsberg 2012).

Effekten av att det inte finns en tydlig definition av vad allmänt intresse betyder leder till att 
olika kommuner definierar begreppet på olika sätt. Petersson Forsberg har studerat olika 
kommuners översiktsplaner och visar exempel på vilka olika definitioner som förekommer. 
Ibland används kapitel 2 i PBL och ibland listas användningar som har betydelse för 
kommunens invånare. Vissa kommuner beskriver inte begreppet alls utan nämner det   
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bara som en rubrik i vilken underrubriker finns som bl.a. behandlar Befolkning, Bostäder 
och byggande, Service osv. (Petersson Forsberg 2012). Jan Odelstad (2002) diskuterar 
den här problematiken och menar att definitionen av  allmänna och enskilda intressen kan 
variera beroende på de ställningstaganden som kommunen gör. Odelstad tar upp ett 
hypotetiskt fall där kommunen gör bedömningen att ett parkområde inte är nödvändigt för 
acceptabel friytetillgång och därmed inte är ett allmänt intresse utan kan exploateras. 
Kommunen kan även göra bedömningen att parkområdet är av allmänt intresse men att 
det enskilda intresset väger tyngre och därmed kan exploateras till viss del. Odelstad 
menar därmed att det inte är helt självklart vad begreppen innebär utan det beror på 
kommunens ställningstaganden.

Odelstad menar att det finns många allmänna intressen som kan vara motsägelsefulla och 
att det är upp till den kommunala fysiska planeringen att väga dessa mot varandra. 
Odelstad har gjort en sammanställning av allmänna intressen som tas upp i PBL och MB 
och kallar dessa för de initiala allmänna intressena:

Från social synpunkt god
bostadsmiljö
arbetsmiljö
trafikmiljö
fritidsmiljö

Lämplighet vad gäller
hälsa
jord-, berg- och grundvattenförhållanden 
samhällsservice (vilken som delaspekter har bl.a. trafik- och vatten- 
försörjning samt avlopp)

Skydd mot
brand, trafikolyckor och andra olyckshändelser
bullerstörning 

Skydd av
jordbruksmark
skogsmark

Hushållning med
energi
vatten

Hänsyn till
förändrings- och kompletteringsbehov
handikappades behov
civilförsvarets behov
friluftslivet 
naturvärde och kulturvärde (Odelstad 2002, s. 105-106)
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Problemet enligt Odelstad är den avvägning som ska göras då det inte står något i 
lagstiftningen om hur detta ska gå till, Odelstad frågar sig därmed om det är någon mening 
att de allmänna intressena anges i lagstiftningen om det ändå inte nämns hur de ska 
avvägas (Odelstad 2002).

2.2 GRÖNSTRUKTUR SOM STADSBYGGNADSELEMENT

Anthony Walmsley menar att olika inriktningar inom greenway-rörelsen, exempelvis Green 
infrastructure, Smart Conservation, New Urbanism och Transit-Oriented Developments 
(TODs), visar olika aspekter på hur ”grön” planering kan utföras för att uppnå ett hållbart 
samhälle. Dessa inriktningar har enligt Walmsley inte bara skapat nya paradigm genom en 
mer ekologisk form av boende, utan även bidragit till att greenway-planeringen har spridits 
till flera nivåer, från regionen ner till den enskilda fastigheten (Walmsley 2006). 

Förutom ”grå”, ”social” och ”byggd” infrastruktur finns det även en ”grön infrastruktur”. 
Walmsley  menar att begreppet antyder att det är något som vi måste ha snarare än något 
som är valfritt och trevligt att titta på. Om ”grön infrastruktur” jämförs med planering, design 
och finansiering av de andra typerna av infrastruktur kan fem liknande principer för dess 
utförande identifieras:

1. Grön infrastruktur ska designas med en helhetssyn där enskilda 
grönytor tillsammans bildar ett system som fungerar tillsammans.

2. Grön infrastruktur ska placeras strategiskt där dess funktioner binds 
samman i alla nivåer, från den statliga, regionala och kommunala 
nivån ner till den enskilda fastigheten. 

3. Grön infrastruktur ska planeras och implementeras med hjälp av 
medborgardeltagande precis som den övriga fysiska planeringen

4. Grön infrastruktur ska finansieras direkt som en allmän investering 
precis som den övriga infrastrukturen, och inte med pengar som blir 
över när all annan service är tillhandahållen.

5. Grön infrastruktur ska skyddas på samma sätt som exempelvis 
vägar och ledningar då dessa är strukturer som är svårflyttade när 
de väl har anlagts (Walmsley 2006, s. 257) (min översättning). 

Karl Lövrie diskuterar hur grönstruktur ger platser dess identitet samt vilken relation 
grönstrukturen har till den övriga staden. Grönstrukturens identitetsskapande funktion 
bestäms av vilken betydelse grönskan har för stadsmiljön, bostadsområdena och dess 
invånare. Gröna områden jämförs med övriga stadsbyggnadselement och Lövrie 
framhäver att det är mer lämpligt med ett morfologiskt strukturperspektiv när 
grönstrukturen ska analyseras jämfört med planeringens traditionella objektperspektiv. 
Enligt Lövrie är ett problem med grönstrukturen att gröna områden uppfattas som 
obebyggda platser i staden vilket därmed ger grönstrukturen en oklar identitet som 
stadsbyggnadselement. Detta leder till ökade exploateringar och att gröna områden inte 
får samma aktiva roll i stadsplaneringen som övriga stadsbyggnadselement. 
Grönstrukturen ska därför inte ses som ett enskilt element som ska skyddas, utan istället 
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som en integrerad del i stadsmiljön med en egen identitet. Inom stadsplaneringen kan 
grönstrukturanalyser bidra till att bilden av grönområdena förändras och att dessa 
områden ses som integrerade delar av stadsmiljön, jämfört med den traditionella 
grönstrukturanalysen där gröna områden separeras från övrig bebyggelse och alltså inte 
ses som integrerade. Lövrie betonar ett annat synsätt där trädgårdar och grönskan 
närmast hus bör ses som integrerade delar av bebyggelsen och större parker och 
naturområden ses som separerade enheter. Beroende på vilken bild individen har av ”det 
gröna” kan grönstrukturen verka för att staden antingen glesas ut eller förtätas (se fig. 1) 
(Lövrie 2003).

2.3 STADSPLANERINGENS FUNKTION

Anne Tietjen diskuterar den urbana platsen i förhållande till en alltmer polariserad fysisk 
utveckling och menar att polariseringen skapar utmaningar för den fysiska planeringen 
eftersom dess sätt att forma staden har brutit mot reglerna för hur staden skulle ha 
designats. Staden kan inte längre delas upp  i stad och landsbygd utan platsen är unik. Det 
är upp till stadsplaneraren att se varje plats som ett dynamiskt nätverk av fysiska, sociala 
och kulturella förhållanden. 

Tietjen kallar den pågående stadsutvecklingen ”an urbanism of entanglement” och menar 
att staden ständigt sätts samman av krafter som inte påverkas av planering och design. 
Staden består av  människor, saker och idéer och i det här sammanhanget fungerar 
stadsplaneringen i relation till pågående processer som växlar mellan att observera 
utvecklingen och att planera den. Enligt Tietjen kan stadsplaneringen varken förutse eller 
kontrollera utvecklingen. Planeringen ska därmed skapa både det praktiska och kunskaper 
om staden som sammanbinder flera discipliner. Eftersom polariseringen inte är möjlig att 
identifiera på en bestämd skala blir det inte heller givande att tala om olika dikotomier 
såsom stad och landsbygd, utan platsen är unik och ska planeras som sådan (Tietjen 
2009).  
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Fig. 1. Olika sätt att tänka kring ”det gröna” (Lövrie 2003, s. 41).
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3. TEORIER OM STADSBYGGNAD OCH GRÖNSKA

3.1 CITY BEAUTIFUL-RÖRELSEN

City Beautiful-rörelsen syftade ursprungligen till att integrera immigranter i staden genom 
att förbättra gestaltningen av stadsmiljön med parker, lekplatser och stadsparker. Frederick 
Law Olmsted ritade 1869 stadsdelen Riverside Estate i Chicago utifrån tankarna från City 
Beautiful. Olmsted var en av rörelsens största förespråkare och hade hämtat inspiration 
från offentliga parker i Europa. Utifrån tankarna om parkdesign utvidgades teorier till att 
även omfatta bostadsområden omslutna av parker. Till skillnad från amerikanska 
traditionella rutnätsplaner skapades ett mjukare mönster med kurviga gator där grönskan 
kunde integreras på ett bättre sätt tillsammans med bebyggelsen och därmed uppnå en 
bättre helhet. 1957 ritade Olmsted Central Park i New York som trots sin storlek är 
småskaligt planerad och ses som ett av de tidigaste exemplen från City Beautiful-rörelsen 
(Lundgren Alm 2001, s. 66).

3.2 CAMILLO SITTES STADSBYGGNADSTEORIER

1889 publicerade den österrikiske arkitekten Camillo Sitte boken Der Städtebau nach 
seinen künstlerischen Grundsätzen där teorierna utvecklades om stadsbyggnad med 
utgångspunkt i estetiska aspekter. Sitte var kritisk till det mekaniska planmönstret som var 
vanligt förekommande under tidsepoken och som enligt Sitte ledde till monotona 
stadsmiljöer. Sittes teorier har två grundläggande principer, dels vikten av de urbana 
platsernas sammanhang då de gestaltas och dels att byggnader endast är betydelsefulla 
på det sätt de förhåller sig till andra byggnader. Sitte intresserar sig för platserna som 
skapas mellan husen och anser att mönstret ska byggas oregelbundet och varierat och 
utifrån platsens topografi. Sitte fokuserar på de offentliga platserna i staden och därför får 
inte bostadsområdena samma betoning. Människan har alltid haft en relation till naturen 
och därför är det gröna något som måste tillföras staden enligt Sitte. Grönskans uppgift är 
att tillsammans med stadens andra delar skapa en bra helhet med god estetisk karaktär. 
Grönskan får dock inte bli alltför dominerande då detta kommer leda till onödigt mycket 
transporter. Det är framförallt i stadens centrala delar som grönskan är viktig då det i 
småhusområden redan finns grönska i överflöd. Rekreationen framhålls då grönområden 
ska utformas, därför bör storleken prioriteras och vara offentligt ägda så alla invånare kan 
få fri tillgång till grönområdena (Lundgren Alm 2001, s. 68).

3.3 EBENEZER HOWARDS TRÄDGÅRDSSTADSIDÉ 

Teorierna från City Beautiful tros ha inspirerat Ebenezer Howard då han utvecklade idén 
om trädgårdsstaden. 1898 gav Howard ut skriften To-morrow: A Peaceful Path to Real 
Reform som senare går under titeln Garden Cities of Tomorrow. I skriften redogör Howard 
för hur problemet med mark- och bostadsfrågorna kunde lösas, frågorna var dåtidens mest 
akuta stadsproblem. Lösningen på problemet var enligt Howard att få människor att flytta 
till landsbygden istället för att bo kvar i stadens trängsel. Trädgårdsstaden skulle 
kombinera storstadens och landsbygdens fördelar och skapa en plats med goda 
arbetsförhållanden, god miljö, frisk natur och kultur. När människorna flyttade ut från 
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storstäderna till landsbygden antog Howard att markpriserna skulle sjunka och att staden 
därmed kunde bli glesare och ge mer plats åt grönskan. I Howards principskiss visas hur 
trädgårdsstaden skulle byggas med ett omland som var stort nog att försörja dem med 
livsmedel och ta hand om dess avfall. Tillväxten var därmed begränsad och skulle istället 
lösas genom att anlägga en helt ny trädgårdsstad i närheten (se fig. 2).

Raymond Unwin vann arkitekttävlingen 1903 om hur den första trädgårdsstaden skulle se 
ut och anslöt sig då till rörelsen och därefter började även den första trädgårdsstaden, 
Letchworth, byggas en bit utanför London. Ett vanligt motargument var att lägre täthet 
innebar merkostnader jämfört med dåtidens ofta spekulationsbyggda områden. Denna kri-
tik bemötte dock Unwin i häftet Nothing Gained by Owercrowding! genom att visa att det 
endast var en marginell skillnad i kostnad men att trädgårdsstaden gav högre 
boendekvaliteter med större lekytor och friare husplacering. Howards ursprungliga idé om 
självförsörjande städer uppfylldes aldrig mer än i Letchworth. Istället var det 
stadsplanemönstret med en småskalig gatu- och kvartersstruktur, boulevarder, avenyer, 
parker och egna trädgårdar som påverkade bebyggelseplaneringen i Europa. I Tyskland 
byggdes trädgårdsstäder genom samarbeten mellan storstäderna och storindustrin där 
båda hade intresse av att skapa bra arbetarbostäder. Sverige inspirerades av Tyskland då 
exempelvis Landala egnahem i Göteborg och Enskede i Stockholm byggdes. Till skillnad 
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Fig. 2. Howards principskiss från 1898 som visar trädgårdsstadens strukturella uppdelning.



från Howards ursprungliga idé var det istället argument om en blandad bebyggelse för en 
blandad befolkning som framhävdes i dessa områden (Lundgren Alm 2001, s. 69-72).

3.4 DEN MONUMENTALA STADSBYGGNADSTRADITIONEN

Den monumentala traditionen förknippas framförallt med baron George E Haussmann och 
Ildefonso Cerdá som under 1800-talet ritade nya stadsplaner för Paris respektive 
Barcelona då de gamla befästningsvallarna runtom de historiska stadskärnorna revs så att 
städerna kunde expandera. I Sverige ledde stadsbyggnadstraditionen till att det i 1874 års 
byggnadsstadga angavs att städerna skulle utformas så att det fanns tillräckligt med 
utrymme för rörlighet, ljus och luft som var nödvändigt för hälsan och som skulle förhindra 
att bränder spreds samt kunde tillfredsställa det allmänna behovet av skönhet. 

I Paris använde Haussmann boulevardsystemet då staden skulle bli hälsosammare med 
hjälp  av parker och gröna gångstråk. Även i Wien tillämpades stadsbyggnadstraditionen 
då befästningsvallarna runt stadskärnan revs och dess Ringstrasse anlades istället. I 
Barcelona arbetade Cerdá med en ny stadsplan där gröna partier hade sparats som var 
jämnt fördelade över staden. Även på den mindre skalan ville Cerdá få in grönskan genom 
att kapa hörnen på kvarteren så att huskropparna inte gick ända ut till gathörnet. Istället 
skulle planteringar anläggas där för att förstärka korsningen och skapa tydligare 
gatuhierarkier (se fig. 3) (Lundgren Alm 2001, s. 74-75).
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Fig. 3. Flygfoto över Barcelona med kapade gathörn (DigitalGlobe kartdata ©2012 - Google). 



3.5 LE CORBUSIERS VISIONER FÖR STADSBYGGANDET

Le Corbusiers stadsbyggnadsideal utgör en blandning av trädgårdsstadens samhällsidéer 
och den monumentala stadsbyggnadstraditionen då han propagerade för ”den gröna 
staden” och ”hus i park”. För att lösa problemet med de dåliga bostadsförhållandena skulle 
staden rivas och ersättas med höghus i park. Genom att koncentrera bebyggelsen på en 
liten yta blev det möjligt att göra plats för stora grönytor separerade från trafik. 
Transporterna skulle istället lösas genom ett trafiksystem som gick rakt igenom städernas 
centrala delar (Lundgren Alm 2001, s. 75).

3.6 GRANNSKAPSTANKEN

Kritik mot funktionalismen började dyka upp i slutet av 1930-talet då områden som var 
byggda enligt dess principer ansågs sakna identitet på grund av  att områden för lek och 
spontana möten saknades. I samband med andra världskrigets början valde svenska 
arkitekter att hämta inspiration från Storbritannien och USA snarare än från Tyskland. 
Amerikanen Lewis Mumfords verk The Culture of Cities fick därmed stort genomslag för 
det svenska stadsbyggandet. Mumfords ideal handlade om större variation i områdena 
både vad gäller hustyper och våningshöjder samt att områdena skulle byggas upp  kring ett 
tydligt centrum. Då London skulle återuppbyggas 1944 introducerades en plan där idealet 
var New Towns, dvs. ett antal självförsörjande grannskapsenheter på jämnt avstånd från 
centrala London. Planen utgjorde en viktig inspirationskälla för andra länders 
stadsbyggande vid den tiden och resulterade bl.a. i att ABC-städer började byggas i 
Sverige vid 1950-talet, dvs. förstäder som kunde tillhandahålla arbete, bostad och 
centrum. Grannskapsenheterna planerades omsorgsfullt och variationsrikedomen var 
eftersträvansvärd. Områdena var uppbyggda enligt funktionalismens stadsplanemönster 
men gestaltades enligt trädgårdsstadens principer. Då miljonprogrammet genomfördes 
1967-1975 försvann variationen när skalan var enhetlig och husen inte var lika väl 
anpassade till naturen på platsen (Lundgren Alm 2001, s. 78-79).

3.7 IDÉER OM REGIONAL PLANERING

Under mottot ”survey before plan” utvecklade den skotske biologen Patrick Geddes tankar 
om regional planering omkring år 1900. Mottot som innebär kartläggning av regionens 
resurser, naturliga och mänskliga, före planering, använde Geddes då han formade sina 
idéer om den naturliga regionen. 

”I Geddes’ värld var regionen inte bara basen för överlevnad, den var också förutsättning-
en för en omformning av det sociala och politiska livet, byggt på icke-hierarkiska system av 
federal styrelse.” (Lundgren Alm 2001, s. 80)

Då Geddes på 1920-talet kom i kontakt med Lewis Mumford och hans tankar om grönskan 
i planeringen, skapades en mer sammanhängande teori om hur den regionala planeringen 
skulle utformas. Teorierna om regional planering ledde till att egnahem började byggas i 
USA under 1930-talet och att Greater London Plan av Patrick Abercrombie kom till 1944. 
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Även i Norden fick teorierna stort inflytande och Köpenhamns fingerplan från 1947 utgör 
ett bra exempel på förhållandet mellan bebyggelse och grönska på en regional skala. 
Planen utgick dock från en svag tillväxt i Köpenhamn. Då expansionen blev kraftigare än 
förväntat och skedde ojämnt blev grönstråken i de norra delarna så smala att de värden 
som planen skulle bevara blev för små (ibid. s. 80-81).

3.8 DEN EKOLOGISKA STADEN OCH DEN KOMPAKTA STADEN 

Under 1990-talet har fokus varit på den hållbara stads- och samhällsutvecklingen vilken 
har ökat polariseringen mellan olika stadsbyggnadsmodeller. Antingen handlar det om den 
ekologiska staden eller den kompakta staden, dessa båda modeller använder olika 
strategier för hur stadslandskapets gröna områden ska hanteras (Lundgren Alm 2001, s. 
83). Huruvida den kompakta staden med förtätningar är hållbar eller inte har diskuterats av 
ett flertal författare bl.a. Michael Neuman som menar att många av de aspekter som efter-
strävas i kompakta städer, exempelvis ökad valfrihet, är mer beroende av storlek och skala 
än av stadens täthet (Neuman 2005, s. 14). Det är mer processen utifrån vilken städer 
byggs, och processerna att leva, konsumera och producera i städerna, snarare än stadens 
form som är avgörande för om städer kan kallas hållbara eller inte (ibid. s. 22).

Transportforskare anser att den kompakta stadsmodellen är lämplig då det handlar om att 
minska trafikens miljöpåverkan eftersom en högre täthet innebär kortare avstånd till 
service jämfört med städer som har en högre andel gröna områden. I Norge har policyn 
”Förtätning med kvalitet” antagits som syftar till att förtäta staden men utan att förvanska 
stadens kvaliteter. I policyn används följande kriterier då ett område ska klassificeras: 
• Täthet/öppenhet i bebyggelsen
• Vegetationsstrukturen, vertikal och horisontell fördelning
• Enhetlig/sammansatt bebyggelse
• Ålder på bebyggelsen
• Speciella funktioner

Förespråkare för den ekologiska staden anser att naturen är central och därmed bör 
bevaras och/eller utvecklas för att upprätthålla biologisk mångfald samt bidra till att ett 
kretslopp av råvaror och avfall upprätthålls. Även tanken om lokal produktion är central för 
den ekologiska staden, vilket både gäller livsmedel och energi. De gröna områdena blir 
därmed av stor vikt i den ekologiska staden då dessa kan tillgodose stadens behov (Lund-
gren Alm, s. 84-87). 
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4. FYRA EXEMPEL PÅ FÖRTÄTNING I LUND MED UTGÅNGSPUNKT I HELA STADEN

4.1 BAKGRUND 

Hela staden – argument för en grönblå stadsbyggnad är ett utvecklingsarbete som 
genomförts som partnerskapsprojekt av Movium (SLU, Alnarp) och Lunds kommun 
(tjänstemän vid stadsbyggnadskontoret och parkförvaltningen), där strävandet har varit att 
samla argumenten för att ta tillvara kvaliteter och utbyte av  gröna och blå inslag i 
stadslandskapet, formulera dem på ett lättillgängligt sätt samt använda dem i faktiska 
pågående planprojekt. Meningen är att hela staden ska ses utifrån ett bredare synsätt där 
staden inte delas in i bebyggelse, vatten och grönska utan snarare hur beroende dessa är 
av varandra och hur miljöerna kompletterar och berikar stadslivet. 

Två av de tre delarna av Hela staden, broschyren och kunskapssammanställningen 
publicerades på www.movium.slu.se i slutet av januari 2012. Den tredje delen utgörs av 
Lunds kommuns tillämpning av Hela staden, vilken kommer publiceras senare under 2012.

Broschyren är en sammanfattning av kunskapssammanställningen där argumenten för en 
grönblå stadsbyggnad redovisas kort. Märit Jansson som har utfört kunskapssamman-
ställningen menar att den har syftat till att redovisa aktuell forskning om hur det hållbara 
samhällsbyggandet kan uppnås utifrån sociala, ekologiska och ekonomiska perspektiv. 
Förutsättningarna för att skapa en hållbar stadsutveckling ur samtliga hållbarhets- 
perspektiv  har utgångspunkt i stadens gröna och blå element menar hon (Jansson 2012, 
s. 12). Sammanställningen av forskningen har delats in i fem olika aspekter för att peka på 
den spridning av perspektiv som finns inom fältet: ekonomi, hälsa, livskvalitet, attraktivitet 
och klimat. Argumenten för ekonomin handlar bl.a. om viljan hos människor att betala mer 
för varor om det finns träd i anslutning till affären, högre fastighetsvärden om det ligger 
vattendrag eller parker i anslutning, och att städer kan marknadsföra sig med hjälp  av 
grön- och blåstrukturen för att förstärka sin identitet och bygga ett varumärke som lockar 
till sig turister, invånare och investerare vilket i sin tur leder till högre skatteinkomster (ibid. 
s. 16-18). Argumenten för hälsan handlar bl.a. om att koncentrationsförmågan förbättras, 
människor blir mindre stressade, mer fysiskt aktiva och mer nöjda med sina 
bostadsområden än andra genom att bo eller vistas nära grönska (ibid. s. 19-22). 
Grönskan skapar bättre livskvalitet genom att tryggheten och trivseln kan öka i staden tack 
vare gröna och blå element. Eftersom de flesta grönytorna i staden är tillgängliga för alla 
blir de naturliga mötesplatser som motverkar sociala klyftor och uppdelningar i samhället 
(ibid. s. 23-26). Gröna och blå element är mycket viktiga för människors syn på staden 
som attraktiv och stadsmässig. Eftersom människor vill bo attraktivt skapas förutsättningar 
för en god ekonomi i staden. När många faktiskt växer upp i urbana miljöer idag är det 
viktigt att miljöerna utformas så att de blir barnvänliga. Barnvänliga miljöer är bra och 
attraktiva för alla invånare oavsett ålder. (ibid. s. 27-29). Det lokala klimatet i staden kan 
förbättras om det finns grönska eller vattendrag i anslutning eftersom luftkvaliteten, 
temperaturen och vindklimatet förbättras. Om städerna planeras väl med grönytor i 
anslutning till bebyggelsen jämnas temperaturen ut vilket minskar behovet av uppvärmning 
och luftkonditionering (ibid. s. 30-33). Slutsatsen i kunskapssammanställningen är 
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emellertid att trots mängden forskningsresultat som finns om de gröna och blå elementens 
funktioner och värden är det svårt att hävda dessa vid planering, design och förvaltning. 
En helhetssyn behöver utvecklas där betydelsen av de gröna och blå stadselementens 
kvalitet och kvantitet förtydligas (ibid. s. 34). 

Den tredje delen av Hela staden är ett försök som Lund gör med Movium för att försöka 
penetrera frågeställningen om att förtätningar är bra för staden men hur det ska göras utan 
att andra värden missgynnas. I Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling LundaEko 
anges det under punkt 5.10: 

Värdefulla grönområden: Ett samarbete bör inledas med till exempel 
forskare från Alnarp för att beskriva det samhällsekonomiska värdet på 
kommunens gröna områden. Värdebeskrivningarna ska ange vad 
samhället tjänar på att befolkningen blir friskare tack vare friluftsliv och re-
kreation och användas som ett planeringsunderlag (Lunds kommun 
2006b, s. 58). 

Det var tack vare partnerskapet som det blev möjligt att del tre av Hela staden kunde 
komma till.

I Lunds tillämpning har fyra förtätningsområden studerats med utgångspunkt i de 
argument som tas upp i kunskapssammanställningen. Dessa områden är kvarteret Galten 
som ligger i centrala Lund, Margretedal som ligger halvcentralt och som tidigare bestod av 
småindustrier, Borgareparken som är ett 1960-1970-talsområde och Öresundsområdet 
som är ett industri- och kontorsområde. I denna tredje del ges först en kort beskrivning av 
området, i staden och pågående planer. Därefter undersöks vad som händer med 
stadsdelen vid förtätning utifrån de fem aspekterna ekonomi, hälsa, livskvalitet, attraktivitet 
och klimat. Materialet som Lund har utgått från består av gällande planer eller 
planprogram, Lunds översiktsplan från 2010, Grönstruktur- och naturvårdsprogram för 
Lunds kommun samt kunskapssammanställningen i Hela staden. 

4.2 LUNDS UTVECKLING

Den medeltida staden Lund var ändå in på 1700-talet glest utbyggt med stora 
grönområden och grönsaksodlingar innanför stadsvallarna. Bebyggelsen i stadskärnan var 
tät och byggdes kring de vägar som fanns före Lunds tillkomst. Gatorna i centrala Lund 
har därmed i princip  samma läge och mjuka krökningar idag som under medeltiden 
(Blomqvist 1951, s. 336). Centralt i Lund ligger kvarteret Galten vars äldsta delar ligger 
söder om Lilla Tvärgatan och består av småskalig bebyggelse från 1800-talet (Lunds 
kommun 2011a, s. 14). I mitten av 1800-talet kom industrialiseringen till Lund och 
järnvägen byggdes, därefter ökade befolkningen kraftigt och bebyggelsen expanderade 
utanför vallarna. 1860 anlades Stadsparken runt en del av den gamla stadsvallen i syfte 
att skapa ett grönt bälte till de östra delarna av Lund via Södra Esplanaden (Lunds 
kommun 2006a, s. 58). Områdena i direkt anslutning till Lunds centrala delar består av 
tätare kvartersstad, grannskapsenheter från efterkrigstiden samt radhus- och villaområden 
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med stora kvaliteter. De nordvästra delarna av Lunds tätort består av Nöbbelöv, Gunnesbo 
och Kobjer. Kobjer ligger intill Öresundsområdet och är äldst av  dessa tre områden med 
bebyggelse främst från 1950-talet. De flesta stadsplanerna för fastigheterna i 
Öresundsområdet tillkom under 1960-talet. Stadsplanerna för Margretedal är från 1950- 
talet, området var då utlagt för småindustriändamål, järnvägsändamål samt park (Lunds 
kommun 1973). 

Jordbruket var viktigt för Lunds ekonomi och de vångar och fälader som finns runtom 
Lunds centrum nyttjades tidigare till jordbruk. På Norra Fäladen bedrevs jordbruk ända 
fram till att den stora utbyggnaden ägde rum på 1960-talet (Blomqvist 1978, s. 337). I 
stadsdelen blandades olika boendeformer och skolor omkring ett stadsdelscentrum med 
ett nätverk av parkmark (Lunds kommun 2006a, s. 422). Områdena från 1960-talet är ofta 
uppbyggda enligt SCAFT-principen som innebär separering av bil-, cykel- och gångtrafik 
för att skapa en trygg bostadsmiljö, detta bidrar dock även till att barriärer skapas. SCAFT-
principen i kombination med zoneringen av  stadens funktioner har fått negativa 
konsekvenser då bostadsområdena upplevs folktomma på dagarna och verksamhets- 
områdena folktomma kvällar och nätter. Separeringen av olika funktioner och trafikslag 
och stora parkerings- och trafikanläggningar har bidragit till att staden har glesats ut och 
skapat ett allt större bilberoende (Lunds kommun 2010, s. 79). I figur 4 visas en översiktlig 
karta för Lund som anger den dominerande åldern på bebyggelsen. Respektive område i 
Hela staden är markerat på kartan. I fallstudien har jag dock avgränsat områdena lite 
snävare med färre omgivande kvarter.
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Fig. 4. Bebyggelsens ålder och områdenas avgränsningar i Lund (Lunds kommun 2010, s. 78). 



4.3 ANALYS AV FYRA EXEMPEL PÅ FÖRTÄTNING I LUND

I den här delen beskrivs områdena i fallstudien på ett övergripande sätt där det bedöms 
vilka konsekvenser förtätningsprojekten får för staden, dess invånare och hållbarheten. 
Tillvägagångssättet syftar till ett analysredskap där fördelarna med förtätningar ställs mot 
konsekvenserna, vilka kan vara både positiva och negativa. 

I mitt arbete fungerar fallstudien i Hela staden som ett exempel på hur tjänstemän i ett 
utvecklingsprojekt använt sig av  samarbete med forskare för att ta fram underlag för 
aktuella planprojekt. Att kunskapssammanställningen och tillämpningen är given har 
öppnat för möjligheten att i detta arbete vidga seendet till att omfatta även de lokala 
historiska och fysiska sammanhangen samt att ”utifrån” använda ett kritiskt förhållningssätt 
i exempelprojekten. Efter en sådan studie av kontexten har en bedömning av platsens 
kvaliteter gjorts, utifrån fältobservationer i kombination med ett försök att förutse vad som 
förändras vid en förtätning och vilka konsekvenser det får. Utgångspunkten är att olika 
grupper i samhället uppfattar och värderar platser på olika sätt beroende på kön, 
bakgrund, ålder och utbildning. Det finns en problematik kring detta som kan påverka hur 
jag analyserar konsekvenserna för förtätningsprojekten utifrån min bakgrund som student 
på en planeringsutbildning. För att analysen ska utföras på ett objektivt sätt utgår jag inte 
bara från hur planerare kan tänka om platserna utan även hur stadsinvånare och besökare 
med olika kön, ålder, bakgrund och utbildning kan uppfatta, värdera och använda 
platserna. Förhoppningen är att de flesta parametrar som berör hur förtätningar relateras 
till det allmänna intresset ska täckas upp i den här analysen. 

Eftersom studien har utgångspunkt i Hela staden görs en bedömning av vilka 
konsekvenser förtätningen får för de fem aspekter som Hela staden baseras på dvs. 
ekonomi, hälsa, livskvalitet, attraktivitet och klimat. För att åstadkomma en ännu mer hel-
täckande studie bedöms även andra aspekter som inte beaktas i Hela staden, detta 
redovisas närmare under respektive område. Projekten relateras även till Lunds översikts-
plan från 2010 samt Lunds grönstruktur- och naturvårdsprogram från 2006. 

4.3.1 Kvarteret Galten 
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Kvarteret Galten i centrum av bilden med omgivande kvarter runtom (Stadsbyggnadskontoret Lund) 



4.3.1.1 Områdets kontext
Området som representerar innerstaden i Hela staden består av Vårfruskolan, ett busstorg 
för regionbusstrafik samt en mindre grönyta (se fig. 5). Norr om kvarteret ligger 
Mårtenstorget som dagligen används för torghandel. Galten avgränsas i öster av 
Råbygatan och i väster av Bankgatan. Råbygatan är en lugn gata då biltrafik är förbjuden 
på den delen som ligger närmast skolan, däremot är Bankgatan betydligt mer trafikerad 
(se fig. 6 och 7). Längs gatan finns även butiker och service. Bebyggelsestrukturen är 
varierad i området med både tät kvartersstruktur och låg 1800-talsbebyggelse samt öppna 
ytor i form av Vårfruskolans skolgård, parken och busstorget. 
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Fig. 7. Busstorget med Bankgatan till höger.

Fig. 6. Råbygatan är avstängd för biltrafik och utgör ett trevligt gångstråk. 

Fig. 5. 360 graders panorama från grönytan med 1800-talsbebyggelse längst till vänster, busstorget i mitten 
och Vårfruskolan till höger.



I mitten av området finns en plantering som anlades tillfälligt på kvartersmark i avvaktan på 
fortsatt planarbete. I Lunds östra innerstadsdelar är grönytorna få, därför utgör parken i 
kvarteret Galten en viktig resurs då den har en speciell historia. En del av grönskan är kvar 
sedan Carlssons trädgård från 1939 men försvann till stora delar under 1950- och 1960- 
talet p.g.a. trafikgenombrottet samt anläggandet av bussterminalen. 

Problematiken som tas upp i planprogrammet handlar om konflikten med busstorget som 
medför buller då turtätheten ökas och hur det samtidigt ska vara möjligt att skapa en 
trivsam stadsmiljö. Det talas om att ”läka kvarteret och åter ge Galten en stark identitet” 
(Lunds kommun 2011a, s. 4). Lösningen enligt planprogrammet består i att förtäta området 
med en tät kvarterstruktur som skapar öppna stråk. Allmänheten ska få stor möjlighet att 
inta de publika stråken och besöka de många verksamheterna som finns i området. Den 
starka identiteten uppstår genom de innergårdar som blir öppna för allmänheten och som 
skapar mötesplatser i staden. En annan problematik som tas upp handlar om konflikten 
mellan förtätningen och minskningen av Lunds trädbestånd som ger staden dess karaktär. 
Det ges dock ingen lösning på detta problem i planprogrammet utan det nämns bara att 
det är viktigt att det uppmärksammas (Lunds kommun 2011a, s. 31). 
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Fig. 8. Programskiss från planprogrammet (Lunds kommun 2011a, s. 8).

Enligt Lunds grönstruktur- 
och naturvårdsprogram var 
avsikten att busstorget skulle 
tas bort så att parken kunde 
utvecklas ännu mer genom 
installationer av offentlig 
konst, vattenanläggningar, 
blomsterarrangemang, sitt-
platser mm. Tillgängligheten 
och nåbarheten från omgi-
vande gator och platser fram-
hävdes som extra viktigt 
(Lunds kommun 2006a, s. 
404). 

Enligt planprogrammet är 
tanken med förändringen bl.a. 
att skapa en kompakt, levan-
de stadsmiljö som integrerar 
den nya bebyggelsen med 
den befintliga och som för-
stärker kopplingarna (Lunds 
kommun 2011a, s. 6). Detta 
illustreras i programskissen 
(se fig. 8). 



4.3.1.2 Historia
Kvarteret Galten och dess omgivning ger ett väldigt varierat intryck då hus från flera 
tidsepoker finns inom området som både är öppet och slutet. De relativt stora öppna 
ytorna i mitten i form av Vårfruskolans skolgård, grönytan och busstorget står mot den 
omgivande slutna bebyggelsen men där passagen vid Carlssons trädgård utgör ett trevligt 
undantag. Detta varierade intryck har sin grund i de många förändringar som har skett på 
platsen historiskt. I 1874 års byggnadsstadga angavs att byggnadshöjden inte fick 
överstiga fem våningar. Många byggherrar utnyttjade detta samtidigt som grannarna 
avstod eller inte hade råd (Lunds kommun 2011a, s. 28). Därmed skapades en stadsbild 
som ger ett varierat intryck där höga hus med brandgavlar ligger alldeles intill lägre 
bebyggelse (se fig. 9). Stadsplanen har förändrats vid ett flertal tillfällen och en av de 
större förändringarna skedde under 1950- och 1960-talet i samband med det så kallade 
trafikgenombrottet då en fyrfilig motorväg skulle dras genom centrala Lund, detta ledde till 
att stora delar av grönskan och husen i kvarteret Galten revs. Vägen uppfördes aldrig. 

4.3.1.3 Platsens kvaliteter
I Lunds centrala delar där det inte finns så mycket grönska utgör kvarteret Galten ett 
positivt inslag, framförallt med parken i mitten som kan ha många olika användnings- 
områden. Främst sommartid då grönskan runt parken växer upp kan den användas för att 
ge lite lugn avkoppling till Lunds invånare och besökare utan att de behöver lämna Lunds 
centrum. Även Vårfruskolans elever kan använda parken för lekar som kräver öppna 
grönområden. Skolan har öppna ytor som kan se stora ut, men i relation till antalet elever 
(ca 250 st) är det en liten skolgård. Då den till största delen är hårdgjord utgör parken ett 
bra komplement. Det är även en stor kvalitet för boende i området att ha tillgång till 
grönska så nära bostaden. Det finns därmed många grupper i staden som har glädje av 
parken. Planteringen bredvid parken som anlades på kvartersmark i väntan på fortsatt 
planarbete utgör ett trevligt inslag, däremot kan det upplevas lite märkligt att bänkarna var 
bortplockade (se fig. 10). Om detta beror på att hålla borta A-lagare från platsen eller om 
det bara handlade om underhåll är däremot oklart. 
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Fig. 9. Vy innanför passagen. De höga uppstickande brandgavlarna utgör ett resultat av 1874 års byggnads-
stadga. 



4.3.1.4 Förtätningens konsekvenser
Vid en förtätning av området är det viktigt att parkens funktioner kan bibehållas. 
Planprogrammets lösning utgör ett bra exempel på hur en förtätning kan genomföras utan 
att dagens kvaliteter förändras till det sämre. Förändringen bygger på några viktiga 
principer. Det handlar dels om en öppenhet till att låta människor passera och stanna upp 
inom området, dels kommer förändringen medföra att stråken förtydligas och dels att 
parkmarken kan utnyttjas bättre. Genom att tillföra hus men samtidigt behålla grönskan 
mellan husen och låta denna vara öppen för allmänheten utgör området ett väldigt bra 
exempel på förtätning eftersom ingenting kommer försämras för allmänheten utan snarare 
tvärtom. Det finns tre stråk idag där Bankgatan och Råbygatan redan är tydliga och 
avgränsade, däremot är passagen vid Carlssons trädgård inte lika tydlig eftersom den 
löper genom en parkering på en väldigt tydlig baksida (se fig. 11). Att planera bort baksidor 
är svårt då det fortfarande kan upplevas som halvprivat även om bilarna försvinner. 
Planprogrammets lösning kan dock utgöra ett bra exempel på hur det kan gå till med tanke 
på att grönskan kan fungera inbjudande och bidra till att stråket inte känns lika privat. Ett 
av målen med kvarterets utveckling är att bygga vidare på platsens tradition som en publik 
mötesplats. Platsens funktion som mötesplats ska skapas genom ett bra mikroklimat där 
det finns trygga platser med bra sollägen som är skyddade från buller och blåst. 
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Fig. 10. Bänkar utan sittmöjligheter vid planteringen.



Förtätningen medför även att parkeringen i hörnet Lilla Tvärgatan-Stora Tvärgatan 
bebyggs och anpassas till den intilliggande 1800-talsbebyggelsen vilket därmed kan skapa 
en trevligare miljö och ge området ett bättre helhetsintryck än vad den nuvarande grusade 
parkeringsytan ger (se fig. 12). 

Ett problem är dock att planområdet omfattar ett flertal fastigheter som både ägs privat och 
av kommunen (se fig. 13), den befintliga användningen för kommunens fastigheter består 
till största delen av Vårfruskolans skolgård samt bussvändplatsen. De privata fastigheterna 
som berörs av förtätningen används idag till parkering, gångstråk eller innergård (Lunds 
kommun 2011a, s. 21). Problemet som kan uppstå då många fastighetsägare berörs av en 
plan är att alla ska vara överens om områdets utveckling och hur frågor om bl.a. ekonomi 
ska lösas. Det är svårt att argumentera för grönskans ekonomiska värde för den enskilda 
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Fig. 11. Passagen till Carlssons trädgård sett från Mårtenstorget.

Fig. 12. Befintlig parkering i hörnet Lilla Tvärgatan-Stora Tvärgatan. 



fastighetsägaren jämfört med grannfastigheten som kommer bebyggas och som därmed 
får ett konkret ekonomiskt värde. Vid ett genomförande av en framtida detaljplan bör ett 
exploateringsavtal upprättas med samtliga fastighetsägare där den här typen av  frågor 
utreds. 

4.3.2 Margretedal 
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Fig. 13. Markägoförhållanden i kvarteret Galten (Lunds kommun 2011a, s. 21).

Margretedals avgränsning (Stadsbyggnadskontoret Lund) 



4.3.2.1 Områdets kontext 
Margretedal ligger söder om Södra Esplanaden vid Södra vägen - Revingegatan (se fig. 
14) och bestod tidigare av småindustrier men omvandlas idag till ett flerbostadshusområde 
där husen längs med Södra vägen redan är färdigställda. Dessa består av fyra stycken 
tolvvåningshus (Lunnatöserna) och sju stycken hus i fem till sju våningar (se fig. 15). I 
detaljplanen för kvarteret Harlösabanan mm från 2003, som omfattar husen längs med 
Södra vägen, angavs avsikten att omvandla det befintliga industriområdet till ett attraktivt 
centrumnära bostadsområde med ca 600-700 lägenheter (Lunds kommun 2003, s. 1). 
Enligt detaljplanen från 2010 ska det återstående industriområdet längs med 
Revingegatan även omvandlas till ett flerbostadshusområde. Längs med Revingegatan 
finns det dessutom en liten park, Revingelyckan med lekplats och basketplan samt ett 
parkeringshus som håller på att uppföras bredvid. Rakt igenom området går 
Hardebergaspåret som idag fungerar som cykelväg mot Södra Sandby. 

Margretedal representerar det halvcentrala stadsläget i Hela staden. I Lunds tillämpning är 
det framförallt den sista obebyggda fastigheten som belyses.

4.3.2.2 Platsens kvaliteter 
I jämförelse med industriområdet som låg där tidigare är den nuvarande användningen en 
klar förbättring eftersom allmänheten tidigare varken hade möjlighet eller förmodligen 
någon lust att vistas i området. Efter omvandlingen skapas istället ett flertal inbjudande 
rum med barnvänliga miljöer mellan husen. Området har en hög bebyggelsetäthet med ett 
exploateringstal på ca 2,0, vilket är motiverat då området ligger relativt nära centrum. Den 
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Fig. 15. Husen längs med Södra vägen med Lunnatöserna längst bort i bild. 

Fig. 14. Södra Esplanaden till vänster, Revingegatan i mitten och Södra vägen till höger.



centrala parken Revingelyckan (se fig. 16) väger dock upp det täta intrycket. Parken har 
många kvaliteter och användes flitigt vid besöket på platsen, både av små barn som lekte i 
sandlådan och ungdomar som spelade basket. Trots att parken är relativt liten är den viktig 
att bevara då det är många närboende som har stort intresse av parken. Revingelyckan 
ligger förvisso relativt nära Stadsparken men mindre stadsdelsparker är mycket viktiga för 
välbefinnandet och gröna och blå element är viktiga att bevara vid förtätningsprojekt för att 
uppnå en hållbar stadsutveckling (Jansson 2012, s. 12). Även i Lunds grönstruktur- och 
naturvårdsprogram framhävs att mindre parker med lekplatser har stort värde för de 
kringboende och det gäller framförallt för de barn som bor i stadskärnan. Revingelyckan 
åskådliggörs som ett bra exempel på en park med den här funktionen men bör rustas upp i 
samband med att fler bostäder tillkommer runtom. Karaktären och utformningen av 
Hardebergaspåret bör förändras i samband med detta men det är viktigt att dess värde för 
rekreation och biologisk mångfald uppmärksammas under förändringen (Lunds kommun 
2006a, s. 403).

4.3.2.3 Förtätningens konsekvenser
En förtätning i Margretedal är motiverat då området ligger så pass nära centrum att en 
ökad täthet här ger positiva effekter för hela Lund. I det här fallet innebär förtätningen en 
omvandling av småindustrier till bostäder. Omvandlingar av inhägnade områden är positivt 
till skillnad från andra förtätningsprojekt som tar parkmark i anspråk eller områden med 
andra användningar. Detta medverkar till en större öppenhet och ett ökat flöde av 
människor vilket istället gynnar allmänintresset. 

Vid besök på platsen var intrycket att området var ganska nergånget då det inte var 
speciellt mycket aktiviteter som pågick i småindustrierna. Områdena var dessutom 
inhägnade eller åtskilda från omgivningen med höga nerklottrade murar vilket skapade ett 
icke inbjudande intryck (se fig. 17 och 18). Den stora andelen hårdgjorda ytor och dåligt 
underhåll spädde även på intrycket från platsen. Utifrån detta vore det positivt att öppna 
upp områdena för allmänheten i samband med en omvandling till bostäder. Detta hade 
ökat tryggheten i området då dåligt upplysta områden utan aktiviteter kan upplevas 
otrygga under kvällstid. Ur grönstruktursynpunkt vore det en stor förbättring att anlägga 
trevliga innergårdar mellan husen såsom dessa som finns längs med Södra vägen (se fig. 
19). 
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Fig. 16. Parken Revingelyckan som är flitigt använd. 



Enligt detaljplanen från 2003 framgår det att förändringar som har skett från 
samrådsskedet till utställningsskedet bl.a. har varit minskade parkeringsanläggningar, fler 
tillkommande bostäder och en grönare och barnvänligare markbehandling (Lunds kommun 
2003, s. 1). Exempelvis skulle markytorna närmast Hardebergaspåret vara grusade i 
samrådsförslaget men detta har ändrats till gräsytor för att rama in bebyggelse och gårdar 
på ett bättre sätt. Mellan Lunnatöserna finns små gårdar över parkeringsdäcken med 
mindre planteringar och närlekytor. Tanken är att parkeringsdäcken ska täckas av gröna 
växter på spaljéer, men det lär ta ett tag innan det växer upp helt (se fig. 20). Det visuella 
intrycket av området bör därmed förändras om ett par år när betongytorna inte syns längre 
och området istället ger ett grönare intryck. Trots att de faktiska användbara friytorna inte 
är så stora förbättras ändå intrycket från området. Jämfört med hur mycket användbar yta 
som fanns innan omvandlingen så har det endast blivit en liten förbättring sett ur det 
allmänna intresset men Margretedal utgör ändå ett bra exempel på när det är positivt med 
förtätningar. 

39

Fig. 19. Innergård mellan husen längs med Södra vägen. 

Fig. 18. Nerklottrade fasader i området. 

Fig. 17. Inhägnade småindustrier längs med Revingegatan.



Området utgörs av en ganska smal remsa som allmänheten inte har haft tillgång till 
tidigare när det låg ett industriområde på platsen. Om alternativet hade varit att riva 
industriområdet och bara anlägga park där är det tveksamt om parken faktiskt hade 
använts eftersom den då hade blivit intryckt precis intill den hårt trafikerade Södra vägen. 
En förtätning är därför ett bättre alternativ i det här fallet och Margretedal är därmed ett bra 
exempel på att mängden yta inte är det viktigaste utan även att små förbättringar är 
positiva. Därmed kan det påstås att målet med planen har uppnåtts och ett attraktivt 
centrumnära bostadsområde har skapats. 

4.3.3 Öresundsområdet
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Fig. 20. Parkeringsdäcken som ska täckas av gröna växter. 

Öresundsområdets avgränsning (Stadsbyggnadskontoret Lund)



4.3.3.1 Områdets kontext
Området ligger i västra delen av Lund vid Kobjer och är i detaljplanerna avsett för 
småindustriändamål, byggnaderna innehåller även kontor och handel. I dagsläget arbetar 
Lunds kommun med att ta fram en fördjupning av området men inget har ännu publicerats. 
Industriområdet har en relativt gles struktur där gaturummet är brett och otydligt (se fig. 
21). På båda sidorna av gatan finns gångvägar och därefter kommer ”prickmark” dvs. 
mark som inte får bebyggas. Detta resulterar i en otydlighet där ytorna i de flesta fallen 
fungerar som parkeringar till de olika fastigheterna och där det breda gaturummet kan 
bidra till att folk kör snabbare än tillåtet i området. Med utgångspunkt i detta ska området 
omvandlas och förtätas. 

Norr om Öresundsvägen ligger Kobjer som är ett typiskt flerbostadshusområde från 1950-
talet med tegelbyggnader i tre till fyra våningar där mindre butiker ligger utspridda mellan 
husen. Bostadsområdet ligger avskilt från industriområdet med hjälp av en parkbuffert som 
består av Gustavshemsparken, Qvanteborgsparken och Slåtterbacken vilka tillsammans 
utgör Kobjers stadsdelsparker (se fig. 22). Parkerna bildar ett tydligt stråk med definierad 
grönska, i övriga Öresundsområdet saknas en helhetskaraktär då där mest finns utspridda 
buskar och träd. 
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Fig. 22. Bild från Qvanteborgsparken. Parkstråket fungerar som en buffert mellan Öresundsområdet och bo-
städerna i Kobjer.  

Fig. 21. Mindre industri- och kontorsbyggnader längs med Öresundsvägen.



Mästers park i kvarteret Mästaren består av en stor gräsyta samt en lekplats omgärdad av 
en trädridå (se fig. 23). Parken ligger söder om Öresundsvägen intill Fjelievägen och är 
aningen bullerstörd av trafiken. Ytan var från början avsedd till bostadsbebyggelse men 
föreslogs bli park i stadsplanen 1965 för att kompensera för bortfallet av  friområdet 
Marknadsplatsen som föreslogs bli industriområde i planen. Mästers park har tidigare 
nyttjats som cirkusplats men används inte längre för detta ändamål. 

4.3.3.2 Platsens kvaliteter
Området upplevs idag som ett typiskt industriområde med en bred trafikstruktur och 
otydligt gaturum. Det är inget område invånare rör sig i för nöjes skull. Antingen passeras 
området bara eller så finns det en målpunkt att besöka i området. Området kan upplevas 
som isolerat då det avgränsas av stora vägar på dess sidor alternativt av parkbuffertar mot 
bebyggelsen runtom. Parkstråket som består av Slåtterbacken, Qvantenborgsparken och 
Gustavshemsparken utgör ett viktigt kommunikationsstråk för gång- och cykeltrafik mellan 
Centrum och Gunnesbo vilket bidrar till att stråket får lite mera liv. Gustavshemsparken är 
den största grönytan i stråket men ligger öppet mot verksamheterna och fungerar därför 
mest som en passage. I Slåtterbacken finns en lekplats som är omgiven av kullar vilka 
utgör bra pulkabackar på vintern. Enligt Lunds grönstruktur- och naturvårdsprogram består 
bristerna av dåliga kopplingar mellan Kobjer och parkstråket men det största problemet är 
att det på flera ställen saknas tydliga gränser mellan verksamhetsområdena och parken 
(Lunds kommun 2006a, s. 420). Parkmarken inuti området upptar relativt stora ytor men 
verkar inte användas fullt ut, framförallt området i väster där Öresundsvägen möter 
Fjelievägen har stora kvaliteter men som på grund av sitt läge mellan två trafikerade vägar 
och industriområdet inte används då det utgör en skyddszon för trafiken (se fig. 24). 

En annan stor kvalitet är koloniområdet som ligger centralt i området. Eftersom en stor del 
av Lunds invånare bor i flerbostadshus kan sådana här områden vara viktiga då det finns 
ett behov och ett intresse att ha möjlighet till egen odling (se fig. 25). 
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Fig. 23. Mästers park. 

Fig. 24. Grönområdet i västra delen av området där Öresundsvägen och Fjelievägen möts. 



Mästers park i kvarteret Mästaren har många användningsområden då den ligger intill 
bostadsbebyggelsen och är viktig framförallt för barns lek (se fig. 26). Gräsytan är väldigt 
stor och kan ha många olika användningsområden, bland annat kan ett flertal bollsporter 
utövas där. 

4.3.3.3 Förtätningens konsekvenser 
Att förtäta Öresundsområdet är motiverat då det ligger så pass nära Lunds centrum och 
tågstationen. Området hade kunnat förtätas med utökade byggrätter istället för ”prickmark” 
eller trädplanteringar längs med gatorna. Även kaféer eller restauranger mellan de 
befintliga husen hade kunnat skapa en annan attraktivitet för området. Idag är Lunds 
centrum koncentrerat till öster om järnvägen, men om Öresundsvägen rustas upp  och 
området förtätas skulle det vara möjligt för Lunds centrum att även växa västerut hela 
vägen till handelsområdet Nova Lund. 

Grönområdet i väster där Öresundsvägen möter Fjelievägen skulle kunna förtätas längs 
med kanterna och därmed bidra till bättre miljöer och utnyttjande av marken. Gatan hade 
kunnat få en mer stadsmässig karaktär med sänkt fart och grönområdet kan användas 
bättre om det avgränsas av hus istället för vägar. 
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Fig. 25. Koloniområde vid Måsvägen - Åldermansgatan.

Fig. 26. Lekplats i Mästers park. 



Enligt Lunds grönstruktur- och naturvårdsprogram skulle en mer medveten gestaltning av 
de olika tomterna i Öresundsområdet ge ett mindre splittrat intryck och menar att detta 
framförallt är tydligt längs med Fjelievägen där trädraden intill verksamhetsområdet kan 
skapa ett tätare gaturum (Lunds kommun 2006a, s. 448). 

4.3.4 Borgareparken 

4.3.4.1 Områdets kontext 
Stadsdelen Norra Fäladen började byggas under 1960-talet och har en stark identitet i 
Lund. Riktlinjerna var att blanda olika boendeformer med andra funktioner som skolor och 
parker vilka ordnas omkring ett eget stadsdelscentrum. Parkerna ligger centralt i ett öst-
västligt stråk och binds samman med gång- och cykelvägar i nord-sydliga riktningar. I det 
centrala stadsdelcentrumet Fäladstorget finns bl.a. kyrka, affärer, restauranger och 
vårdcentral. Omkring det ursprungliga området från 1960-talet har det senare växt upp  ett 
verksamhetsområde med småindustrier längs med Norra ringen och E22 och norrut finns 
flerbostadshus från 1990-talet och framåt, i nordväst ligger villaområdet Annehem (Lunds 
kommun 2006a, s. 427). Borgareparken ligger centralt i Norra Fäladen vid Fäladstorget 
och består av ett stort grönområde med flera lekytor, pulkabacke, fårhage, hundrastplats, 
kryddträdgård och bouleplan (se fig. 27 och 28). I mitten av parken finns Borgareparkens 
bygglek med djurinhägnader, bollplan, tennisplan, basketplan och damm i anslutning. 
Parken avgränsas av Fäladstorget med äldreboendet Bullerbyn i väst, Svenshögsskolan 
och Saltkråkans förskola i norr, Humleboskolan och studentbostadsområdet Delphi i öster 
samt av flerbostadshusområdet Rådhusrätten i söder. 
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Borgareparken med omgivande bebyggelse i Norra Fäladen (Stadsbyggnadskontoret Lund)



Enligt planprogrammet berör förtätningen den nordvästra delen av Borgareparken som 
idag består av  två dungar varav den ena fungerar som hundrastplats samt en del av 
Svenshögsskolans skolgård (Lunds kommun 2011b) (se fig. 29 och 30). 
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Fig. 28. Kryddträdgård och bouleplan.

Fig. 27. Borgareparken med pulkabacken längst till vänster i bild.

Fig. 30. Delen av Svenshögsskolans skolgård som kommer tas i anspråk enligt planprogrammet. 

Fig. 29. Den ena dungen där seniorbostäder föreslås enligt planprogrammet. 



4.3.4.2 Platsens kvaliteter 
Borgareparken har väldigt många kvaliteter som kan nyttjas av flera olika samhällsgrupper 
oavsett ålder. Borgareparken har höga rekreationsvärden som är viktiga att värna om 
framförallt för de som bor närmast parken. Forskning har visat att effekterna av att bo nära 
parker som exempelvis Borgareparken leder till ökad fysisk aktivitet, mindre övervikt och 
stress samt en allmänt högre tillfredsställelse med sitt bostadsområde jämfört med att bo i 
områden som inte har samma koppling till grönområden. Lekmöjligheter är stora i 
Borgareparken och både snårskogen och den andra växtligheten är bra exempel på detta 
såväl som pulkabacken vintertid. Det är även en stor tillgång att parken omges av ett flertal 
skolor och förskolor då vegetation bidrar till barns utveckling vilket kan ge förbättrade 
studieresultat (Jansson 2012, s. 8). Även effekterna för äldres koncentrationsförmåga har 
visat sig vara mer effektiv om återhämtningen sker i trädgårdsmiljö jämfört med en trivsam 
inomhusmiljö (ibid. s. 19) vilket är viktigt att uppmärksamma då äldreboendet Bullerbyn 
ligger precis intill parken. 

4.3.4.3 Förtätningens konsekvenser
Intrycken från besöket i Borgareparken ger ett intryck av att en förtätning här inte är helt 
självklar. Detta eftersom ytorna som är planerade att tas i anspråk förvisso ligger i kanten 
av parken och därmed bara naggar lite på parkytan men är ytor som utgörs av väldigt fina 
parkrum. Det känns omotiverat att förtäta i dungarna då rummen kantas av  höga träd som 
därmed blir bra lekmiljöer för barnen men även fungerar som trevliga promenadstråk. Det 
finns ytterligare ett antal mindre dungar i parken men dessa har inte samma egenskaper 
och är inte lika stora och kan därmed inte ersätta dungarna som tas i anspråk. Det är 
därmed tveksamt om intrånget i allmänintresset kan motiveras i det här fallet. En satsning 
på att bygga seniorbostäder i parken är utifrån detta en bra satsning, däremot är det 
tveksamt om det är så pass viktigt att en del av parkmarken bör offras. Alternativet är att 
försöka hitta ytor i direkt anslutning till parken där seniorbostäderna kan byggas istället, då 
kan både befintliga och tillkommande invånare nyttja parkmarken. 

Ytan närmast parkeringen vid Norra Fäladens centrum ingår även i förtätningsförslaget 
och är mer motiverad att använda vid en förtätning då denna mest används som en 
transportsträcka för att ta sig från Norra Fäladens centrum till parken eller vice versa. 
Delen går förvisso in på en del av Svenshögsskolans skolgård men berör i princip bara en 
gungställning. Däremot är det tveksamt om en minskning av skolgården kan motiveras då 
antalet barn troligen kommer öka i samband med en utökning av antalet bostäder i 
området. Enligt planprogrammet har förskolan och kontorslokalerna i kvarteret Bullerbyn 
byggnadstekniska brister. Förnyelse med hyreslägenheter föreslås därmed i kvarteret. I 
förslaget ska parkeringen lösas genom underjordiska garage under den befintliga 
parkeringen närmast Borgareparken samt under kvarteret Bullerbyn. 

46



4.4 PROJEKTENS KOPPLING TILL HELA STADEN, ÖP LUND 2010 SAMT 
GRÖNSTRUKTUR- OCH NATURVÅRDSPROGRAM FÖR LUNDS KOMMUN 

Med detta som utgångspunkt följer här en sammanställning om hur förtätningsprojekten i 
Lund relateras till argumenten som tas upp i Hela staden, Lunds översiktsplan från 2010 
samt Grönstruktur- och naturvårdsprogram för Lunds kommun från 2006 och hur detta kan 
kopplas till mina frågeställningar samt vilka konsekvenser det får för staden, dess invånare 
och besökare. 

4.4.1 Hela staden
Hela staden – argument för en grönblå stadsbyggnad är indelad i fem olika kategorier: 
ekonomi, hälsa, livskvalitet, attraktivitet och klimat. Varje argument redovisas objektivt var 
för sig och därefter görs bedömningen hur väl dessa relateras till de fyra förtätnings- 
projekten. 

4.4.1.1 Ekonomi
I kunskapssammanställningen delas ekonomiaspekten in i fyra underkategorier som 
behandlar ”handel”, ”fastigheter”, ”produktion” och ”marknadsföring”. Argumenten som 
redovisas i ”handel” innefattar vilken betydelse en grön fysisk utformning får i närhet av  
affärer och handelsområden. Exempelvis nämns argumentet att konsumenter är beredda 
att betala omkring tio procent mer för varor om det finns träd i anslutning till affären (Jans-
son 2012, s. 16). Av de fyra förtätningsprojekten som är studerade i fallstudien är det 
framförallt kvarteret Galten och Öresundsområdet som kan dra nytta av detta. Kvarteret 
Galten ligger centralt i staden där butiker i bottenplan förespråkas. Öresundsområdet har 
stor potential att utvecklas till ett attraktivt handelsstråk och därför bör dess utformning 
speciellt beaktas. 

Den andra kategorin är ”fastigheter” vilket framförallt handlar om att fastighetsvärdena 
ökar om det finns en park i närheten jämfört med andra områden. Ökade fastighetsvärden 
är positivt ur många synvinklar, bland annat eftersom det gynnar staden med ökade 
skatteinkomster. Enligt Jansson (2012, s. 17) finns det en risk med att många är beredda 
att betala mer för att bo nära grönytor eftersom förtätningar blir mer attraktivt då vilket kan 
leda till att dessa ytor byggs bort. Jansson menar därför att politiker och planerare måste 
beakta fastighetsvärdena i relation till grönskans värden i de här sammanhangen för att 
skapa ett bättre ekonomiskt tillstånd. Det här argumentet är aktuellt för samtliga 
förtätningsprojekt som sker i eller i anslutning till grönytor. Kvarteret Galten har beaktat 
detta på ett bra sätt då det enligt planprogrammet kommer skapas ett grönt stråk som kan 
ge höjda fastighetsvärden för flera fastigheter. I Borgareparken bör däremot 
konsekvenserna för ekonomin beaktas ännu mer innan förtätningen sker eftersom det kan 
få stora effekter på både tillkommande och befintlig bebyggelse.  

Produktionsaspekten innefattar urbana odlingar och stadsjordbruk där det bland annat 
hävdas att det är nödvändigt att använda delar av stadens parker till odlingar för att lyckas 
uppnå en ekologisk hållbarhet (ibid. s. 17). Den här aspekten nämns inte uttryckligen i 
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något av  förtätningsprojekten men däremot kan närheten till koloniområden och 
villaträdgårdar relateras till detta då dessa kan bidra till ekologisk mångfald och ekonomisk 
vinning i form av de grönsaker som odlas där varje år. 

Den sista aspekten handlar om marknadsföring vilket innebär stadens möjligheter att 
marknadsföra sin identitet i syfte att locka till sig företag, invånare och turister. Det är ofta 
de offentliga platserna som framhävs när städer marknadsför sig och framförallt grönskan 
är attraktivt att visa upp för att bygga ett varumärke som stad. Exempel på detta är Borås, 
Enköping, Malmö, Norrköping, Söderhamn och Örebro som samtliga kallar sig för 
”parkernas stad” (ibid. s. 18). Samtliga förtätningsprojekt har potential att förbättra Lunds 
image. I Margretedal finns flerbostadshusen Lunnatöserna som arkitektoniskt fungerar 
som landmärken, men även övriga områden har potential att utveckla den fysiska 
utformningen för att bättre fungera i marknadsföringssammanhang. 

4.4.1.2 Hälsa
Att vistas i gröna stadsmiljöer kan bidra till en skarpare hjärna, en sundare själ, en friskare 
kropp och ett längre liv  jämfört med vistelse i urbana miljöer utan grönska enligt kunskaps-
sammanställningen. Forskning har visat att daglig vistelse i gröna miljöer bidrar till att 
hjärnan bättre kan återhämta sig från mental trötthet och ger ökad koncentrationsförmåga. 
Både individen och samhällsekonomin gynnas om det finns möjlighet att vistas i gröna och 
blå miljöer eftersom stressrelaterade sjukdomar kan minska. Fysisk aktivitet är i allmänhet 
positivt för samhällsekonomin och studier har visat att närheten till parker av  god kvalitet är 
avgörande för människors fysiska aktivitet. En ökad tillgång på grönska ger en ökad 
upplevelse av friskhet för invånarna. Tillgången på gröna miljöer är extra viktigt för barns 
hälsa eftersom det kan motverka övervikt och att barnen förhoppningsvis kommer fortsätta 
besöka gröna miljöer även som vuxna. Jansson menar att grönområden bör vara 
placerade nära bostaden, ha en god utformning samt vara tillräckligt stora för att flera 
sorters aktiviteter ska kunna utövas där (Jansson 2012, s. 19-22). Argumenten som har 
redovisats här är generella och är viktiga för alla invånare. Om fokus riktas mot 
hälsoeffekterna för barn och äldre är det framförallt kvarteret Galten och Borgareparken 
som är viktiga att uppmärksamma eftersom det finns många förskolor, skolor och äldrebo-
enden i dessa områden. Argumentet att det är bra för koncentrationsförmågan med 
möjlighet att titta ut mot grönska är relevant både för Vårfruskolan och för skolorna om-
kring Borgareparken då det kan leda till bättre studieresultat för eleverna. 

4.4.1.3 Livskvalitet
Livskvalitet innebär enligt kunskapssammanställningen ”trygghet”, ”kreativitet”, ”utveckling” 
och ”möten”. Studier har visat att trygghetsaspekten kan förbättras om det finns 
grönstruktur som underhålls på ett bra sätt. Grönskan minskar våldet, rädslan för brott 
samt förbättrar grannsämjan. Träd längs vägar har tidigare förespråkats som en 
säkerhetsrisk pga. konsekvenserna av  trafikolyckor mot dessa, men det behöver inte vara 
så då studier har visat att träd kan ha en positiv  effekt på bilförares körbeteende (Jansson 
2012, s. 23). Trygghetsaspekten är lika viktig att beakta i alla områden och studierna som 
har gjorts visar att tryggheten kan förbättras genom förekomsten av välskötta gräsmattor 
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och träd. De områden som inte känns speciellt trygga idag kan förändra intrycket genom 
en annan utformning, men det är naturligtvis så att det är flera andra aspekter som också 
spelar in för att avgöra om områden upplevs trygga eller inte exempelvis belysning och 
människor som rör sig i området. 

Möjligheten för människor att vara kreativa är viktig för den sociala samvaron. Att vara 
kreativa tillsammans i en gemensam trädgård utvecklar närmiljöerna och stärker 
självkänslan för deltagarna. Gemensamma parker och trädgårdar är positivt både för 
människors utveckling och för bostadsområdena i anslutning. Genom att delta i parkers 
planering och utformning blir människor mer positivt inställda och får en starkare 
känslomässig koppling till parkerna (ibid. s. 24). I samtliga områden kan områdets 
invånare tillvarata platsens möjligheter att skapa gemensamma trädgårdar vilket kan 
stärka sammanhållningen mellan invånarna. Det är möjligt att det kanske fungerar bäst på 
ytor som upplevs halvprivata dvs. de ytor som ligger närmast husen eftersom invånarna 
kan känna ett större ansvar och känslomässig koppling att skapa trevliga miljöer i 
anslutning till den egna bostaden. Enligt argumenten som framkommer i kunskaps- 
sammanställningen är detta inte det viktigaste, utan en närliggande park kan fungera lika 
bra. I verkligheten är förmodligen människor mer intresserade av  att skapa en trevlig miljö i 
den direkta närheten av bostaden och snarare anser att underhållet i offentliga parker bör 
skötas av kommunen. I exemplet med Margretedal där parken Revingelyckan är relativt 
liten och servar ett stort antal boende runtom finns det en svårighet med att styra upp 
gemensamma utformningar av parken. Det är förmodligen lättare att styra upp sådana 
aktiviteter i en mindre skala och istället skapa trevliga miljöer på innergårdarna mellan 
husen, exempelvis ytorna ovanför parkeringarna mellan Lunnatöserna (se fig. 31). 

Tillgången på gröna och blå miljöer kan vara svårt att mäta ekonomiskt då detta kan vara 
helt avgörande för barns utveckling och enligt Jansson är tillgången på grönska därför 
ovärderligt rent samhällsekonomiskt. Förskolebarns lek i naturmiljöer kan vara viktigare än 
leken som sker i iordningställda miljöer eftersom barnen blir mer kreativa och innovativa i 
sådana miljöer. Gröna områden i staden kan vara viktiga för skolundervisningen och 
förbättra koncentrationssvårigheter. Enligt en amerikansk studie finns det ett samband 
mellan skolor som har utsikt mot vegetation och elevernas studieresultat och uppförande 
(ibid. s. 24-25). Dessa argument kan även relateras till hälsoaspekten eftersom barns 
utveckling är beroende av tillgången på grönska. Det här argumentet är därför mest 
relevant för kvarteret Galten och Borgareparken på grund av skolorna som ligger där, men 
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då det även är viktigt för utvecklingen att kunna se grönska från bostaden är det här 
argumentet lika relevant för alla områden. 

Offentliga platser är öppna för alla invånare vilket gör områdena speciella för dess 
möjligheter att skapa möten mellan olika människor. Parker som är utformade för att 
underlätta möten kan bidra till integration mellan olika etniska grupper och skapa en större 
öppenhet i samhället. Vegetationen kan även bidra till att interaktionen mellan barn och 
vuxna ökar jämfört med områden där vegetation saknas. En förutsättning för att gröna 
miljöer i anslutning till bostäder ska kunna fungera som mötesplatser är att de är tillräckligt 
stora för att flera sorters aktiviteter och funktioner ska få plats (Jansson 2012, s. 25). Detta 
är en väldigt viktig aspekt som behandlar det allmänna intresset på ett övergripande sätt. 
Studierna som har gjorts visar att offentliga platser är viktiga för att skapa möten, men 
platser som är speciellt designade eller utformade med vegetation kan bidra till att 
underlätta dessa möten. Parkens funktion mellan olika segregerade områden kan därmed 
vara oerhört viktig för integreringen mellan olika grupper. I samtliga förtätningsområden 
finns centrala grönytor som kan inrymma den här funktionen. En av stadsbyggnadsidéerna 
för kvarteret Galtens utveckling är att bygga vidare på platsens tradition som publik 
mötesplats vilket ska åstadkommas genom att skapa ett bra mikroklimat med trygga 
platser med bra sollägen som är skyddade från buller och blåst. Eftersom stråket ligger så 
pass centralt i Lund kan det bli en viktig mötesplats för hela stadens invånare. 

4.4.1.4 Attraktivitet
Enligt Janssons redogörelse i kunskapssammanställningen handlar attraktivitet om platser 
där ”jag vill leva”, ”jag vill jobba”, ”jag vill växa upp” och ”jag vill komma”. Argumenten för 
en plats där invånarna vill leva handlar om betydelsen av tillgång på grönska. Gröna och 
blå miljöer som är välskötta är attraktivt och värderas högt. För att vara nöjd med sitt 
bostadsområde kan ett kriterium vara att det finns en fin utsikt, att kunna se andra hus kan 
vara attraktivt men om utsikten istället består av natur har det en större inverkan eftersom 
det även påverkar hur människor mår. För att städer ska kunna locka till sig invånare 
måste staden kunna erbjuda en miljö där människor trivs och vill bo kvar. Forskning har 
visat att det som är viktigt för att platser ska uppfattas som vackra och attraktiva och att 
människor vill bo där är tillgången på parker, lekplatser och promenadvägar. Studier har 
visat att människor uppfattar villaträdgårdar med träd och häckar som viktiga element i den 
bebyggda miljön vilken ger intrycket av en stadsmässig arkitektur. Även arbetsmiljöer 
upplevs som attraktiva om det finns tillgång till grönska då det ger en högre livskvalitet och 
trevnad samt minskar stressnivån på jobbet. Eftersom en allt större del av jordens 
befolkning växer upp  i städer är det viktigt att urbana miljöer utformas på ett barnvänligt 
sätt. Tillgång på grönska och offentliga lekplatser i urbana miljöer är viktigt för att en miljö 
ska uppfattas som barnvänlig. Att transporter och vistelse kan ske i miljöer med gröna och 
blå inslag är attraktivt och kan bidra till att många invånare väljer cykeln framför bilen. Det 
kan även bidra till att invånarna besöker stadens parker istället för att göra resor i 
rekreationssyfte vilket därmed kan minska fritidsresorna med bil. Parker med estetiska, 
historiska och rekreativa värden är även attraktivt för turister som besöker staden och kan 
skapa stora ekonomiska vinster (Jansson 2012, s. 27-29). Att skapa attraktiva områden är 
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en viktig förutsättning för alla städer som vill locka till sig investerare, invånare och turister. 
Samtliga studerade områden i fallstudien innehåller miljöer som kan uppfattas som 
attraktiva enligt redogörelsen ovan. Kvarteret Galten har ett tydligt mål i att skapa en plats 
som är attraktiv både för boende och för besökare då det centrala parkstråket skapar fina 
miljöer som människor kan trivas i. Margretedal med Revingelyckan centralt i området är 
attraktivt framförallt för barn och ungdomar då där både finns lekplats och basketplan. 
Även för de äldre invånarna kan området uppfattas som attraktivt eftersom där finns andra 
aspekter som ofta värderas högt, exempelvis en vacker utsikt. Öresundsområdet saknar i 
dagsläget många av de kriterier som gör ett område attraktivt men har stor potential att 
integrera sådana värden i samband med en förtätning. Borgareparken är attraktivt på 
grund av storleken på parken som medger ett stort antal användningsområden för alla 
invånare i hela staden. Både lek och sport såsom annan rekreation kan utövas i området 
vilket är en stor kvalitet för området. 

4.4.1.5 Klimat
Klimataspekten delas i kunskapssammanställningen in i underkategorierna ”smartare 
tjänster”, ”större variation”, ”bättre luft” och ”mindre påverkan”. Hållbarhet delas ofta in i 
ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv och Jansson (2012, s. 30) menar att stadens 
grönytor kan bidra till att uppfylla dessa hållbarhetsmål genom att utnyttja ekosystemen 
utan att dessa skadas, så kallade ekosystemtjänster. Stadens grönområden filtrerar luften 
och sänker temperaturerna, minskar bullernivåerna samt dränerar, fördröjer och renar 
regn- och avloppsvatten. Den biologiska mångfalden med en stor variation av olika arter 
skapar ett stabilt ekosystem som bör finnas i stadens grönområden. Desto större och mer 
sammanhängande grönområdena är desto större möjlighet finns det för olika arter att 
etablera sig. Anledningarna till att det bör finnas biodiversitet i staden handlar inte enbart 
om ekonomiska, ekologiska och vetenskapliga aspekter utan kan även vara viktigt för 
pedagogiska och sociala värden (ibid. s. 31). Klimataspekten har inte direkt med mina 
frågeställningar att göra men redovisas ändå här eftersom Hela staden utgår från dessa 
fem aspekter. Argumenten från kunskapssammanställningen handlar om varför det bör 
finnas grönska generellt men det är svårt att relatera detta till de fyra områdena i 
fallstudien specifikt. Eftersom argumenten för klimatet befinner sig på en större skala bör 
hela Lunds grönstruktur analyseras. Därmed är det viktigare att se till vilken betydelse 
exempelvis Stadsparken har för klimatets betydelse i Lund. Storleken har betydelse bland 
annat för biodiversitet, vilket kanske inte är möjligt att se i en liten stadsdelspark som 
Revingelyckan. Däremot har små stadsdelsparker andra värden som också är viktiga, till 
exempel att verka bullerdämpande och filtrera regnvatten. Därmed är det möjligt att 
konstatera att det är en fördel om det finns större grönområden i städer men även mindre 
stadsdelsparker är viktiga och det är positivt om de olika grönytorna sammanbinds med 
gröna stråk. 

4.4.2 ÖP Lund 2010 & Grönstruktur- och naturvårdsprogram för Lunds kommun
En av strategierna i Lunds översiktsplan från 2010 är att skapa en attraktiv och hållbar 
stad genom att förtäta på ett bra sätt så att exploateringar av åkermark kan undvikas. En 
indelning av  typer av förtätningar görs beroende på om det syftar till att förbättra 
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underlaget för handel, service och kollektivtrafik, förtätning genom omvandling av 
verksamhetsområden samt förtätning om staden behöver läkas (Lunds kommun 2010, s. 
17). I samtliga fallstudieområden som har studerats finns dessa typer representerade. 
Förbättring av underlaget för handel, service och kollektivtrafik stämmer in på i princip  alla 
förtätningsprojekt och är ofta huvudsyftet till att förtätningar görs. Det är bara kvarteret 
Galten som uttryckligen menar att förtätningen görs för att läka staden. Både Margretedal 
och Öresundsområdet handlar om omvandlingar av verksamhetsområden och Lunds 
kommun menar att det finns stora möjligheter till förtätning i just dessa områden som 
tidigare har haft en omfattande användning. Täta kvarter med en blandad stads- 
bebyggelse nämns som lämpliga omvandlingar i sådana områden. Egenskaper som är 
åtråvärda för förtätningar i mer perifera lägen är stora parkeringsytor, lågt utnyttjade 
grönområden och tilltagna störnings- och säkerhetszoner kring vägar, vilket stämmer väl in 
på Öresundsområdet. Den gemensamma riktlinjen för all förtätning är att den ska 
anpassad till stadsdelens karaktär där hänsyn tas till kulturhistoriska och arkitektoniska 
värden. Slutligen handlar det om att stadens parker, gröna stråk och koloniområden kan 
bistå den livliga staden med lugna oaser och därför är viktiga att behålla (Lunds kommun 
2010, s. 18). 

I översiktsplanen konstateras att när nya bebyggelseområden tillkommer finns möjligheten 
att förse dessa med nya parker och stråk, men det innebär samtidigt att grön- och 
rekreationskvaliteter byggs bort. Bedömningen som görs angående hur grönområden ska 
prioriteras vid exploateringar handlar om det finns plats för större parker, om det är längre 
än 3 km till större rekreationsområden samt vilka kopplingar som finns mellan andra 
grönområden (Lunds kommun 2010, s. 52). Prioriteringen vid utbyggnaden av staden är 
enligt översiktsplanen att först förtäta och omvandla, och därefter nyexploatera. Det är 
viktigt att nybyggnationer görs med en hög täthet eller att befintliga bebyggelseområden 
förtätas för att anspråken på ny mark ska minska. Den nya bebyggelsen ska i första hand 
lokaliseras till befintliga eller kommande hållplatslägen och cykelleder (Lunds kommun 
2010, s. 79). Förtätning och omvandling ska stå för en fjärdedel av Lunds framtida 
bostadsbyggande eftersom detta leder till minskade avstånd, bättre utnyttjande av befintlig 
infrastruktur samt att jordbruksmark kan sparas. Enligt översiktsplanen finns det stora 
möjligheter till förtätning på parkeringsytor, skyddszoner, gaturumsplanteringar, centrala 
verksamhetsområden och i befintliga bostadsområden. Om det finns god tillgång på 
grönytor kan en övervägning göras om mindre betydelsefull grönstruktur ska tas i anspråk 
eller inte. Möjligheten att förtäta på ovan nämnda platser bör tas tillvara i fördjupade 
översiktsplaner, stadsdelsprogram eller andra fördjupade studier. Lunds översiktsplan 
framhäver dock att förtätningar inte är helt problemfritt utan kräver grundliga överväganden 
där hänsyn ska tas till grönstruktur och stadsbild. Att ersätta förlorade värden med nya vid 
förtätningar framhävs som extra viktigt. Verksamheter som är centralt placerade och har 
påverkan på staden risk- eller ljudmässigt bör förflyttas och ersättas med bostäder. 
Verksamheter som inte har samma störningar i staden bör istället flytta in i högre 
byggnader. Sådan här omvandlingar kräver dock ett långsiktigt och målmedvetet arbete 
från kommunens sida (Lunds kommun 2010, s. 81). 
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En strategi som Lund använder sig av är Balanseringsprincipen för att värdera och kom-
pensera för ingrepp som har negativa effekter på natur och landskap. 

Balanseringsprincipens fyra steg:
• Undvika; negativ påverkan undviks
• Minimera; negativ påverkan som inte kan undvikas, men minimeras.
• Utjämna; negativ påverkan som inte kan undvikas eller minimeras, ut-

jämnas i sitt funktionella sammanhang.
• Ersätta; negativ påverkan som inte kunnat undvikas, minimeras eller 

utjämnas i sitt funktionella sammanhang får ersättas på annat sätt 
(Lunds kommun 2010, s. 136). 

I översiktsplanen framhävs dock att alla områden inte kan ersättas, det gäller framförallt 
jordbruksmarken vilket gör det nödvändigt med förtätningar. Om bedömningen att intrång 
bör göras i en park, grönområde eller annan värdefull miljö så görs det i förhoppningen att 
samhällsbyggandet totalt sätt kommer förbättras (Lunds kommun 2010, s. 137). Enligt 
Lunds grönstruktur- och naturvårdsprogram ska balanseringsprincipen utgöra grunden i 
samhällsplaneringen och fungera som en integrerad del i planeringsprocessen (Lunds 
kommun 2006a, s. 18). När det gäller detaljutformning vid exploateringar finns det dock 
andra metoder som kan vara bättre lämpade. Ett exempel är ”grönytefaktor” som 
användes för första gången i Sverige när Bo01 i Malmö byggdes. Metoden går ut på att få 
exploatörer att prioritera grönska framför hårdgjord yta vid exploateringar genom att 
värdera olika sorters grönska i ett poängsystem. Markgrönska eller vatten ger högst poäng 
och hårdgjorda, ogenomsläppliga material ger lägst poäng. Andelen grönska relateras till 
byggnadsytan och områdets totala grönytefaktor kan på så sätt räknas ut (Boverket 2010, 
s. 57-58). 

Grönstruktur- och naturvårdsprogram för Lunds kommun utgör ett strategiskt underlag till 
fysisk planering vilket framförallt gäller vid översiktsplanering men även inom miljöarbetet 
för Agenda-21 samt ska fungera vägledande vid upprättandet av detaljplaner och bygglov. 
Dess stöd och riktlinjer ska väga lika tungt som exempelvis parkeringsnormerna i staden 
och bl.a. tillse att det finns färdig grönstruktur i nya bostadsområden när de första 
invånarna flyttar in. Programmet används för att bedöma hur naturmiljöer och parker ska 
bevaras och utvecklas med hänsyn till bland annat sociala, ekologiska och kulturhistoriska 
aspekter (Lunds kommun 2006a, s. 6). Programmet utgör en tydlig vision för betydelsen 
av grönskan för att förbättra människors hälsa och livskvalitet. Väl utformade utemiljöer i 
anslutning till bostäder, arbetsplatser, skolor och sjukhus förbättrar invånarnas möjligheter 
till rekreation. Stadens parker och naturområden ska bidra till att människor får ett aktivt 
friluftsliv som förbättrar folkhälsan. Eftersom Lunds kommun ligger i en del av Sverige som 
är väldigt tätt befolkat och har liten tillgång på allemansrättslig mark är det viktigt att 
stadens gröna miljöer utformas på ett sätt så att människor ges lika möjligheter till att 
vistas där (Lunds kommun 2006a, s. 10). 
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Det finns fyra övergripande mål i programmet där alla aspekter som har påverkan på 
landskapets och tätorternas gröna värden omfattas:

• Tillgodose människors rätt till och behov av gröna miljöer
• Bevara och utveckla naturvärdena
• Bevara och utveckla de gröna kulturmiljövärdena
• Öka kunskapen om och förståelsen för de gröna miljöerna (Lunds 

kommun 2006a, s. 9).

Detta är mål som, om de uppfylls, har stor positiv effekt på stadens allmänna platser och 
innebär att det bör göras mycket större överväganden innan förändringar av staden kan 
ske som kan ha påverkan på dessa mål. Programmet har ingen juridisk rätt, vilket medför 
att målen bara blir just mål. Grönskans värden har därmed en svag ställning i Lund även 
om ovanstående mål ska fungera som riktvärden lika viktiga som andra riktvärden när det 
gäller stadsplanering, exempelvis parkeringsnormerna. Enligt programmet bör kommunen 
aktivt arbeta och argumentera för det offentliga rummet när det hotas av  privatisering då 
städen förtätas (Lunds kommun 2006a, s. 53). Lunds kommun menar att förtätningar är 
något som ständigt pågår och att det därför är viktigt att värna om den lilla skalan genom 
att bevara gatusträckningar och slutna kvarter, men det är samtidigt så att mellanrummen 
mellan husen, trädgårdar och innergårdar är en del av  kulturmiljön som har stor betydelse 
för de boende. Ett ensamt träd kan ha stor inverkan på hur staden upplevs och ge staden 
ett grönare intryck. Därför måste det även i framtiden finnas träd i stadsrummet och 
tillräckliga friytor för de boende även om stadskärnan fortsätter att förtätas (Lunds kommun 
2006a, s. 403). 
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5. POSITIVA OCH NEGATIVA KONSEKVENSER AV FÖRTÄTNING

5.1 INLEDNING

Tillvägagångssättet i detta examensarbete syftade till ett analysredskap  där förtätningens 
konsekvenser skulle vara möjliga att bedöma på ett övergripande sätt. I fallstudien 
analyserade jag de olika förtätningsområdena utifrån ett antal aspekter. Fokus var på hur 
förtätningen relateras till allmänintresset genom att utgå från platsens kvaliteter där jag 
dels tänkte mig in i rollen som planerare men även hur olika samhällsgrupper med olika 
kön, bakgrund, ålder och utbildning uppfattar platsens värden. Jag försökte delvis tänka i 
olika ålderskategorier, dvs. vad barn, vuxna och pensionärer uppskattar med platsen, men 
jag skilde även på hur stadsinvånare och besökare uppfattar platsen. Vidare funderade jag 
kring hur platsen kunde användas och vilka aktiviteter som kan tänkas utföras där genom 
att bedöma hur platsen var som boendemiljö, rekreationsområde, barnmiljö och som plats 
för folkliv. Jag har intagit olika roller för att på så sätt se flera aspekter som kanske inte 
alltid framkommer, alternativt tas som självklarheter i planprocessen. Syftet har inte varit 
att redovisa exakt vad dessa grupper kommer tycka om de olika förtätningsprojekten utan 
snarare lyfta fram generella tankar om hur det allmänna intresset kan relateras till enskilda 
intressen, här i form av förtätningsprojekten. Det finns säkert flera andra aspekter som kan 
påverka resultatet, men eftersom målet med analysen var att försöka ge en bild av hur 
olika intressen förhåller sig till varandra anser jag att syftet är uppnått i detta arbete då 
fallstudien har visat vilka allmänna intressen som kan finnas och vilken påverkan dessa 
kan få i ett förtätningsprojekt. Med den här analysen är min förhoppning att jag har täckt 
upp de flesta parametrar som berör hur förtätningar relateras till det allmänna intresset. 

En svårighet med analysen har varit att det inte var möjligt att redovisa något om alla 
aspekter för alla studerade projekt då det finns en stor skalskillnad såväl inom varje 
enskild aspekt som mellan de fem olika aspekterna som redovisas i Hela staden. 
Exempelvis handlar ekonomiaspekten både om den fysiska utformningen i ett visst 
område men även om vilken image staden som helhet får genom marknadsföring med 
hjälp  av grönskan. Även klimataspekten har en betydligt större skala och skulle lika gärna 
kunna ses i ett globalt perspektiv då de redovisade argumenten snarare handlar om varför 
det bör finnas gröna och blå element generellt och begränsas därmed inte av  ett visst 
områdes avgränsning. Syftet har inte varit att ge en fullständig redogörelse för exakt hur 
alla aspekter kan relateras till samtliga fallstudieområden utan det har snarare handlat om 
att ge exempel på hur vissa av aspekterna kan relateras till områdena för att uppnå en 
bredare helhetsbedömning då detta är mer intressant för syftet i mitt arbete. 
Avgränsningen har varit hur enskilda intressen (förtätningar) värderas i förhållande till 
allmänna intressen (grönstruktur). Däremot har både den lilla skalan och det stora 
helhetsperspektivet analyserats i fallstudien. Effekterna på staden som helhet har 
redovisats utifrån några exempel där jag har anpassat beskrivningen till den skala som är 
relevant att beskriva respektive område utifrån. Om en fullständig redogörelse skulle 
utföras hade det blivit en hel del upprepningar eftersom det är mycket som är 
återkommande både inom ett visst område såväl som mellan samma aspekter för flera 
områden. Detta beror som sagt mycket på att det inte är områdets förutsättningar i sig som 
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är avgörande utan att det snarare handlar om förhållandet mellan de enskilda aspekternas 
detaljeringsgrad. 

Dilemmat inom all planering är att avgöra vilket intresse som väger tyngst då det sällan 
finns ett givet användningsområde för en viss plats utan oftast är det flera olika intressen 
och användningar som ska samverka, framförallt när det gäller tätbebyggda områden i 
staden. Utmaningen är hur dessa avvägningar kan göras på bästa sätt eller om det är 
möjligt att kombinera flera olika användningar inom samma område. Detta diskuterar Jan 
Odelstad om då han ifrågasätter meningen med att beskriva olika allmänna intressen i 
lagstiftningen utan att ange hur avvägningen ska gå till (Odelstad 2002). I analysen har 
målsättningen varit att försöka se de olika projekten ur flera olika synsätt som kanske inte 
alltid företräds i ett byggprojekt. Kommunen som vill växa har planarkitekten som en aktör 
och ser därmed ofta en obebyggd tomt som en möjlig plats för ett byggprojekt. 
Exploatören utgår från företagets synvinkel och deras intresse består främst i att skapa 
vinst genom byggprojektet. I min analys har jag istället fokuserat på det allmänna intresset 
då detta inte alltid framkommer i alla byggprojekt. Tanken är att alla intressen ska 
framkomma under planprocessen i samråden men det finns ingen garanti för att alla 
synpunkter alltid kommer framföras i alla projekt. Alla medborgare som påverkas av ett 
projekt ska ges möjlighet att framföra sin åsikt men eftersom det inte finns något krav att 
alla medborgare måste säga vad de tycker kan en felaktig bild uppstå. Dessutom har olika 
människor olika förutsättningar att framföra sina åsikter vilket kan leda till att de invånare 
som är aktiva under samråden och försöker påverka andra genom exempelvis media får 
större uppmärksamhet, vilket kanske inte alltid motsvarar verkligheten. 

Det kan vara relevant att här fördjupa sig i frågan om olika aktörers intressen. Enligt Lunds 
grönstruktur- och naturvårdsprogram bör kommunen aktivt arbeta och argumentera för det 
offentliga rummet när det hotas av privatisering då städen förtätas (Lunds kommun 2006a, 
s. 53). Enligt det här stycket kan jag få intrycket att det verkar vara svårt för kommunen att 
stå emot exploatörers intressen vid förtätningar trots det kommunala planmonopolet. Lund 
representerar en medelstor svensk stad som har ett stort tryck på sig på grund av dess 
läge i regionen och som symbol för kunskap och idéer. Kommunen borde därmed ha ett 
starkt utgångsläge när det gäller förhandlingar med exploatörer och kunna stå på sig för 
att skydda exempelvis parkmark från privatisering. Det som är intressant med att 
kommunen trots allt skriver detta i grönstruktur- och naturvårdsprogrammet är att 
exploatörerna verkar ha orimligt mycket makt när det gäller sådant här i staden trots att 
Lund är en stark kommun. Frågan jag ställer mig då är hur andra städer som inte är lika 
starka som Lund ska kunna stå emot exploatörernas intressen? Mindre städer som inte 
växer lika snabbt utan mer eller mindre är beroende av att exploatörer vill bygga i just 
deras kommun har ett betydligt sämre utgångsläge för att kunna argumentera för sin mark 
och hur den ska bebyggas. Det skulle kunna hävdas att svagare kommuner har mer 
byggbar mark utanför stadens centrum och därmed kan skydda centrala parker från att 
bebyggas och istället hänvisa till marken där. Men exploatörerna tänker i första hand på 
den vinst ett projekt kan ge och är därmed mer intresserade av centrala fastigheter än 
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fastigheter i perifera lägen eftersom det som ligger centralt är dyrare vilket därmed kan ge 
en större vinst. Små kommuner har svårt att ställa krav på exploatörerna eftersom det kan 
vara svårt att överhuvudtaget locka till sig någon som vill bygga i kommunen. Med en svag 
konkurrens får kommunen ett svagt förhandlingsläge och tvingas därmed mer eller mindre 
gå med på exploatörens vilja. 

Om det är kommunens ansvar att se till att allmänna intressen värnas såsom Heather 
Campbell och Robert Marshall (2002) beskriver det kan problem uppstå eftersom 
kommunens roll handlar om att avväga mellan olika intressen. Exploatören är en stark 
aktör vilket medför att kommunen får svårt att hävda de allmänna intressena. Enligt 
Campbell och Marshall hänvisar individen till det allmänna intresset trots att de egentligen 
mest är intresserade av sitt eget enskilda intresse. Detta leder till en svår situation för 
kommunen då det i praktiken uppstår en situation där avvägningen ska ske mellan 
exploatörens enskilda intresse och allmänhetens enskilda intresse. Problemet som även 
Lena Petersson Forsberg (2012) diskuterar handlar om att det är det allmänna 
perspektivet som ska prioriteras enligt PBL men att det kan tolkas som att det enskilda 
intresset har fått en ökad betydelse i PBL från 2010 jämfört med PBL från 1987 på grund 
av de formuleringar som har ändrats och att proportionalitetsprincipen därmed får en ökad 
betydelse.  

Även frågan om allmänheten måste gynnas i alla lägen kan vara relevant att ta upp. I 
verkligheten behöver det inte vara dåligt med förtätningar bara för att allmänheten inte 
gynnas utan det beror på vilken skala som är utgångspunkten. Det är ganska troligt att 
allmänheten kommer missgynnas i det enskilda fallet om det inte finns en tydlig vision om 
att allmänheten faktiskt ska gynnas. Om skalan däremot zoomas ut lite och perspektivet 
istället hamnar på staden som helhet är det möjligt att allmänheten kan gynnas, antingen 
genom att en ny park anläggs eller att den fysiska utformningen av en annan park 
förbättras som kompensation för förtätningsprojektet. Det är även möjligt att förtätningen 
kommer leda till ökade skatteinkomster, fler turister mm. så att staden får en ökad 
attraktivitet och att allmänheten därmed gynnas indirekt genom en förbättrad välfärd. Om 
förtätningar är bra eller dåliga för det allmänna intresset beror som sagt helt på den skala 
och perspektiv  som är utgångspunkten. Exempelvis kan ”Gated communities” vara tätt 
byggda med bra grönområden, men då området inte är tillgängligt för allmänheten spelar 
detta inte någon roll eftersom det inte är förtätningen i sig som är orsaken till att 
allmänheten missgynnas utan att området utgörs av privat mark som inte är tillgänglig för 
allmänheten. 
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5.2 FÖRTÄTNING SOM METOD FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING

För att uppnå en hållbar utveckling är trenden i många städer att bygga tätt och 
funktionsblandat genom förtätningar som inte sällan sker på grönytors bekostnad. En 
anledning till att det ofta är parkmark som exploateras när staden förtätas kan kanske vara 
att det känns lättare för kommunerna och inte kräver lika mycket jobb som i andra 
områden. Det kan exempelvis vara industriområden som måste saneras eller 
bostadsområden där invånarna är kritiska till utveckling. Då är det kanske mindre konflikt-
fyllt för kommunerna att ta parkmark i anspråk. Detta är dock en väldigt kortsiktig lösning 
som kan få stora konsekvenser i framtiden när det inte finns några parker kvar i staden 
och som visar på det samhällsekonomiska värde som stadens parker faktiskt har. Det är 
därför viktigt att parkmarken värnas idag så kommunerna inte behöver ångra sina val i 
framtiden. Om parkerna exploateras hänvisas istället invånare som tidigare har nyttjat 
grönytorna till platser utanför städerna för att få del av platsernas funktioner. Förtätningen 
uppnår inte sitt syfte då grönområden exploateras och invånarna istället tvingas 
transportera sig utanför städerna för att få möjlighet att vistas i grönskan. Transporterna 
blir ett hot mot klimatet och förtätningen motverkar därmed sitt syfte. I Lunds fall är 
förtätningar extra attraktivt eftersom jordbruksmarken runt Lund hör till den bästa i Sverige 
och därför bör undvikas från att exploateras, men för att staden ska kunna växa är det 
nödvändigt att ta jordbruksmark i anspråk och då är det bättre att mark tas nära Lund än 
längre ut på landet eftersom åtminstone transporterna kan minskas då. 

Sedan 1998 har det byggts ungefär 4200 bostäder i Lund varav cirka 2000 har tillkommit 
genom förtätning. Lunds förra översiktsplan bedömde att det var så många bostäder som 
skulle vara möjliga att bygga under en fyrtioårsperiod men efterfrågan på bostäder var för 
stort, speciellt när det gällde centrala bostäder (Lunds kommun 2010, s. 78). När 
översiktsplanens bedömning inte överensstämmer med verkligheten ställs stora krav på 
den fysiska planeringen. En snabb utveckling är kanske inte alltid positivt utan risken finns 
att helhetsperspektivet förbises vid många olika förändringar under en kortare tid vilket kan 
resultera i en försämring för staden. Anne Tietjen menar att polariseringen som uppstår 
leder till att det inte blir meningsfullt att göra uppdelningen mellan stad och landsbygd utan 
platsen är unik och det är upp till stadsplaneraren att se varje plats som ett dynamiskt 
nätverk av fysiska, sociala och kulturella förhållanden. Eftersom det finns krafter som 
verkar i staden som inte går att förutse och planera för blir stadsplaneringens funktion att 
både skapa fysiska planer men även sammanbinda kunskaper från flera olika discipliner. 
Därför är alltid platsen unik och måste planeras som sådan (Tietjen 2009). Planarkitektens 
arbete går ut på att hitta bra lösningar vid motstående intressen och eftersom varje plats är 
unik ska den planeras efter sina egna förutsättningar. Arbetet sker ofta på en mindre skala 
i en detaljplan och därmed finns det en risk att det stora perspektivet inte beaktas lika 
mycket då detta främst behandlas under översiktsplanearbetet. Det finns ingen 
yrkeskategori som har kunskaper om de avvägningar som görs i staden som helhet utan 
det är egentligen bara stadsarkitekten, om sådan finns, som ser till effekterna för hela 
staden i sin yrkesroll. Det handlar både om förtätning och om tillväxt i relation till grönskan 
då avvägningar görs. Det är viktigt att helhetsperspektivet beaktas vid förtätningar 
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eftersom det bidrar till att stadens struktur förändras, och även små förändringar kan få 
stora konsekvenser. En offentlig plats eller en mindre gräsplätt som inte används direkt är 
kanske inte så nödvändig att bevara vid ett förtätningsprojekt, men risken finns att den lilla 
gräsplätten är väldigt betydelsefull för invånare som bor längre bort eftersom avståndet är 
för stort till andra grönområden. Även med kompensationsåtgärder kan avståndet 
överstiga de riktvärden som finns (50-200 meter). Det är svårt att hitta en bra nivå för hur 
mycket grönska som bör finnas i en stad och hur det ska fördelas. Trenden är att 
grönytorna har minskat i svenska städer på senare år och bebyggelsen har ökat. Detta 
beror delvis på svag lagstiftning och att det finns dålig kunskap om grönskans effekter 
vilket gör att det bortprioriteras när staden utvecklas. 

Ett sätt att lösa problemet på skulle kunna vara tydligare lagstiftning, dels om hur 
avvägningen mellan enskilda och allmänna intressen bör göras men även lagar som 
säkerställer en viss grön nivå vid exploateringar. Idag har sådana metoder använts då 
syftet har varit att skapa en trevlig miljö med en viss mängd gröna och blå inslag i 
förhållande till exploateringen, exempelvis ”grönytefaktor” som användes vid uppförandet 
av Bo01 i Malmö. Det finns även andra metoder som tillämpas i andra städer för att 
tillgodose att en viss grön nivå kan upprätthållas till exempel ”balanseringsprincipen”. I 
Lund finns riktlinjer i form av  naturvårds- och grönstrukturprogrammet som ska väga lika 
tungt som exempelvis parkeringsnormerna. Om grönskan kan integreras i bebyggelsen 
skapas mervärden för de boende men i praktiken fungerar detta dock inte alltid eftersom 
kunskap saknas men framförallt på grund av att det bara är riktlinjer och därmed inte är 
reglerat i lagen. Förutom PBL och miljöbalken finns det i Sverige en del andra redskap 
som verkar för att en hållbar stadsutveckling ska uppnås. Dessa redskap utgörs främst av 
de miljö- och folkhälsomål som har antagits av riksdagen. Miljömål som berör den urbana 
miljön utgörs av ”Begränsad klimatpåverkan”, ”Frisk luft” och ”God bebyggd miljö” 
(Miljömålsportalen 2012). Relevanta folkhälsomål är ”Delaktighet och inflytande i 
samhället”, ”Barn och ungas uppväxtvillkor”, ”Hälsa i arbetslivet”, ”Sunda och säkra miljöer 
och produkter” och ”Fysisk aktivitet” (Statens folkhälsoinstitut 2010). Kommuner kan 
genom planering och utveckling av stadens grönområden bidra till att dessa miljö- och 
folkhälsomål uppnås vilket därmed kommer främja de allmänna intressena i staden. 

Det kan även vara relevant att här nämna att kvantitativa rekommendationer på grönska i 
bebyggelseområden tidigare har existerat i lagen men detta försvann i samband med plan- 
och bygglagen 1987. Sedan dess har det varit upp  till kommunerna att i varje plan ta 
hänsyn till att det bland annat finns parker och grönområden samt lämpliga platser för lek, 
motion och annan utevistelse intill områden med sammanhållen bebyggelse (2 kap. 7 § 
PBL). Dagens formulering i 2 kap. 1 § PBL att hänsyn både ska tas till allmänna och 
enskilda intressen är otydlig eftersom det inte står något om hur bedömningen ska göras 
och vilket intresse som ska väga tyngst i vilket sammanhang. Det är lätt att få intrycket att 
formuleringen är en kompromiss då det har ansetts viktigt att det står i lagen att allmänna 
intressen är viktiga men utan att fastlägga hur avvägningarna ska göras. En otydlighet 
skapas därmed för kommunerna eftersom en bedömning måste göras i varje enskilt fall 

60



utan att egentligen veta vad som är rätt eller fel. Detta kan leda till att de allmänna 
intressena inte anses vara lika viktiga som de enskilda vilket gör dagens formulering 
verkningslös. Formuleringen skulle behöva ett förtydligande i lagen för att få den effekt 
som är önskvärd. En återgång till bestämmelsen i PBL före 1987 om kvantitativa 
rekommendationer på grönska i bebyggelseområden skulle kunna vara en lösning 
alternativt att ”grönytefaktor” hade lagreglerats fast istället för grönska ange en viss mängd 
ytor som allmänheten har intresse av  i förhållande till den exploaterade byggnadsytan dvs. 
de funktioner som nämns i 2 kap. 7 § PBL. Detta kan leda till att hänsyn tas till de 
allmänna intressena i alla stadsmiljöer som skapas i framtiden vilket gör staden mer 
tillgänglig för både invånare och besökare. 

Ett vanligt argument mot att inte ha för mycket grönska i städer är att avstånd skapas vilka 
upplevs som sociala och rumsliga barriärer, men å andra sidan leder motsatsen med för 
lite grönska till att invånarna tvingas transportera sig utanför städerna för att istället besöka 
de grönområden som finns där. Detta är framförallt negativt för den ekologiska 
hållbarheten men argumenten som tas upp  i Hela staden har visat att även övriga 
hållbarhetsaspekter skulle påverkas negativt. Syftet med kunskapssammanställningen var 
att samla aktuella värden som förknippas med en grönblå stadsbyggnad vilket i sin tur 
skulle visa den betydelse grönska och vatten har i staden som stadsbyggnadselement 
(Jansson 2012, s. 6). Detta har en viss koppling till Karl Lövries arbete då han talar om hur 
grönstrukturen ger platser dess identitet. Den identitet som skapas avgörs genom vilken 
funktion grönskan har i staden och vilken påverkan den har på invånarna och bostadsom-
rådena. Problemet med grönstrukturen är att det kan uppfattas som obebyggda platser i 
staden som bör exploateras för att ge området en identitet. För att ändra på bilden av 
grönytor som identitetslösa bör områdena inte ses som enskilda element som måste 
skyddas utan snarare som integrerade delar i en stadsstruktur och som tillsammans med 
husen ger hela området en gemensam identitet. Bostadsområdet kommer se ut som alla 
andra bostadsområden om grönytorna exploateras och då försvinner även identiteten 
(Lövrie 2003). Även Anthony Walmsley argumenterar för grönskan som en naturlig del i 
infrastrukturen som är lika viktig som den gråa, sociala och byggda infrastrukturen 
(Walmsley  2006). Både Lövrie och Walmsley anser att grönstrukturen bör integreras i 
stadsstrukturen och jag tror att det kan vara praktiskt genomförbart om det integreras som 
idé tidigt i planprocesserna. Om grönstrukturen är lika viktig som övrig infrastruktur är det 
möjligt att både förtäta staden och samtidigt uppnå en hållbar utveckling. 

61



5.3 JÄMFÖRANDE ANALYS AV DE STUDERADE FALLSTUDIEOMRÅDENA 

Lunds fyra förtätningsprojekt som har studerats i Hela staden skiljer sig åt dels då de har 
olika kontextuella förutsättningar men även angreppssätten och synen på förtätning skiljer 
sig åt. Detta leder naturligtvis till olika resultat och att det uppstår varierade slutgiltiga 
konsekvenserna för staden som helhet. Gemensamt för samtliga projekt är att det handlar 
om hur förtätningar kopplas till parkmiljöer och hur olika intressen kan samverka på 
platserna. 

Fallstudien har visat att förtätningar inte behöver stå i konflikt med de allmänna intressena 
utan kan integreras på ett bra sätt i förändringen som i kvarteret Galten. Galten skiljer sig 
åt från exempelvis Borgareparken då det redan i programmet finns en tydlig vision om att 
de allmänna intressena ska beaktas på ett bra sätt så att inget försämras för allmänheten 
utan snarare tvärtom med tydligare stråk och bättre utnyttjande av marken. Det gröna 
stråket i mitten kommer ge området en tydlig struktur och identitet och behöver därmed 
inte stå i konflikt mot förtätningsintressena. I Borgareparken däremot är intrånget i 
allmänintresset mer svårmotiverat vilket medför att parken inte borde tas i anspråk alls. I 
planprogrammet rör det sig förvisso bara om två tillkommande byggnader men det är inte 
storleken på exploateringen som är det viktigaste utan snarare vilka konsekvenser 
förändringen kan få i framtiden. Börjar parkmarken exploateras blir det svårare att i 
framtiden argumentera mot att inte fortsätta exploatera. Därför är det viktigt att redan innan 
göra klart vilka områden som måste bevaras och inte tillåta några förtätningar alls där då 
detta kan leda till att framtida exploateringar inte anses vara lika allvarliga då det har varit 
okej tidigare. I Borgareparkens fall hade en bättre lösning istället varit att bebygga hela 
parkeringsytan utanför Norra Fäladens centrum och därmed spara både parkytan och 
skolgården från förtätning. Parkeringsfrågan bör lösas genom underjordiska garage under 
den befintliga parkeringen då en sådan lösning ändå är nödvändig för en del av 
parkeringen i det nuvarande förslaget. Detta hade varit en bättre lösning både för invånare 
och för besökare då det finns stora möjligheter att skapa en trevligare miljö än vad 
parkeringen utgör och samtidigt bevara den fina parkmiljön och skolgården. 

Det är viktigt att utgå från platsens förutsättningar vid all planering, detta gör det dock svårt 
att redovisa riktlinjer för hur förtätningar görs på bästa sätt. Alla områden har olika 
utgångspunkter och en förtätning i ett område kanske inte alltid är optimalt medan det är 
det i ett annat område. Exempelvis kan förtätningen i Margretedal motiveras då det har ett 
relativt centralt läge som tidigare har varit dåligt utnyttjat och inte haft några speciella kvali-
teter. Efter förtätningen får området en tydligare karaktär och en attraktion då 
småindustrierna ersatts av bostäder med trevliga innergårdar ordnade omkring den 
centrala stadsdelsparken Revingelyckan. Slutligen kan konstateras att planerings- 
processen inte har kommit speciellt långt i Öresundsområdet då en fördjupning håller på 
att utarbetas av Lunds kommun men inget ännu har publicerats. Lund har därmed stora 
möjligheter att förbättra området och kan beakta både hållbarhetsaspekterna samt 
allmänna intressen på ett bra sätt genom att integrera dessa frågor i det pågående 
arbetet. 
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Dagens förtätningsprojekt kan även lära sig av historien och de teorier om stadsbyggnad 
och grönska som har existerat sen tidigare. Exempelvis kan Camillo Sittes stadsbyggnads-
teori appliceras då en grundprincip  i teorin var att hänsyn skulle tas till de urbana 
platsernas sammanhang. Detta kan relateras till min fallstudie då det inte i första hand är 
de enskilda platsernas utformning som är viktiga utan snarare hur olika offentliga platser 
förhåller sig till varandra när staden granskas i ett större perspektiv. En av  mina 
frågeställningar handlar om vilken betydelse en liten park har för helheten i staden. En 
lärdom från Sitte är att även små parker kan vara betydelsefulla eftersom dessa 
tillsammans med stadens övriga delar skapar en bra estetisk helhet. Detta är viktigast i 
stadens centrala delar eftersom det i den glesare bebyggelsen runtom staden redan finns 
grönska i överflöd. Med utgångspunkt i detta bör kommunerna planera centrala områden 
med stor varsamhet framförallt när det gäller centrala parker som ska tas i anspråk. 
Risken finns att de ekonomiska aspekterna prioriteras högre vilket leder till att centrala 
grönytor exploateras. Detta kan leda till att det i framtiden inte finns några centrala 
grönområden kvar och att staden därmed förlorar sin attraktivitet.
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6. SLUTSATSER

Detta examensarbete har utgått från att förtätningar är positivt men där utmaningen har 
bestått i hur förtätningar ska gå till utan att andra värden i staden missgynnas. 
Verkligheten är ofta väldigt komplex och därför går det inte att påstå att något är bra så 
länge inget missgynnas. Fallstudien har visat att förtätningar kan vara bra om det ger 
mervärden åt staden och dess invånare som i kvarteret Galten men det kan också vara 
dåligt för staden om förtätningen bara medför att mark tas i anspråk utan att kompensera 
detta på något sätt som i Borgareparken. Båda områdena handlar om förtätning men i 
kvarteret Galten finns en vision om förbättrade stråk utan några tydliga baksidor där 
allmänheten ges full tillgång till platsen. I Borgareparken handlar det om att bygga nära 
Norra Fäladens centrum på platser där det redan finns två fina dungar vilket därmed gör 
det tveksamt om det verkligen är det bästa alternativet. I 2 kap. 2 § PBL står det att 
marken ska användas till det ändamål den är mest lämpad med hänsyn till beskaffenhet, 
läge och behov. I det här fallet är marken nog mest lämpad till att vara just park och 
förtätningen borde istället ske på parkeringsytan intill Norra Fäladens centrum. 
Bedömningen att förtätningen bör ske i parkdungen skulle kunna bero på tolkningsfriheten 
i PBL eftersom det inte är helt självklart vad som väger tyngst när det handlar om att be-
döma vad marken är mest lämpad för. 

Vid ett byggprojekt ska flera aktörer med olika intressen samverka. Kommunen 
representeras av planarkitekten som central aktör och kan därmed se en obebyggd tomt 
som en möjlig plats för ett byggprojekt. Exploatören utgår från företagets synvinkel och 
intresset för dem består främst i att skapa vinst. Dessa är givna aktörer i ett projekt, 
däremot är det allmänna intresset inte alltid representerat eftersom det inte finns något 
krav på att allmänheten måste delta i samråden även om det finns en önskan om det.        
I 2 kap. 1 § PBL står det att hänsyn ska tas till både allmänna och enskilda intressen och 
detta är en otydlig paragraf eftersom det inte står något om hur bedömningen ska göras 
om vilket intresse som väger tyngst. Detta skapar en otydlighet för kommunerna och kan 
leda till att paragrafen blir verkningslös när allmänna intressen inte anses vara lika viktiga 
som enskilda. Formuleringen skulle behöva ett förtydligande i lagen för att få den effekt 
som är önskvärd. 

Med utgångspunkt i fallstudien kan slutsatsen dras att det är möjligt att förtäta staden och 
samtidigt värna om de allmänna intressena genom att frågan integreras på ett tidigt stadie 
i planeringsprocessen. Med en tydlig vision som finns med fram tills dess att planen vinner 
laga kraft är det möjligt att uppnå målen i PBL om att hänsyn både ska tas till allmänna 
och enskilda intressen. Fallstudien har dock visat att detta snarare är undantag än regel 
och att ett förtydligande av  paragrafen hade varit positivt för stadsplaneringen i framtiden 
då detta både hade kunnat leda till bättre beaktande av de allmänna intressena men även 
hade bidragit till att hållbarhetsmålen kan uppnås på ett annat sätt än med dagens 
tillvägagångssätt. Svaret på frågan om det finns en optimal gräns mellan grönska och 
bebyggelse är ja i varje enskilt fall, dvs. det är inte möjligt att bestämma en viss gräns eller 
förhållande som fungerar överallt utan det behöver göras en specifik bedömning i varje 
enskild plan. Det är dock viktigt att ett bra förhållande hittas mellan exploateringen och de 
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allmänna intressena. Fallstudien har visat både bra och dåliga exempel på hur det kan 
åstadkommas. 

Förtätningar behöver inte vara dåliga bara för att allmänheten inte gynnas utan det beror 
på skala och perspektiv. Utifrån vad jag har kommit fram till i examensarbetet bör det inte 
utan vidare påstås att förtätningar är dåligt om allmänheten missgynnas. Allmänheten som 
går miste om ett parkområde till förmån för ett förtätningsprojekt gynnar inte allmänheten 
direkt, men om förtätningsprojektet leder till att kommunen får fler invånare och ökade 
skatteintäkter kommer allmänheten få en ökad välfärd. Allmänheten kan även 
kompenseras genom att en ny  park anläggs eller att en befintlig park rustas upp. Om 
förtätningar är bra eller dåliga för det allmänna intresset beror helt på vilken skala och 
vilket perspektiv som är utgångspunkten. I verkligheten är det ofta flera olika faktorer som 
påverkar vilket slutresultatet blir och vem som faktiskt gynnas. Däremot har min fallstudie 
visat att förtätningar faktiskt är möjliga att genomföra utan att allmänheten behöver 
missgynnas, vilket är att föredra för städer som står inför förtätningsproblematiken. För att 
lyckas är det viktigt att utgå från platsens förutsättningar med en respekt för de värden 
som finns där och att i möjligaste mån försöka gynna dessa genom att bland annat se 
grönstrukturen som en integrerad del i den övriga infrastrukturen. Då ökar chanserna att 
det blir ett bra slutresultat. 

6.1 VIDARE STUDIER

Tillvägagångssättet i detta examensarbete syftade till ett analysredskap där det skulle vara 
möjligt att ställa fördelarna mot konsekvenserna av förtätning som både var positiva och 
negativa. Det redovisade analysredskapet kan i det här skedet mer relateras till ett sätt att 
tänka kring förtätningar i relation till allmänna intressen. I en framtida studie kan metoden 
utvecklas till ett färdigt analysredskap  som kan användas vid fysisk planering. Redskapet 
bör då prövas i större skala och integrera fler aktörer för att metoden ska bli fullständig. 
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