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Förord

Examensarbetet du håller i handen är den avslutande delen i utbildningen Civilingenjör 
Arkitektur med inriktning mot stadsplanering vid Luleå tekniska universitet. Arbetet 
är utfört under våren 2011 i samarbete med Luleå kommuns Stadsbyggnadskontor. 
Omfattningen av examensarbetet är 30 högskolepoäng vardera för skribenterna. Arbetet 
är tänkt att vara ett diskussionsunderlag inför kommande översiktsplan för Luleå 
kommun såväl som för ett eventuellt förtätningsprogram för Luleå centrum. 

Vi vill här med tacka Luleå kommun för den tid och det engagemang som gjort 
arbetet möjligt. Dels genom den hjälp vi fått i sakfrågor och dels för det material som 
tillhandahållits, men också för alla trevliga fikastunder på planavdelningen som gjort 
arbetet lättare. 

Vi vill rikta ett speciellt tack till våra handledare på Luleå kommun, planarkitekterna 
Johan Eriksson och Maria Hildén, som varit föredömliga bollplank och tillgängliga för 
givande diskussioner. 

Till sist vill vi också tacka professor Kristina L Nilsson vid LTU för god handledning 
och goda råd under arbetets gång. 

Sebastian Arnehed & Henrik Emilsson, Luleå 2011



Abstract

Urban densification has for many years been the common norm for achieving the 
sustainable city. The current debate, appearing in the literature review is focused on 
how urban sprawl could be stopped and how cities instead will be planned with 
sustainability as the ground ideal. But what are the reasons for the belief that the dense 
city is the same as the ecologically, economically and socially sustainable city? The aim 
of this study is partially to clarify the current debate within the research area and to 
make an effort to apply the theories to the city centre peninsula of Luleå. The aim is to 
encourage the dialogue and the discussion about urban densification in Luleå.

The literature review deals with a diversity of factors related to densification, such as 
travelling distance, energy consumption, noise pollution, social sustainability among 
others. The dense city presents a number of advantages based on the literature review, 
such as reduced consumption of energy per inhabitant and shorter travelling distance. 
These studies, previously mainly done on international larger cities, have also been 
proved to be true for smaller Scandinavian cities. A correlation that previously has been 
questioned. That the dense city is the same as a city without access to green space is 
described in several studies as a misunderstanding. In dense urban environments, high 
quality green spaces can compensate quantity. Several studies show that it is quality and 
not quantity that determines how people perceive the availability of good urban spaces. 
A majority of the literature also says that the social life within the city is strengthened 
with an increased density. There is however some disagreement that the planning has 
to take into consideration, including the risk of an increasing segregation when new 
development occurs at high value land. 

The literature review concludes that urban densification contributes to a sustainable 
development. Urban densification is also based on changes in the existing city structure, 
a structure that in many cases are complex and specific to the location. To create 
an awareness of the paths, nodes and public places within the city that are worth 
preserving or enhancing a sociotope map has been developed for the planning area. 
Sociotope mapping composes the basis for the discussion about urban densification and 
its impact on different urban spaces.

In order to study the possibility for densification in the different parts within the 
planning area, a ‘densification rose’ has been made. The densification rose indicates 
the need, pressure, freedom and space for densification of an area. The result of the 
densification rose shows the different strengths, weaknesses and opportunities associated 
with densification, for the different areas. In Luleå it can be established that all different 
parts within the city centre peninsula, have their unique conditions, with both relatively 
high as well as low potential for densification.

To further clarify the densification potential for the area, current exploitation rates 
has been calculated. The rates are then, together with the building typology, used in 
a model to calculate the average space of densification. The results show that space of 
densification for the city centre peninsula is between 5-14 % with a possible increase in 
the exploitation rate with between 3-10 %.



In order to present a suggestion for urban densification for the city centre of Luleå, 
different types of densification methods has been described and how these could be 
applied to the city, both in plan and illustrations. Based on both the theoretical part 
and the analysis tools, we have made a suggestion for the development of both specific 
places and larger areas.



Sammanfattning

Förtätning av städer har under lång tid varit den allmänt gällande normen för hur 
den hållbara staden skall uppnås. Den rådande diskussionen som framkommit i 
litteraturstudien har handlat om hur urban sprawl, utglesningen av våra städer, ska 
stoppas och städerna istället planeras med hållbarhet som grundideal. Men vilka 
grunder finns för antagandet om att den täta staden är den samma som den ekologiskt, 
ekonomisk och socialt hållbara staden? Syftet med examensarbetet är att till viss del 
bringa klarhet i den rådande diskussionen inom forskningsområdet samt göra en ansats 
att tillämpa teorierna på Luleås centrumhalvö. Målet är att bidra till ökad dialog och 
diskussion gällande förtätning i Luleå. 

Litteraturstudien behandlar en rad olika faktorer kopplade till förtätning, såsom 
reslängder, energiförbrukning, buller, social hållbarhet med mera. Den täta staden 
uppvisar en rad fördelar i de undersökningar som studerats, såsom minskad förbrukning 
av energi per invånare och kortare reslängder. Dessa studier, som tidigare gjorts i 
huvudsak på internationella storstäder har även visat sig stämma på mindre nordiska 
städer, ett samband som tidigare varit ifrågasatt. Att en tät stad är desamma som en 
stad utan tillgång till grönytor beskrivs i flera studier som en missuppfattning. I täta 
urbana miljöer kan kvalitativa grönytor kompensera kvantitet. Ett flertal studier visar 
att det är kvaliteten och inte kvantiteten som avgör hur människor upplever tillgången 
på goda stadsrum. En majoritet av litteraturen menar också att det sociala livet i 
staden stärks med en ökad täthet. Här finns det dock vissa meningsskiljaktigheter som 
vid planeringen är viktiga att ta i beaktning, bland annat gällande risken för ökad 
segregation vid nyetableringar i områden med höga markvärden. 

Att förtätning i många fall bidrar till en hållbar utveckling går alltså att ta fasta på i 
litteraturen. Förtätning bygger dock på förändringar i den nuvarande urbana strukturen, 
en struktur som i många fall är komplex och med specifika förhållanden för varje plats. 
En sociotopkarta har tagits fram för planområdet, för att skapa en medvetenhet om 
vilka stråk, noder och platser i staden som har ett värde att bevara eller stärka. Kartan 
utgör grunden för diskussionen om stadens olika rum, samt vilken roll de kan ha i en 
framtida förtätning.

För att studera förtätningspotentialen i området har nuvarande exploateringstal 
beräknats. Dessa har sedan, tillsammans med bebyggelsetypologierna, använts i en 
modell för att beräkna det genomsnittliga förtätningsutrymmet. Resultatet visar att 
förtätningsutrymmet på centrumhalvön är mellan 5-14 % med en möjlig ökning av 
exploateringstalet på mellan 3-10 %. 

För att ytterligare belysa vilket utrymme till förtätning som de olika delarna av 
planområdet besitter har en så kallad förtätningsros tagits fram. Rosen visar på ett 
områdes behov, tryck, frihet samt utrymme till förtätning. Resultatet av dessa visar 
på de olika områdenas styrkor, svagheter och möjligheter kopplat till förtätning. I 
Luleås fall går det att konstatera att centrumhalvöns olika delar alla har sina specifika 
förutsättningar, med både relativt hög såväl som låg potential till förtätning. 



För att presentera ett förslag till förtätning i Luleå har dels olika typer av förtätning 
beskrivits, och på vilka sätt dessa skulle kunna tillämpas på Luleå som stad, både i plan 
och genom illustrationer. Utifrån dels teoridelen och dels från analysverktygen har vi 
skapat ett förslag till utveckling av såväl specifika platser som större områden. 
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Inledning



1. Inledning

1.1 Bakgrund

Idag är förtätning av städer vanligt både internationellt och nationellt. Det finns 
många exempel på hur förtätning har tillämpats runt om i världen, så väl som i 
Sverige. Det är dock oklart vilka konsekvenser detta medför i ett längre perspektiv. I 
Luleå saknas ett program och förhållningssätt till förtätning där konsekvenserna av en 
eventuell utveckling av Luleå centrum beskrivs. En tydlig plan kan medverka till en 
konkretisering av Luleås nya vision samt underlätta beslut i det dagliga arbetet för såväl 
kommunen, näringslivet och medborgarna.

1.2 Syfte & frågeställning

Syftet med examensarbetet är att bistå Luleå kommun med ett diskussionsunderlag med 
inriktning på förtätning och en grund för vidare arbete med kommande översiktsplan, 
fördjupad översiktsplan samt ett mer utvecklat förtätningsprogram. Arbetet ska ge 
både undertecknade och Luleå kommun fördjupad kunskap inom ämnet hållbar 
stadsutveckling och dess koppling till förtätning. Arbetet skall svara på vilken möjlighet 
det finns till förtätning av Luleå centrum och på vilket sätt det kan påverka staden. 
Genom ett brett teoretiskt underlag ska konsekvenserna av en förtätning appliceras på 
Luleå centrum. 

Nedan följer de frågeställningar som arbetet grundar sig i:

Huvudfråga: 
Hur kan en förtätning av Luleå centrum göras, där nuvarande kvaliteter bevaras och 
förstärks? 

Underfrågor:
1. Hur ser den rådande diskussionen ut och vad är den teoretiska bakgrunden för                                                    
   förtätning av stadskärnor? 

2. Vilka är de kvaliteter i Luleås urbana miljö som är värda att bevara och förstärka. Hur             
   påverkas dessa vid en eventuell förtätning?

3. Hur kan en förtätning av Luleå centrum utföras?

4. Vilka är konsekvenserna kopplade till förtätningen och hur kan dessa utvärderas?
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1.3 Mål

Målet med examensarbetet är att bidra till en ökad diskussion om stadens utveckling, 
vilka värden och egenskaper som framtidens stad skall innefatta samt möjligheten att 
förtäta stadsmiljöer med bevarade eller stärkta kvaliteter. Målet är också att redovisa 
lämpliga platser för förtätning, samt visa att en förtätning med bevarade och förstärka 
kvaliteter faktisk är möjlig. Att peka på ett fåtal specifika platser med konkreta lösningar 
är inte huvuduppgiften med arbetet, istället är målsättningen att utveckla diskussionen 
kring förtätning och förhoppningsvis få med detta som en viktig del i en framtida 
översiktsplan.

1.4 Fokusering & avgränsning

Vi har valt att fokusera och lägga tyngdpunkten i arbetet på de teoretiska grunderna 
för stadsutveckling genom förtätning. För att skapa en förståelse för konsekvenserna 
kopplade till förtätning har en rad centrala och viktiga parametrar ur ett 
stadsutvecklingsperspektiv studerats. Dessa parametrar har vi sedan applicerat på Luleås 
centrumhalvö. 

Planområdet, centrumhalvön, har valts dels för att förtätningens påverkan blir som 
störst nära stadens centrum och dels för att förtätning i centrala, täta stadsmiljöer är mer 
komplexa än i mer perifera, glesa lägen. Förtätning i redan högt exploaterade områden 
kräver en mer genomtänkt planering och en större förståelse för konsekvenserna. 

Vi har valt att studera förtätning och definiera det som en ökad täthet och en förhöjd 
exploatering inom redan bebyggda områden. Tillvägagångssätten för att förtäta kan 
skilja sig i hög grad. Det kan handla om kompletterande bebyggelse, infill-projekt, 
påbyggnader eller helt nya områden. 

Faktorer som vi valt att inte ta hänsyn till i arbetet är bland annat det politiska systemet, 
i vilket stadsplaneringen äger rum. Vidare har vi valt att inte heller ta hänsyn till 
fastighetsspecifika ägoförhållanden inom det valda området. Ett annat centralt ämne 
som vi inte valt att studera närmare är människors attityder och beteenden kopplat till 
boende, resande och livsstil. 

Figur 1. Översiktskarta.
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1.5 Metod & genomförande

Examensarbetet är indelat i fem delar. Den inledande teoridelen bygger på en 
litteraturstudie som genomförts för att belysa hur relevant litteratur behandlar och 
beskriver förtätningsproblematiken. Litteraturstudien har också resulterat i de två 
metoder (förtätningsros och sociotopkarta) för analys som beskrivs i rapporten. 
Teoridelen samt analysverktygen har sedan legat till grund för det program gällande 
förtätning som tagits fram för Luleås centrumhalvö. Rapporten avslutas dels med ett 
planförslag, där exempel på förtätning i Luleå visas samt en diskussion kring den teori 
och de resultat som framkommit under examensarbetet.

Under pågående arbete deltog vi också i två seminarier gällande stadsförtätning. 
Det första behandlade den urbana strukturens påverkan på resvanor och det andra 
planeringen av området Sorgenfri i Malmö. Kunskapen och insikterna från dessa 
tillfällen finns främst i diskussionsdelen av denna rapport. 

Under arbetets gång har en väsentlig del av kunskapsunderlaget i rapporten inhämtats 
från Luleå kommuns stadsbyggnadskontors olika avdelningar, främst vad det gäller 
kartmaterial, GIS - information, visionsmaterial samt gällande planer. Spontana 
diskussioner på planavdelningen har även bidragit och drivit arbetet vidare.

Under arbetet har ett antal verktyg använts för att få fram relevant information. 
ArcGIS har använts för att ta fram kartmaterial och space syntax för att studera rumslig 
integration. En sociotopkarta har tagits fram för att studera befintliga kvaliteter i 
stadsmiljön och en förtätningsros för att studera förtätningspotentialen. Under arbetet 
har också viktiga stadsbyggnadstal, såsom exempelvis exploateringstal beräknats för 
planområdet. 
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2. Teori

I aktuellt kapitel kommer den teoretiska bakgrunden till det valda studieområdet, 
förtätning, att beskrivas. Stadens utveckling, förändrade resmönster och påverkan på 
den urbana miljön kopplad till förtätning, i ett generellt perspektiv beskrivs utifrån 
studerad litteratur. Vidare beskrivs också de delade meningarna, från forskarvärlden, om 
förtätningen. Den teoretiska grunden som presenteras i detta kapitel kommer sedan att 
ligga till grund för det program och planförslag gällande förtätning som redovisas senare 
i rapporten.

2.1 Stadsutveckling - förtätning 

2.1.1 Historien bakom de svenska städerna
Rådberg och Friberg (1996) beskriver historien bakom de svenska stadstyperna. De 
svenska städerna växte sakta fram till mitten av 1800-talet, den så kallade förindustriella 
epoken. Stadstypen innehöll smala gator och låga hus. Handel var lokaliserad i centrum, 
hantverkargårdar utanför och längst från stadens centrum låg bostadsbebyggelse. 
Bebyggelsen reglerades i lokala byggnadsordningar, främst för att skydda städerna mot 
bränder.

Det uppstod inget större behov av utvidgning av de svenska städerna förrän efter 1850, 
då en urbanisering startade, vilken pågick fram till andra världskriget. Under denna tid 
ökade befolkningen i städerna kraftigt. Utvecklingen innebar också att en reglering 
blev nödvändig, vilken också trädde i kraft 1874. Denna byggnadsstadga reglerade 
gatubredd och hushöjd. Maximal gatubredd var 18 meter och maximal byggnadshöjd 
var gatubredden plus 1,5 meter, i högst fem våningar. Stenstaden formade den nya 
stadstypen där också en utflyttning startade. Nya stadstyper uppkom så som villastäder 
och arbetarförorter (ibid.).

18

Figur 3. 1874 års byggnadsstadga (Rådberg & Friberg, 1996).



1907 infördes en ny lag för att begränsa den alltför höga exploatering som tidigare 
stadga hade medgivit. Nu gavs möjligheten att ha specifika bestämmelser för respektive 
kvarter. De gamla rutnätsplanerna omarbetades och fokus lades på villaområden och 
förstäder, däribland den kommunala trädgårdsförstaden. Fram till 1930 planlades 
områden av trädgårdsstadstyp utanför de tätare innerstäderna. Vanligt förekommande var 
”flerbostadsvillor”, små friliggande flerfamiljshus (Rådberg & Friberg, 1996).

1931 ersattes byggnadsstadgan ytterligare en gång, husavstånd och hushöjd reglerades 
nu genom avståndet till andra byggnader. Den traditionella stadsplanetypen, där hus 
placerades längs gator, ersattes med en mer modernistisk plan som innehöll friliggande 
lamellhus (ibid.).

Nästa stora urbaniseringsepok är efterkrigstiden, med fokus på förstäderna och en 
separerad bebyggelse av olika hustyper och funktioner. Denna epok innehöll också 
miljonprogrammet 1965-1975. Här tillkom de stora förorterna med flerbostadshus 
tillsammans med områden av småhus. Sedan 1975 har en avveckling skett av 
miljonprogram, där exploateringsgraden sjunkit (ibid.).

2.1.2 Transporternas utveckling
Tidigt i den svenska historien, under den tidiga industrialismen, styrde avsaknaden av 
transportmedel avståndet mellan bostad och arbetsplats. I takt med att transporterna 
utvecklades ökade också avståndet mellan boplats och arbetsplats. Järnväg och 
bilism gjorde att människor öppnade ögonen för avskilda platser längs med utbyggd 
infrastruktur. Utvecklingen gick vidare tillsammans med allt modernare transportsätt. 
Under 30-talet kunde de första förorterna urskiljas och med det lades också en av 
grundstenarna till dagens bilsamhälle. De flesta kunde nu på ett enkelt och bekvämt 
sätt bosätta sig utanför staden för att nyttja bilen som transportmedel till och från 
arbete, service med mera. Bilen har sedan utvecklat urbaniseringen till vad den är idag 
(Mossfeldt & Reneland, 2005).

Den fysiska planeringen i Sverige har sedan 60-talet fokuserats på att effektivisera 
transporter tillsammans med en minskad markanvändning. Stora satsningar har gjorts 
för att främja kollektivtrafik samt gång- och cykeltrafik. Trots dessa mål har biltrafiken 
ständigt ökat och planering av städer anpassas många gånger utifrån biltrafiken, vilket 
fått konsekvenser i form av glesa städer med en spridning av service och funktioner 
(ibid.).
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2.1.3 Framtidens utmaning
Dagens städer står inför en stor utmaning i att anpassa sig till en mer transport- och 
energieffektiv struktur. 1900-talet har med tiden format det som idag benämns urban 
sprawl1, framförallt ur ett internationellt perspektiv men även inom Svenska städer. 
Den urbana utglesningen är starkt bunden till en hög energikonsumtion och hög andel 
bilanvändande (Ståhle, 2008).

Med allt större fokus på miljöfrågor i samhället, skapas ett tryck på en mer hållbar 
stadsplanering. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, 2008) 
beskriver hur vi står inför en pågående klimatförändring, till stor del beroende 
på utsläpp av växthusgaser orsakade utav människans aktiviteter. Där konstateras 
också att energiförsörjning, transporter och industri är de största källorna och att 
koldioxidutsläppen är det dominerande problemet. 

En allt större del av befolkningen bor i städer både internationellt, så väl som i Sverige. 
Idag bor mer än hälften av jordens befolkning i städer (Ståhle, 2008). Enligt Boverket 
(2010b) är det också städerna tillsammans med transporterna som står för en stor del av 
dagens utsläpp. Kopplingen mellan stadens form, transportbehov och energianvändning 
är stark. Transportbehovet beror till stor del på vilket avstånd som finns mellan bostäder, 
arbetsplatser samt platser för produktion och konsumtion.

Städernas struktur har sedan en lång tid planerats för bilanvändande och den rådande 
planeringen visar inga tecken på förändring. Planering av den fysiska strukturen ger en 
grund i skapandet av en hållbar utveckling med fokus på en god miljö för gående- och 
cyklister (ibid.).

Rådberg och Friberg (1996) beskriver hur det handlar om att förvalta befintlig 
bebyggelsestruktur istället för att fokusera på byggande av nya områden. De menar att 
fokus bör vara att omvandla och komplettera befintlig struktur till de nya kraven.

1. Urban sprawl – benämningen på det stadsbyggnadsfenomen som innebär att städerna och dess förorter breder ut sig över mer 
orörd mark.
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2.2 Förhållande mellan grönstruktur & förtätning

En del av kritiken mot förtätning är det i anspråkstagande av mark som en tätare 
struktur bidrar till. Mer hårdgjorda ytor bidrar till sämre möjlighet för omhändertagande 
av dagvatten, mindre mängd grönytor, minskad biologisk mångfald, en oattraktivare 
stad, sämre lokalklimat och så vidare.

Mängden grönytor är ett starkt argument för en mer gles bebyggelse. I miljöinriktad 
fysisk planering (Boverket & Naturvårdsverket, 2000) beskrivs hur det är svårt att 
väga miljöaspekter mot varandra. Grönstrukturen är viktig för växt- och djurliv, den 
biologiska mångfalden och stadens närklimat och luftkvalitet. Detta samtidigt som en 
tätare struktur ger underlag för bättre kollektivtrafik samt ett mer effektivt utnyttjande 
av mark.

Andelen grönyta kontra stadens tillgänglighet, i form av korta avstånd har debatterats 
genom historien, men är lika aktuellt i dagens samhällsbyggnadsdebatt, med de 
förutsättningar som råder. En minskad mängd grönyta skulle bidra till minskade 
transporter samt en ökad tillgänglighet till staden (Ståhle, 2008). 

Vidare har grönytorna en viktig funktion för den täta stadens invånare, den biologiska 
mångfalden, stadens luftkvalitet samt omhändertagande av dagvatten och organiskt 
avfall. Grönytorna är också en plats som bidrar till sociala möten, god hälsa, lek och 
rekreation (Boverket & Naturvårdsverket, 2000).

Ståhle (2008) diskuterar i sin doktorsavhandling om möjligheterna att nyttja gröna 
ytor för stadsutveckling. Han visar hur det faktiskt är möjligt att öka kvaliteten och 
tillgängligheten till grönytorna genom en bättre stadsstruktur. Genom metoder så som 
axial- och sociotopkarta tillsammans med intervjuer, har han analyserat invånarnas 
relation till grönområden i Stockholm. 

68 Compact Sprawl

tween built-up space, public open space, spatial accessibility, spatial com-
pactness (Location SCR), and spaciousness (Location OSR). In conclusion, 
densi�cation does not principally change compactness since it also de-
creases public open space. However, compactness can be increased by rais-
ing building height (as suggested by Le Corbusier), improving public open 
space, and increasing the accessibility of the street and pathway network. 
Second, densi�cation normally decreases spaciousness since open space 
is erased and �oor area is added. However, spaciousness can be increased 
by improving public open space and increasing accessibility to areas with 
higher spaciousness. 

What is suggested is that urban growth and sprawl in particular can be 
studied morphologically as the result of the interplay between compact-
ness and spaciousness. A city constantly strives to compact and centralize 
useful (interior and exterior) space, so a spread out sprawling development 
would mean a development that decreases compactness. However, a city 
also strives to increase spaciousness. If a suburban densi�cation project de-
creases spaciousness, it raises the risk that people will move out to more 
spacious (less congested), but less compact, settlements. �ere subsequent-
ly then seems to be an inverse relation between the distance to urban cores 
(CBDs/regional nodes), the demand for compactness, and the tolerance for 
congestion (low spaciousness). Hence the closer you get to urban cores, 
you can expect higher compactness, and when there is high compactness, 
people will probably tolerate lower spaciousness to a greater extent (but not 
to any extent, which is proven by the use of OSR in Manhattan). In very 
simpli�ed words, compactness seems to be the main attraction in the city 
core and spaciousness in the city’s periphery, creating a ‘push and pull’-
e�ect in current urban growth processes.

Fig. 29. A definition of compact city and sprawl-like development as the relation between change in floor 
area accessibility and public open space accessibility . Figur 4. Förhållande mellan täthet och tillgänglighet till grönyta (Ståhle, 2008).
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Undersökningen visade hur människor som bor i innerstaden och i en tätare struktur i 
mindre utsträckning upplever en avsaknad av parker och grönområden i sin omgivning. 
Medan invånarna i förorterna tyckte att de hade långt till närmsta park/grönområde, 
trots att de i praktiken hade betydligt mer grönska i sin omgivning. Det visade sig 
också i denna undersökning att människor i innerstaden i en högre grad besöker 
offentliga parker. Detta kan bero på att grönområdena är mer synliga och passeras på 
vägen till och från andra funktioner i staden, samt att grönytorna i centrala lägen många 
gånger har en högre kvalitet. Undersökningen betonar vikten av utformningen av det 
offentliga rummet (Ståhle, 2008).

Dessa resultat visar att det inte behöver vara en tät stad på bekostnad av grönstruktur, 
istället går dessa att kombinera genom god balans mot en bättre stad (ibid.).

2.3 Trafikens konsekvenser kopplat till förtätning

2.3.1 Reslängd
Det finns många studier och teorier som beskriver sambandet mellan avståndet från 
bostaden till centrum och den dagliga reslängden. Trots dessa studier så är sambandet 
mellan avstånd från centrum och reslängd otydligt. Naess (2006) beskriver att det 
finns en mängd osäkerheter i hur olika faktorer påverkar resandet och hur olika 
mekanismer bidrar till ökat respektive minskat resande. Att personer som lever i förorter 
har en tendens att resa mer med bil har dock visats i ett stort antal studier runt om 
i världen. Studier gjorda i Paris, London, New York, Melbourne, San Francisco visar 
dessa tendenser (ibid.). Men att avfärda detta som ett storstadsfenomen, vilket ofta är 
skeptikernas sätt att bemöta dessa resultat, är inte så enkelt då studier på mindre städer, 
såsom Aalborg, Fredrikshavn, Oslo, Bergen och Trondheim påvisar samma mönster 
(ibid.). 

Diagram 1 (Naess, 2011) visar på sambandet mellan det dagliga resandet med 
motordrivna fordon och avståndet till stadens centrum, från bostaden. De undersökta 
städerna visar på samma tendens, att mängden resande ökar med avståndet till centrum. 
Den stora skillnaden, gällande städerna i diagrammet är att de mindre städerna, i 
förhållande till de större uppvisar en kurva som tidigare planar ut, alltså där avståndet 
från centrum inte längre är det som avgör hur långt man reser med motordrivna fordon 
per dag. 

Stead och Marshall (2001) visar vidare på exempel från England, där antalet resor är 
färre då avståndet till centrum är litet. Likaså har platserna med ett större avstånd till 
centrum en högre andel av det totala resandet med bil.
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Med en högre urban densitet ökar tillgängligheten och möjligheten att nå andra 
människor. Det skapar också ett större underlag för handel och service samt 
kollektivtrafik. Vidare finns tecken på att en hög densitet minskar avståndet mellan 
boende, service och arbete, vilket minskar mängden resande enligt tidigare (Stead & 
Marshall, 2001).

Genom förändring av stadens struktur går det att ändra de transportmönster som finns. 
Newman och Kenworthy (1989) beskriver hur stadens densitet också är kopplad till 
antalet personkilometer. 

En tätare stad tenderar att ha bättre förutsättningar för god kollektivtrafik, då 
befolkningsunderlaget är större, möjligheten till parkering är begränsad samt att 
tidsvinsten blir större jämfört med bilresande. Städer med hög densitet och en 
centralisering av bebyggelsen har kortare reslängder, färre resor med bil samt 
många gånger också mer gång- och cykeltrafik. Internationellt och bland de städer 
där urban sprawl varit principen för stadsplaneringen, medger en centralisering 
minskat bilberoende men också mer orörd mark och odlingsmöjligheter runt staden 
(Kenworthy, 2006). 

En slutsats som presenteras av Naess (2006) gällande avståendet mellan bostaden och 
centrala Köpenhamn är att om man lever långt ifrån centrum så:

- är den totala reslängden längre (speciellt under veckorna)
- är andelen resor med bil högre (både under veckorna såväl som under helgerna)
- är resandet med tåg högre under veckorna
- är andelen resor som görs till fots eller med cykel lägre

Diagram 1. Grafen visar kopplingen mellan reslängd med motordrivna fordon och avstånd till centrum 
(Naess, 2011).




Copenhagen also for transport-related residential preferences), but not for car ownership or attitudes 

to car travel. 

Figure 1: Relationships between residential location and traveling distance by motorized modes 

found in four urban regions. Sources: Nielsen, 2002, pp. 238 and 260 (Aalborg); and data files from 

studies published in Author, 2009b (Copenhagen Metropolitan Area); Author, Røe & Larsen, 1995 

(Greater Oslo); and Author & Jensen, 2004 (Frederikshavn). 

 

 

9. Location of workplaces and retail at a city/metropolitan scale 

Compared to the large body of literature on residential location and travel, considerably fewer 

among the Nordic studies have addressed the impacts of workplace location on travel behavior 

(Table 5). Common to these studies is, however, the finding that lower proportions of the 
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Många av dagens städer har en struktur som gynnar biltrafiken. Enligt Petter Naess 
(personlig kontakt, 3:e februari, 2011) leder en regionförstoring, trots dess planering för 
användande av kollektivtrafik, till en ökning av biltrafiken.

En hög täthet medför generellt kortare avstånd mellan bostad, arbete och handel, som 
tidigare nämnts. Boverket (2010b) beskriver dock hur förtätning kan minska vissa typer 
av resor, medan en annan typ ökar. Rapporten beskriver hur längden på arbetsresorna 
minskar samt att den andel av transporterna som sker med kollektivtrafik ökar. Däremot 
så leder en tätare struktur, med fokus på bostäder till att vissa av stadens funktioner 
försvinner ut i stadens periferi. Detta gör också att transporterna till dessa funktioner 
blir längre och i slutändan har utsläppsmängden ökat, vid en alltför tät struktur där alla 
funktioner inte ryms. Undersökningar i Oslo tyder på att en kombination av täthet, 
funktionsblandning och närhet till service måste till för att nå resultat (ibid.).

Enligt Naess (2006) finns inget i de studier som genomförts i Köpenhamn som visar 
att färre resor under veckorna leder till ett ökat resande under veckosluten, något 
som tidigare har antytts i viss forskning. Det finns tendenser att de som bor i de mest 
centrala delarna av Köpenhamn till viss del reser mer under sin lediga tid, en form av 
kompensationsresande. Den betydligt lägre resandegraden under den övriga tiden gör 
att de ändå reser betydligt mycket kortare än personer som bor i mindre centrala lägen. 

2.3.2 Parkering
Kenworthy (2006) beskriver hur storleken på befolkningen inom de centrala delarna 
kan ses som omvänt proportionell mot antalet parkeringsplatser. Alltså om mängden 
parkeringsplatser ökas görs det på bekostnad av mängden boyta, och ökad boyta 
sker med minskad mängd parkering som följd. Detta är intressant då parkeringar är 
ytkrävande och det skulle vara bra att kunna öka mängden bostäder utan att minska 
eller förändra antalet parkeringar. 

Stead och Marshall (2001) beskriver hur antalet resor till fots ökar i områden med 
begränsad mängd parkering. Få parkeringsplatser bidrar också till ett minskat resande då 
svårigheten att få en ny parkeringsplats, om bilen flyttas, gör att användarna gärna väljer 
ett annat transportsätt så länge de verkligen inte behöver använda bilen. 

De som har god tillgänglighet till parkering visar sig göra få men långa resor och då 
gärna med bil. Tillgängligheten till parkering ökar totalt mängden bilresor. De som har 
liten tillgång till parkering gör istället fler resor till antalet, men av dessa är huvuddelen 
gång-, cykel eller kollektivresor (ibid.).
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2.3.3 Den urbana strukturens påverkan på transporternas 
 energiförbrukning
I Sverige står transporterna för 32 % av de totala utsläppen av växthusgaser. Trots 
framsteg i utvecklingen av mer energieffektiva fordon minskar inte utsläppen, detta då 
mängden transporter hela tiden ökar. Miljöeffekterna från trafiken påverkas av antalet 
resor och transporter, längden på dessa resor samt dess energieffektivitet. Hela 80 % 
av allt resande sker på väg, men genom förändringar i den urbana strukturen går det 
att påverka både transporternas miljöeffekter samt valet att resa på väg eller järnväg 
(Boverket, 2010b).

Boverket (2010b) beskriver i Tabell 1 hur det krävs en kombination av åtgärder för att 
nå ett lyckat resultat i reduktion av utsläpp. Tabellen visar förhållandet mellan utsläpp 
och den påverkan olika åtgärder har på detta. Det kommer ske en förändring i vilka 
åtgärder som har störst effekt, vid en jämförelse mellan idag och 40 år framåt. 

Sverige har, precis som övriga EU länder, fattat ett beslut om en minskning av de 
klimatpåverkande utsläppen. Dessa mål har i Sverige sammanfattats till det så kallade 
”2-gradersmålet”. Målet innebär att Sverige, genom att minska sina växthusgasutsläpp 
med 85 % mellan 2005 och 2050 skall bidra till att begränsa den globala 
uppvärmningen till endast 2 grader (Åkerman, 2007).

För att nå målet krävs omfattande insatser, på flera nivåer. Kärnan i Åkermans rapport är 
dock att det uppsatta målet till 2050 inte kan nås om vi inte ändrar sättet vi lever på. Att 
endast förlita sig på att tekniska innovationer skall lösa problemet har enligt studierna 
visat sig vara en felaktig uppfattning. Att våra bilar kommer köras på biogas eller el, samt 
att vi i större utsträckning får vår el från förnybara källor är inte tillräckligt för att målet 
skall uppnås. Det handlar istället om att vi måste ändra synsättet på resande, både vad 
det gäller transportslag, men framförallt i vilka volymer vi reser. Åkerman presenterar 
två scenarier, där det ena bygger på att vi förlitar oss på att tekniska framsteg skall lösa 
problemen, medan det andra även innefattar förändrade beteende och attityder kopplat 
till resandet. Diagram 2 visar hur de två olika scenarierna ger två vitt skilda resultat.

25

Tabell 1. Förhållande mellan åtgärder och utsläpp. Tabellen visar vilka delar som påverkar 
utsläppen idag och i framtiden, och hur dessa kommer att förändras (Boverket, 2010b).



Kontentan av Åkermans rapport är alltså att vi måste minska vårt resande för att nå 
målet om begränsad klimatpåverkan. En stor del av detta går att härleda till beteenden 
och attityder kopplat till resande. Slutsatsen som Åkerman drar går också att koppla till 
de rapporter och studier som menar att stadens form har betydelse för vårt sätt att resa, 
och därmed hur mycket energi som stadens transporter kräver (Åkerman, 2007). 

Næss, Larsen och Røe (1994) konstaterar i sin rapport att det finns vissa faktorer i städer 
som bidrar till en lägre energiförbrukning kopplad till transporter. Följande faktorer har 
identifierats:

- Låg andel sysselsatta i industri, bygg- och anläggningsverksamhet samt transportnäringen
- Låg bruttopendling
- Hög befolkningstäthet
- Högre befolkningstäthet i områden nära stadens kärna än i de längre ifrån centrum
- Låg inkomstnivå

De ovanstående faktorerna förklarar 72 % av variationerna mellan de studerade 
städernas energiförbrukning kopplad till transporter. De i särklass mest betydande 
faktorerna är befolkningstätheten samt en hög befolkningstäthet i centrala lägen. Dessa 
två faktorer stod tillsammans för 30 – 42 % av skillnaderna i energiförbrukning mellan 
de studerade städerna. Vidare konstateras att städer som har en tätortsareal på 600 m2 per 
invånare har en energiförbrukning kopplad till transporter, som i genomsnitt är 72 % 
högre per capita än i en stad som har en tätortsareal på 300 m2 per invånare (ibid.).

Boverket (2010b) beskriver en positiv bild av en ökad befolkningstäthet och kopplingen 
till mängden transporter.  I rapporten beskrivs en studie som menar att en ökning 
av stadens täthet med en procent minskar energianvändningen för transporter med 
detsamma.
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 Figur 2.3: Utsläpp av växthusgaser i ett Teknikscenario för år 2050 där kraftiga teknikeffektivise-
ringar genomförts och där man har en väsentligt ökad tillförsel av förnybar energi. Volymerna 
varuproduktion, resande, boendeyta etc., antas utvecklas enligt dagens �”låt gå prognoser�” (se 
texten). Alla staplar inkluderar utrikes flyg och sjöfart (se avsnittet om Systemavgränsning). För 
flyget är antaget en uppräkning av koldioxidutsläppen med en faktor 2,5 år 2005 och en faktor 2,0 
år 2050, för att ta hänsyn till utsläppen av kväveoxider och vattenånga (se avsnittet om Transpor-
ter). I figuren visas också ett hypotetiskt scenario där volymerna antas frysta på dagens nivå 
samtidigt som teknikeffektiviseringar och tillskott av förnybar energi sker på samma sätt som i 
Teknikscenario 2050. I detta fall så underskrids målnivån för 2050 med marginal. 

 
Även beaktat osäkerheter i våra antaganden, så är det tydligt att bättre teknik och 
koldioxidneutral energi inte räcker i sig. Det krävs således också att åtminstone 
ökningstakten för inte minst resande, godstransporter och varuproduktion bryts.  

Diagram 2. För att nå 2-gradersmålet räcker det inte med ny innovativ teknik som minskar utsläppen, 
istället måste vi ändra vårt sätt att leva och resa (Åkerman, 2007).
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Samma tendens, att stadens form påverkar transporternas energiförbrukning, konstateras 
av Naess (1993). Studien, som baseras på data från 97 svenska städer har påvisat ett 
samband mellan städernas form och energiförbrukningen kopplad till transporter. Glesa 
städer, som upptar större tätortsareal per invånare tenderar att använda mer energi till 
transporter än tätare städer. Om ytan ”tätortsområde” ökar från 0,5 till 1 per invånare 
så ökar, enligt studien energiförbrukningen i genomsnitt med 25 % under ett år per 
person (Naess, 1993).

Enligt Neass (1993) visar dessa studier att Newman och Kenworthys (1989) resultat, 
där det tidigare ifrågasatta sambandet mellan stadens täthet och bensinförbrukningen 
påvisas, även gäller för städer utanför Nordamerika.

Diagram 3. Visar på sambandet mellan bensinförbrukning per capita och befolkningstätheten 
(Newman och Kenworthy, 1989).
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2.4 Sociala aspekter

Det urbana sociala livet är en bidragande faktor till en livfull och kreativ stad (jfr Jane 
Jacobs, ”The Death and Life of Great American Cities” och Richard Florida, ”The 
Rise of the Creative Class”). En livfull stad attraherar människor och bidrar till sociala 
möten vilket ökar kreativiteten hos individen och företagaren. Generellt har stadskärnor 
utvecklats både socialt och ekonomiskt. Det har dock bidragit till ökade priser och en 
begränsning för dem som inte har de ekonomiska förutsättningarna. Segregation är ett 
problem, då mer fokus läggs på utveckling av centrala delar, och de som inte har den 
ekonomiska möjligheten får bo i utkanten av staden (Ståhle, 2008).

Florida (2008) beskriver hur vi skapar en högre produktivitet och en större ekonomisk 
tillväxt då vi bor tillsammans. Florida betonar vikten av den så kallade ”clustering 
force”2. Han betonar också vikten av att få till en blandad stad med både gammal och 
ny bebyggelse, detta för att möjliggöra för nyföretagande som många gånger är i behov 
av billiga lokaler.

”New ideas require old buildings – Jane Jacobs” (Richard Florida, 2008, s.126).

Rådberg (1997) pratar om hur befolkningen i innerstäder sedan andra världskriget fram 
till slutet av åttiotalet, har minskat kraftigt. Stockholms innerstad minskade från 470 000 
till 270 000 under denna tid, till stor del på grund av den stigande levnadsstandarden. 
Mellan 1945-1990 fördubblades bostadsytan per person i Sverige, vilket gjorde att allt 
färre människor fick plats på samma yta som tidigare. 

Det finns också de som menar att den kompakta staden inte är så bra som ofta framförs. 
En tät stad är inte lika attraktiv då den har högre bullernivåer, högre priser, sämre miljö 
med mera. Det finns de som faktiskt uppskattar lugnet av att bo i utkanten av staden 
och ser mervärden i de lugnare områdena som finns där, med goda förbindelser till 
centrala delar (ibid.).

En vanligt förekommande positiv konsekvens är att en tätare struktur ger en mer 
livfull stad. Nguyen (2010) menar att det inte är så, utan att en hög densitet faktiskt 
inte har den enormt positiva effekten på stadens sociala liv som många gånger beskrivs. 
Istället visar hans undersökning att en utspridd stad faktiskt kan gynna det sociala livet 
hos en stad. Han menar att det inte finns tillräckligt med empiriska data som visar 
kopplingen mellan densitet och social interaktion. De amerikanska studier som Nguyen 
genomfört på kommunnivå visar att hög koncentration av befolkning missgynnar social 
interaktion, socialt kapital som baseras på gemensam tro samt människors vilja att bistå 
med hjälp eller gåvor. Hans analys visar dock hur de som bor tätt har tydligare koppling 
till politiskt deltagande och intresse i nationella angelägenheter.

Nguyen menar vidare att förändringar i den urbana strukturen genom ökad 
befolkningstäthet och bättre gatutillgänglighet på regionnivå inte är ett idealiskt sätt att 
påverka det sociala kapitalet. 

2. Clustering force – Dagens kreativa ekonomi och ekonomiska tillväxt kommer utav att begåvade och produktiva människor 
samlas och koncentreras på en plats. Nya idéer skapas och produktiviteten ökar när vi är lokaliserade nära varandra.
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2.5 Bullerproblematiken kopplad till förtätning

I takt med den ökade urbaniseringen och att en allt större del av befolkningen bor 
i städer så ökar också andelen människor som är utsatta för buller. Buller är den 
miljöstörning som drabbar flest människor i vårt land, samtidigt som synen på buller, 
i många fall, är den att det är något invånarna får stå ut med om de väljer att bo i en 
tätort. Synen på buller, i förhållande till andra miljöstörningar, är att det inte är så 
speciellt farligt för hälsan. Denna uppfattning går dock emot den forskning som finns 
inom området (Boverket, 2008).

Att utsättas för buller under en längre tid kan påverka människors hälsa ur en 
rad perspektiv. Det mest påtagliga är vår möjlighet till ostörd sömn. Effekterna 
av otillräcklig eller störd sömn är ökat blodtryck, ökad hjärt- och pulsfrekvens, 
sammandragningar av ytliga blodkärl och problem med att somna och vakna. De 
sekundära problemen med otillräcklig sömn är trötthet, nedstämdhet, minskad 
prestationsförmåga och olust. Generellt krävs det minst 10 timmars störningsfri period 
per natt för att vi skall kunna få åtta timmars sömn (ibid.).

Beräkningar som gjorts visar att den totala kostnaden för samhället, kopplad till 
störningar från vägtrafik uppgår till någonstans mellan 5 – 10 miljarder kronor per år i 
Sverige (ibid.). 

Vid planering av ny bostadsbebyggelse är det därför av stor vikt att frågan om buller 
beaktas när det gäller placering och utformning. I Boverkets allmänna råd går det att 
läsa att följande krav skall uppnås (ibid.):

-  Planen bör säkerställa att den slutliga bebyggelsen genom yttre och inre åtgärder kan  
 utformas så att kraven i Boverkets byggregler uppfylls.
-  Planen bör även säkerställa att bebyggelsen kan placeras och att yttre åtgärder kan  
 utformas så att 55 dBA3  ekvivalentnivå utomhus (vid fasad och uteplats) kan erhållas  
 med hänsyn till trafikbuller.
-  Planen bör även säkerställa att bebyggelsen kan placeras och att yttre åtgärder kan  
 utformas så att 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad uppfylls.

13

Tätortsarealen i Sverige har mer än sexdubblats sedan mitten av 1900-
talet, medan tätortsbefolkningen ökat med 50 procent. Boendetätheten i 
tätorterna minskade från 30 till 22 invånare per hektar mellan 1960 och 
1995, medan antalet bostäder per hektar var konstant. Bilen har gjort den-
na stadsutbredning möjlig. I dag bor nästan 85 procent av befolkningen i 

-

längre per person och år än vi gjorde 1950. Framför allt har resandet med 
bil ökat nästan 60 procent av alla resor görs med bil. Från 1997 till 2010 
bedöms persontransporterna öka med nästan 25 procent. Personbils-

personkilometer. 1997 stod lastbilstransporterna för 40 procent av gods-
transportarbetet, mätt i tonkilometer. Järnvägen stod för 20 procent och 
sjöfarten för 35 procent. De totala godstransporterna bedöms öka med 25 

Människor som exponeras för buller >55 dBA ekvivalentnivå vid bostaden

  

Totalt 1 600 000 – 2 400 000

Källa: Vägverket 2003

3. dBA – dBA är ett sammanfattningsmått anpassat till människans hörsel, mätvärdet används för normala frekvenser och 
ljudstyrkor.

Tabell 2. Antal människor i Sverige som är utsatta för buller >55 dBA vid sin bostad (Boverket, 2008).
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Om kraven ovan skulle följas fullt ut skulle ny- och tillbyggnation i de svenska 
tätorterna var betydligt mer komplex och kostsam. Boverket har därför skrivit in 
undantag, då avsteg från de allmänna råden kan göras. Exempelvis kan undantag 
ske i tätorter med bebyggelse av stadskaraktär, där andra intressen kan vägas mot 
kraven på ljudnivåer (Boverket, 2008). Vidare skriver Boverket att komplettering 
eller ny bebyggelse, där ljudkraven överstigs, får göras om bebyggelsen ligger längs 
kollektivtrafikstråk.  

Hantering av bullerproblematiken i detalj- och översiktsplanering
Kommunens problematik ligger i att bedömningen av vad som kan klassas som 
bullerstörning i vissa fall kan vara godtycklig, eftersom riktvärdena från Boverket är 
just riktvärden och avstegen som kan göras är öppna för tolkning. Kommunen kan, i 
bland annat översiktsplanering planera för bostäder i ett område som är utsatt för buller, 
över riktvärden utan att staten (länsstyrelsen) har någon större möjlighet att påverka 
det. Problematiken som kan uppstå för kommunen är att länsstyrelsen har möjlighet att 
överklaga en detaljplan som strider mot riktlinjerna kopplade till bullernivåer, utifrån 12 
kap. 3 § Plan och bygglagen (PBL) om de anser att kraven om hälsa och säkerhet i 12 
kap. 1 § PBL inte tillgodoses. Konsekvensen av det kan vara en långdragen och kostsam 
planprocess för kommunen (Boverket, 2010a). 

Generellt kan sägas att innovativa lösningar för att lösa bullerproblematiken inte bör 
ses som ett sätt att kringgå arbetet med att skapa en attraktiv gatumiljö. Det finns olika 
metoder för att i planarbetet säkerställa att riktvärden uppnås. I översiktsplaneringen 
finns det stora möjligheter att behandla bullerproblematiken i staden översiktligt, 
bland annat genom att peka ut områden som trots bullerstörningar är värda att 
exploatera eller peka på områden som idag kan klassas som tysta och som bör bevaras. I 
detaljplanerarbetet kan bestämmelser som har stöd i PBL användas för att säkerställa att 
de önskade ljudnivåerna uppnås (ibid.). 

2.6 Ekonomiska konsekvenser

2.6.1 Markexploateringseffekter
För att möjliggöra de investeringar som ofta krävs vid förtätning av centrala delar av 
städer behövs ett verktyg och en modell för att kunna prognostisera det ekonomiska 
värdet av mark som omvandlas från vägar, industriområden eller som genom ändrade 
riktlinjer för exempelvis buller blir tillgängligt för bland annat bostadsbebyggelse. Det 
finns idag ett antal modeller för att göra beräkningar kopplat till den aktuella frågan. De 
innehåller dock alla brister som gör dem mer eller mindre osäkra (ibid.).

Lite förenklat kan det sägas att nyttan av exploateringseffekterna bygger på vad 
konsumenterna är villiga att betala för sina bostäder. I centrala lägen, vid exempelvis 
förtätning, är oftast betalningsviljan högre. Samtidigt finns ofta infrastruktur, såsom 
vägar, vatten och avlopp redan på dessa centrala platser, vilket gör det billigare för 
exploatören (ibid.).
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Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA (2009) beskriver en metod för att 
beräkna effekterna av markexploateringar. Det är WSPs (tidigare Transek) metod som 
är tänkt att kunna användas för att beräkna exploateringseffekten av frigjord eller 
ianspråktagen mark, på både befintlig bebyggelse såväl som på nya områden. De menar 
dock att dessa effekter inte skall tas med i kalkyler, då det finns en risk att nyttor och 
effekter dubbelräknas, samt att metoden innehåller en rad osäkerheter. Effekterna av 
frigjord mark beskrivs förenklat i Figur 5. De streckade fälten är nettoeffekten för 
samhället. 

Producentöverskottet är således både markägarens samt byggherrens vinst. Överskottet 
kan liknas med begreppet täckningsbidrag, alltså de rörliga intäkterna minus de rörliga 
kostnaderna. Överskottet är det som skall täcka de fasta kostnaderna. Vad det gäller 
markägarens vinst vid en eventuell exploatering måste det ställas i förhållande till vilka 
intäkter marken skulle kunna generera, om ingen exploatering skett. Dessa ”förluster” 
skulle behöva tas med om en korrekt samhällsekonomisk kalkyl skulle göras. Vad 
det gäller byggherrens vinst så är även den svår att beräkna, bland annat på grund 
av att byggföretagen håller sina faktiska kostnader eller intäkter hemliga. Gällande 
konsumentöverskottet visar det på skillnaden mellan det pris som en konsument är 
villig att betala för en bostad (såväl bostadsrätt som hyresrätt) och det faktiska priset 
(ibid.). 

Beräkningsexempel
Metoderna för att beräkna de ekonomiska effekterna av exploatering i centrala lägen 
beskrivs av både Boverket (2010a) samt av SIKA (2009) som komplexa och till viss del 
ofullständiga. Det finns dock ett antal praktiska exempel där beräkningar utförts. Dessa 
presenteras kort nedan:

 … Götatunneln i Göteborg, som öppnades för trafik 2006 och frigjorde 150 000 m2 mark.   
 Exploateringsnyttan för denna mark beräknades till närmare 630 mkr, eller 4 200 kr per m2. 
 Av den totala nyttan beräknades 200 mkr tillfalla kommunen, medan byggherrarnas vinst   
 beräknades till 120 mkr vinst och konsumentöverskottet (nytta för boende och lokalinnehavare)  
 till 210 mkr. (Boverket, 2010a, s. 22)

 

SIKA Rapport 2009:3 
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frigjord mark. De streckade ytorna utgör tillsammans den samhällsekonomiska 
nettoeffekten. Observeras bör att den typ av effekter som WSP här beskriver kan 
uppkomma enbart under förutsättning att det råder bristande konkurrens på 
fastighetsmarknaden eller att utbyggnaden av bostäder är tillräckligt omfattande 
för att anses vara icke-marginell. På marknader med prerfekt konkurrens är produ-
centernas överskott lika med noll på marginalen, eftersom de väljer en produk-
tionsvolym som innebär att marginalkostnaden är lika med marginalintäkten, 
vilket ger största möjliga överskott. 
 
 
 

 
 
 
Figur 15.1. Samhällsekonomiska intäkter och kostnader vid nyexploatering, enligt 

WSPs modell. Källa: WSP (2007a)  

 
 
Det totala producentöverskottet består av markägarens plus byggherrarnas över-
skott. Producentöverskottet är lika med det som i företagsekonomiska samman-
hang kallas täckningsbidrag (rörliga intäkter minus rörliga kostnader eller sär-
intäkter minus särkostnader) d.v.s. det överskott som skall bidra till att täcka 
företagets fasta kostnader eller samkostnader (t.ex. overhead-kostnader). Över-
skottet för markägaren (oftast kommunen) är intäkterna för marken minus 
exploateringskostnader i form av kostnader för gator, VA-nät etc. samt kostnaden 
för marken i form av dess alternativkostnad. Markägaren skulle kunna använda 
marken för andra ändamål. I en samhällsekonomisk kalkyl måste därför marken 
värderas utifrån förlusten av alternativa intäkter då den tas i anspråk för 
exploatering.  
 
För byggherrarnas överskott föreslås en schablonmässig värdering i form av deras 
förädlingsvärde multiplicerat med en genomsnittlig procentuell vinstmarginal. 
Byggherrarnas förädlingsvärde, d.v.s. det värde som de har tillfört marken genom 
att bebygga den, beräknas som deras intäkter från försäljningen minus vad de 
betalat för marken. Denna beräkning blir schablonmässig, och något missvisande 
då man utgår från genomsnittlig vinstmarginal istället för marginellt täcknings-
bidrag. Att utgå från byggherrarnas faktiska kostnader och intäkter är emellertid 
inte möjligt bland annat på grund av att kostnaderna oftast är hemliga (WSP 
2007a). Denna metod är sannolikt inte helt korrekt eftersom en viss vinst är att 

Byggkostnader 
Producentöverskott 

Vinst för markägare 

Vinst för byggherrar 

Marknadspris för 
lägenheter och 
lokaler 

Konsumentöverskott 

Exploateringskostnad 

Figur 5. Kostnader och intäkter ur ett samhällsekonomiskt perspektiv vid nyexploateringar (SIKA, 2009).

31



Ett annat exempel där exploateringsnyttorna vid nybyggnation har beräknats är i 
stadsdelen Hjorthagen i Stockholm

 I samband med planering av en nyexploatering i Hjorthagen beräknades exploaterings-   
 nyttorna (netto) bli mycket höga, men starkt beroende av hur många bostäder som byggdes; 
 330 000 kronor per lägenhet vid totalt 3000 lägenheter och hela 800 000 kronor per lägenhet  
 vid totalt 5000 lägenheter….  Notera dock att Hjorthagen ligger vid Ropsten i Stockholm; ett  
 hett eftertraktat område. (Boverket, 2010a, s. 22 )

Nedanstående figur visar det samband som beskrivs i citatet ovan, alltså de ekonomiska 
konsekvenserna av olika exploateringsgrader i området Hjorthagen i Stockholm. 

Även i Linköping har exploateringsnyttan beräknats. Beräkningen bygger på exemplet 
ovan, från Hjorthagen: 

 Snittpriset på borätter i Linköping är i dag ca 30 procent av snittpriset på borätter i Stockholm  
 (där Hjorthagen ligger). Anta därför att exploateringsnyttan per lägenhet i Linköping (av de 
 27 450 – 5000 = 22 450 lägenheter som i dagsläget inte bedöms kunna byggas p.g.a. flygbuller  
 över riktvärdena) är ca 30 procent av exploateringsnyttan per lägenhet i Hjorthagen. Dessvärre  
 varierade nyttan per lägenhet i Hjorthagen kraftigt beroende på det totala antalet lägenheter.  
 (Vilket för övrigt illustrerar hur situationsspecifika dessa nyttor är!) Om man utgår från 3000  
 lägenheter totalt är nyttan enligt utredningen 330 000 kr per lägenhet. Översatt till Linköping  
 (med en tredjedel så höga borättspriser och därför för enkelhetens skull en tredjedel så höga  
 nyttor) blir det 110 000 kr i nytta per lägenhet eller totalt 110 000 x 22 450 = 2,5 miljarder  
 kronor i exploateringsnytta. (Boverket, 2010a, s.23)

Ett mer extremt exempel är Central Park i New York som uppskattas ha ett markvärde 
på 528 miljarder dollar. Det kanske inte är lika realistiskt som övriga exempel men visar 
på vilket värde grönytorna i staden kan ha om de är en av få grönytor med god kvalitet 
i staden (Ståhle, 2008).

Beräkningarna ovan ger en uppfattning om vilka värden oexploaterad eller 
underutnyttjad mark kan besitta. Det är dock viktigt att påpeka, vilket även står i de 
aktuella skrifterna, att dessa beräkningsmodeller inte bör ses som några sanningar utan 
som verktyg för att grovt beskriva en ekonomisk situation. 
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Figur 1 Ekonomiska konsekvenser av olika exploateringsnivåer i Hjorthagen, 
Stockholm. 
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Källa: WSP Analys & Strategi (2008). 

 
Förutsatt att de allmänna råden verkligen leder till nyexploatering, ska 
Boverkets förslag tillskrivas endast det s.k. optionsvärdet av nyttorna. Det vill 
säga värdet av att de allmänna råden skapar en möjlighet till att tillgodogöra sig 
dessa nyttor. Detta värde är större ju större efterfrågan på bostäder bedöms vara 
i framtiden i de aktuella kommunerna. 

Friare planering kan ge samhällsekonomisk nettonytta 

Boverkets förslag ger kommunerna en på marginalen ökad frihet i sin planering. 
En frihet som kan vara nog så värdefull för kommuner som har att ta hänsyn till 
en lång rad parametrar i valet av nya eller förtätade bostadsområden. Utöver 
buller handlar det till exempel om tekniska förutsättningar, miljövärden, 
kommunikations- och trafikaspekter och olika sociala strukturer. Allteftersom 
dessa aspekter övervägs minskar tillgången till områden som är lämpliga för 
utbyggnad.  
 
Störning och hälsoeffekter från buller kan uppvägas av andra och positiva 
aspekter med ett visst potentiellt bostadsområde, och trots allt vara att föredra 
framför nackdelar som alternativen kan vara behäftade med. Att en kommun 
ges friare tyglar att själv planera sin expansion innebär inte med nödvändighet 
att resultatet ger en samhällsekonomisk nettonytta. Däremot ökar 

Kommunens 
resultat

Samhällsnytta 

Diagram 4. Beroende på exploateringsgraden i ett visst område förändras den 
samhällsekonomiska nyttan, exempel från Hjorthagen i Stockholm (Boverket, 2010a).
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2.6.2 Ekonomiska incitament
Kommunens ekonomiska incitament för att exploatera centrumnära lägen är flera. 
Förutom en mer levande stad så ger det ett bredare underlag för en god och mer 
kostnadseffektiv kollektivtrafik, lägre exploateringskostnader då infrastrukturen många 
gånger redan är byggd samt att skola, vård och omsorg i de flesta fall redan finns. 

För exploatören innebär centrumnära bebyggelse generellt lägre kostnader för 
utbyggnad av infrastruktur, i de fall de måste medfinansiera detta. Dock är marken 
initialt mer kostsam, vilket kan skapa en hög total kostnad för bebyggelsen. Detta 
uppvägs av att betalningsviljan hos de som skall bo där generellt sätt är högre i 
centrala lägen, jämfört med bostadsområden på mer avlägsna platser. Att tillhandahålla 
parkeringar är dock en betydligt mer kostsam och komplex fråga i centrala miljöer.

För förvaltaren av fastigheten finns det ett flertal fördelar med centrala lägen. Precis 
som tidigare beskrivet så är betalningsviljan i centrala lägen generellt sätt större än i 
mer perifera lägen, med andra ord kan högre hyror tas ut per kvadratmeter. Vidare så 
är centrala lägen mer eftertraktade av handeln, ett så kallat A-läge genererar betydligt 
högre hyror och är mer eftertraktade av de flesta typer av butiksverksamheter. 

2.7 Förtätningens påverkan på lokalklimatet

Beroende på hur staden utvecklas förändras även dess lokalklimat. En tät stad med en 
stor andel höga byggnader påverkar vindarna, med risken att det blir blåsigare och att de 
lugna, skyddade och trivsamma mötesplatserna blir färre (Persson, 1992).

Kuismanen (2005) beskriver hur en grupp av byggnader kan försvaga vinden, medan en 
ensam felplacerad byggnad kan stärka vinden. Vidare beskrivs problematiken då en låg 
byggnad placeras framför en hög byggnad i vindriktningen. Det vakuum som den låga 
byggnaden skapar gör att vindarna stärks och det skapas turbulens på framsidan av den 
höga byggnaden. Denna kunskap bör beaktas i planeringen av exempelvis torgytor och 
andra öppna platser.

Kuismanen beskriver också en rad faktorer som är viktiga att ta hänsyn till i planeringen 
av stadens struktur. I slutna kvarter med innergårdar på cirka 60 meter där hushöjden 
understiger 12 m, fortsätter vinden över kvarteret. En våningshöjd över 12 meter 
kommer däremot att göra att vinden stannar i kvarteret som en virvelvind. En stor 
byggnad skapar mer vind i sin omgivning medan en proportionerligt fördelad massa 
medför mindre vind.
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En dimensioneringsprincip enligt Kuismanen (2005) är att en innergård omgiven av 
trevåningsbyggnader redan börjar påverkas av vind, när förhållandet mellan storleken 
på innergården och höjden på byggnaderna är tre gånger. Skulle förhållandet vara fyra 
gånger så blir vindarna betydligt starkare på den berörda innergården. En öppen yta 
påverkas av vindar redan då längden överstiger cirka 30 meter, vilket bör beaktas i 
planering av öppna ytor i stadens struktur.

En hög bebyggelse ger förutom problem med ökad vind också skuggor som gör att 
platser där skugga faller förlorar mervärde (Persson, 1992).

Vidare påverkar stadens struktur även sådana saker som snöhantering. I en stad i norra 
Sverige behöver det finnas lokala platser, där snön kan förvaras. Saknas dessa ytor 
tillkommer en stor mängd transporter, då snö ska transporteras ut från staden (ibid.).

Vad gäller Luleå som stad, så påverkas den förutom av stadens struktur också av markens 
topografi. Luleå centrum är en centrumhalvö där högsta punkten är vid kyrkan som 
ligger längs den ås som sträcker sig i sydvästlig-nordöstlig riktning. Under sommar/höst 
skapar vinden kalla luftströmmar längs med gatorna från de höga delarna ner mot de 
lägre av centrumhalvön, vilket ventilerar bort luftföroreningar. Vintertid sugs kall luft 
in från isen och stiger vid uppvärmning, på grund av avgaser i centrum stoppas denna 
cirkulation av luft då luftföroreningarna lägger sig som ett lock ovanför staden (ibid.).

Luleå har goda förutsättningar och är en av de städer i Sverige som har ungefär 50 
% solchanser under vårvinter och sommar. Detta medger goda förutsättningar för 
passivbyggnader med solstrålning mot öst- och västfasader. Under sommaren bör 
uteplatser placeras även mot norr. Även dessa delar bör beaktas vid en eventuell 
förtätning av staden (ibid.). 

Figur 6. Plats för snö är en viktig aspekt som inte får 
glömmas bort i planeringen av Luleå centrum.
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2.8 Tätt eller glest

I takt med att med att städerna växer diskuteras frågan om hur den hållbara staden 
uppnås. Här presenteras en sammanfattande bild av komplexiteten kring städernas 
utveckling med grund i den litteraturstudie som genomförts.

Ett bra konstaterande görs av Rådberg (2003) som beskriver hur den hållbara staden 
inte enbart har hög täthet och koncentration. Han beskriver att grundidén med 
den hållbara staden var att en högexploaterad och kompakt stad skulle ge kortare 
avstånd mellan bostadsområden och arbete. Detta i sin tur skulle leda till mindre 
transporter och lägre energiförbrukning vilket också överensstämmer med Newman 
och Kenworthy samt Naess teori om att den urbana strukturen är starkt kopplad till 
energiförbrukningen. 

Trots dessa tydliga tecken på kopplingar mellan stadsstruktur och resande finns det dem 
som hävdar att så inte är fallet. Som Boverkets (2010b) undersökning från Stockholm 
visar minskar resandet till viss del, men endast upp till en viss täthet, då kurvan vänder 
och förbrukningen går upp. Vid en alltför hög täthet skapas många korta arbetsresor 
tillsammans med en hög andel kollektivtrafik, medan övriga resor blir längre.  

Newman och Kenworthys teorier har fått mycket kritik för att vara anpassat till 
glesbebyggda amerikanska och australiensiska städer. Kritiker påstår att det enda som 
går att konstatera genom Newman och Kenworthys diagram är att tätheten inte är den 
avgörande faktorn som avgör bensinkonsumtionen i europeiska städer. De menar istället 
att det är faktorer så som bensinpris, bilinnehav, vägutbyggnad och kollektivtrafik som 
har tydlig påverkan i Europa, medan de instämmer i fallet med de glesa amerikanska 
städerna (Rådberg, 2003).  

Mängden energi som förbrukas beroende på stadens struktur är en av många komplexa 
frågor i dagens utveckling. Det finns fler ämnen som berör den resursförbrukning 
som städerna bidrar till. En stad bör ha en struktur som medger en kort väg för avfall 
och näringsämnen, vilket talar mot en alltför tät stad. Istället förespråkar Rådberg en 
uppluckrad grön stad som skiljer sig stort från den täta staden (ibid.).

I kapitel 2.4 beskriver Ståhle hur stadens struktur kopplat till de sociala aspekterna visar 
hur en tätare stad påverkar stadens liv i en positiv bemärkelse, med fler sociala möten 
men också den negativa aspekten att popularitet driver upp priser vilket gör att endast 
vissa människor har möjligheten att bosätta sig där. 

Till sist kan det konstateras att städernas utveckling står inför problematik med buller, 
parkering, ekonomiska konsekvenser samt grönytor utöver de tidigare nämnda. En stark 
motsättning mot en tätare stad är att det skulle ske på bekostnad av befintliga grönytor 
i staden. Ståhle beskriver i kapitel 2.2 hur de boende trots en tätare struktur upplever 
att de har nära till stadens grönytor till skillnad från dem som bor i glesare delar med 
betydligt mer faktiskt grönyta. 
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3. Analysverktyg

Stadsutveckling, är som beskrivet, ett komplext fenomen där orsak och verkan gällande 
stadens form kontra dess inverkan på hållbarhet, attraktivitet, livfullhet och så vidare 
inte alltid ger entydiga resultat. Som grund för de förslag, angående stadsutvecklingen 
i Luleå, som senare kommer att presenteras i rapporten, har två analyser använts för att 
tydligare studera dels stadens potential gällande förtätning och dels stadens innehåll. 
Den första analysen, förtätningsrosen talar om förutsättningarna för att förtäta medan 
den andra, sociotopkartan är tänkt att ge vägledning gällande vilka områden, noder 
och stråk som exempelvis skall bevaras eller förstärkas. Förtätningsrosen som metod 
är det enda verktyget som framkommit under litteraturstudien, för att visualisera och 
konkretisera förtätningsmöjligheterna i en stad eller stadsdel.

3.1  Analys av förtätningspotentialen - 
 förtätningsrosen 

Att beskriva förtätningspotentialen i en punkt eller för ett område med hjälp av en 
analys eller ett mått är en svår uppgift. Ett områdes potential för förtätning beror av 
en rad faktorer och egenskaper, och inte minst hur dessa samspelar med varandra. 
För att beskriva behovet av förtätning har Stockholms läns landsting (2009) arbetat 
fram en metod för att beskriva ett områdes drivkrafter och begränsningar kopplade 
till förtätning. Dessa presenteras i en förtätningsros som visar på ett områdes 
förtätningsbehov, förtätningstryck, förtätningsutrymme samt förtätningsfrihet. 
Parametrarna visar tillsammans möjligheten för stadsutveckling. Grunden till 
framtagandet av förtätningsrosen var att Stockholm som stad ville ha ett stöd i de 
planer som drivs, både från politiken och från marknaden såväl som i den egna fysiska 
planeringen. Att metoden använts beror dels på att vi ser det som en central och viktig 
möjlighet att kunna konkretisera förtätningsmöjligheten för såväl hela centrumhalvön 
som de olika delarna av centrum. Men det beror till stor del också på att det är den 
enda metoden som framkommit och som beskriver möjligheten till förtätning på ett 
samlat sätt. 

Förtätningsrosen är uppbyggd av fyra teman. Varje tema är sedan uppdelad i ytterligare 
fyra delområden för analys. Höga värden på de olika analysområdena ger en indikation 
om en hög förtätningspotential. Nedan presenteras de olika teman kortfattat (ibid.).

Förtätningsbehov: Lågt kollektivtrafikutnyttjande, mycket osammanhängande 
bebyggelse, låg funktionsblandning samt ett litet serviceunderlag tyder på ett behov av 
att förändra de fysiska strukturerna för att uppnå en hållbar stadsutveckling, det finns ett 
behov av förtätning.

Förtätningstryck: Stort service-, handel- och kulturutbud, ett tillgängligt stadsrum, en 
god regional tillgänglighet samt stor tillång till park, natur och vatten är grunderna för 
att skapa attraktivitet i de centrala delarna av staden. Finns dessa delar finns det också ett 
tryck att förtäta.
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Förtätningsutrymme: Finns det mycket byggbar mark, är marken möjlig att omvandla, 
finns ett utbyggt infrastrukturnät och hur ser markförhållandena ut? Det är fysiska 
strukturer som påverkar möjligheten att förtäta staden. 

Förtätningsfrihet: Vilken typ av verksamheter finns i staden, hur ser ägandeförhållandena 
ut, vilka strategier och planer har kommunen för marken samt finns det restriktioner 
gällande markens användande? Dessa parametrar visar tillsammans vilka begränsningar 
det finns juridiskt och politiskt. 

Ovanstående parametrar sammanställs och presenteras i en såkallad ros, vilken är 
illustrerad nedan. Som syns i illustrationen ger låga värden en låg förtätningspotential 
medan höga värden talar en hög potential gällande förtätning. Underlaget som använts 
för att gradera de olika delområdena för analys finns presenterade i Bilaga 1.

Förtätningsrosor, framtagna för Luleå presenteras i kapitel 4.2.6. 
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Figur 3. Förtätningsrosen indikerar och lokaliserar förtätningspotential samt kan ge vägled-
ning för stadsutvecklingsstrategi. © Spacescape 2008

Förtätningsrosen  indikerar  förtätningspotentialen.  Dess  syfte  är  att  få  överblick  och  
förståelse  för  kärnornas/tyngdpunkternas  olika  förtätningspotential  ur  ett  stads-
byggnadsperspektiv.  Rosen  är  på  intet  sätt  en  komplett  redovisning  av  potentialen  
utan  en  tematisk  samling  strategiska  stadsbyggnadsfaktorer.  Värdeskalan  baseras  
på  kvantitativ  analys  som  normaliseras  till  en  skala  från  noll  till  ett,  där  ett  är  förvän-
tat  maximum.  Ju  högre  värde  ut  mot  periferin  i  diagrammet,  desto  större  potential.  
Detta  kan  kännas  motsägelsefullt  i  delen  om  förtätningsbehov  där  låga  analysvärden  
(till  exempel  lågt  befolkningsunderlag)  ger  ett  stort  utslag  i  rosen.  

Figur 7. Förtätningsrosen är framtagen av Stockholms läns landsting för att beskriva förtätningspotentialen i ett 
område (Stockholms läns landsting, 2009).
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3.1.1 Förtätningspotentialen - i jämförbara tal
För att ytterligare belysa förtätningspotential presenteras en metod, som använts 
tillsammans med förtätningsrosen för att utifrån nuvarande exploateringstal och 
bebyggelsetyp beräkna möjlig förtätningspotential (Stockholms läns landsting, 2009).

Enligt Tabell 3 kan varje område av staden klassas enligt de olika bebyggelsetyperna 
(A – H).

Tätare Stockholm  29

Klassifi cering och kartering 
Klassi   ceringen  för  Stockholmsregionen  görs  med  hjälp  bebyggelseytorna  i  Terräng-
kartan  (GSD)  och  fastigheternas  lokalyta,  bostadsyta,  areal  och  byggår  från  Fastig-
hetsregistret  (FastPak).

Tabell 2. Klassifi ceringsmodell för den föreslagna bebyggelsetypologin.

ID Bebyggelsetyp GSD 
Terräng-
kartan

Byggår E-tal 
områdes-
nivå

E-tal 
kvarters-
nivå

Vån-
ingar.

Rådberg Spacemate Sthlms 
karaktärer

Exempel

A Gles småhus-
bebyggelse

Låg bebyg-
gelse

0,05–0,18 0,05–0,15 1–2 Låg 
öppen 

Low-rise detached 
buildings, Mid-rise 
spacious develop-
ments, Low-rise 
spacious detached 
buildings, Low-rise 
rural developments

Villastad Segeltorp

B Tät småhus-
bebyggelse

0,18–0,3 0,15–0,3 1–2 Låg tät 
bebyg-
gelse

Low-rise spacious 
strip developments, 
Low-rise semi-de-
tached buildings

Trädgårds-
stad

Enskede 

C  Medelhög 
öppen 
 bebyggelse 

Hög be-
byggelse

1930–
1975

<0,5 <0,6 3–4 Medel-
hög 
öppen 
bebyg-
gelse

Mid-rise open build-
ing blocks

Smalhusstad Björk-
hagen, 
Rågsved

D Hög öppen 
bebyggelse

>0,5 >0,6 >5 Hög 
öppen 
bebyg-
gelse

High rise develop-
ments

 Stenstadens 
krans, 
Tunnel-
banestad

Gärdet, 
Skärhol-
men

E Låg sluten 
bebyggelse

–1929 
1976–

<0,3 <0,6 1–2 Förin-
dustriell 
stad 

Low rise blocks Äldre för-
stad,

F  Medelhög 
 sluten 
 bebyggelse

>0,3 >0,6 2–4 Småstads-
kvarter

Mid rise spacious 
blocs, Low-rise com-
pact strip develop-
ment

Äldre för-
stad, Nyare 
stadsenklav

Bleck-
tornsom-
rådet, 
Minne-
berg

G Hög sluten 
bebyggelse

Sluten be-
byggelse

>1,0 >1,2 4–10 Storstads-
kvarter

Mid-rise super 
blocks, Mid-rise com-
pact blocks, Mid-rise 
closed blocks

Stenstaden, 
Gamla stan, 
Nyare krans-
stad

Vasastan

H Verksamhets-
området

Industri-
mark

<1,0 <1,2 1–3 Institutions-
parker

Västberga

Referenstypologierna  Spacemate  och  Rådbergs  Svenska  stadstyper  är  framtagna  
och  beskrivna  för  kvartersnivån.  För  att  kartera  på  regional  nivå  genomfördes  en  
översättning  till  områdesnivån,  vilket  sänkte  exploateringstalet.  Antagandet  om  att  
byggår  kunde  identi   era  sluten  respektive  öppen  bebyggelse  stämde  överraskande  
väl.  Karteringen  av  regionen  genomfördes  först  automatiskt  enligt  modellen  ovan  
men  justerades  sedan  genom  okulär  kontroll.

Tabell 3. Bebyggelsetyperna klassificeras utifrån de olika typologierna i 
terrängkartan, exploateringstalen samt våningstal och byggår (Stockholms läns 
landsting, 2009).
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Figur 12. Scenarierna inskrivna i Rådbergs och Spacemates generella täthetsdiagram. 

Tabell 3. Designprinciper för de olika scenarierna.

Scenario Struktur Bebyggelse Hushöjd Riva eller bevara

I ”Komplettera” Bevarad struktur Nya hus Samma hushöjd Bevarar hus

II ”Lyfta” Bevarad struktur Påbyggnad +50 procent hushöjd Bevarar hus

III ”Förnya” Bevarad struktur Nya hus +50 procent hushöjd Bevarar hus

IV ”Förvandla” Ny struktur Nya hus +50 procent hushöjd River 10–20 procent

Förtätningsutrymmet  studeras  genom  att  de  fyra  scenarierna  prövas  på  ett  typ-
kvarter  för  varje  bebyggelsetyp.  Förtätningsutrymmet  beskrivs  som  ökningen  av  
exploaterings  talet  i  varje  scenario.  Planerna  över  typkvarteren  nedan  visar  be   ntlig  
situation  samt  scenario  I  till  IV  från  vänster  till  höger.

För att beräkna förtätningsutrymmet i respektive bebyggelsetyp, presenterad i 
Tabell 3, har fyra metoder för förtätning tagits fram, vilka är presenterade i Tabell 4. 
Figur 8 visar hur de olika metoderna påverkar dels exploateringstalet och dels andelen 
bebyggd mark, över tid (Stockholms läns landsting, 2009).

Förtätningspotentialen har sedan testats på de sju bebyggelsetyperna (A-H i Tabell 
3). Genom att ange en rimlig fördelning (40 % komplettering, 40 % förnyelse samt 
10 % på vardera lyfta och förvandla) av de olika förtätningsmetoderna på respektive 
bebyggelsetyp har ett viktad värde för det genomsnittliga förtätningsutrymmet kunnat 
tas fram, vilket redovisas i Tabell 5. Likaså har en ungefärlig ökning av exploateringstalet 
kunnat påvisas (ibid.). Förtätningsutrymmet för Luleå finns beräknat i kapitel 4.2.5.

Figur 8. Utifrån de fyra scenarierna i tabellen ovan, beskriver denna figur hur dessa påverkar 
andelen bebyggd mark och exploateringstalet över tid (Stockholms läns landsting, 2009).

Tabell 4. beskriver fyra olika scenarier till förtätning (Stockholms läns landsting, 2009).
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Tabell 4. Bebyggelsetypernas genomsnittliga förtätningsutrymme och ungefärlig ökning 
av exploateringstal.

Bebyggelsetyp Viktat genomsnittligt 
förtätningsutrymme

Ungefärlig ökning 
av exploateringstal

Gles småhusbebyggelse 26 procent 0,03

Tät småhusbebyggelse 17 procent 0,04

Medelhög öppen bebyggelse 55 procent 0,2

Hög öppen bebyggelse 10 procent 0,1

Låg sluten bebyggelse 7 procent 0,02

Medelhög sluten bebyggelse 14 procent 0,05

Hög sluten bebyggelse 5 procent 0,1

Som  synes  i  tabellen  ovan     nns  störst  relativt  förtätningsutrymme  i  medelhög  öppen  
bebyggelse.  Det  betyder  att  här  går  det  att  lägga  till  mycket  bebyggelsemassa  utan  att  
behöva  riva.  Denna  typ  har  också  högst  faktiska  ökning  i  exploateringsgrad.  Den  glesa  
småhusbebyggelsen  har  också  högt  relativt  förtätningsutrymme,  men  den  faktiska  
ökningen  i  exploateringstal  blir  mycket  låg  på  grund  av  att  det  redan  är  glest.  Med  
tanke  på  att  regionen  består  av  stora  delar  småhusbebyggelse,     nns  det  å  andra  sidan  
ändå  en  hel  del  utrymme  för  regionen  att  växa  i  dessa  områden.  Trots  att  det  relativa  
förtätningsutrymmet  är  litet  i  hög  sluten  bebyggelse,  blir  ökningen  i  exploateringstal  
hög.  Detta  bekräftas  också  av  den  pågående  förtätningen  av  Stockholms  innerstad.  
Inte  ens  innerstaden  är  ”färdigbyggd”.

Tabell 5. Tabellen visar hur de olika bebyggelsetyperna påverkas utifrån den givna fördelningen av 
förtätning beskriven ovan (Stockholms läns landsting, 2009). 41



3.2  Analys av lämpliga förtätningsytor - 
 sociotopkartan

Sociotopkartan kan användas för att göra en bedömning av vilka ytor som besitter olika 
kvaliteter och som är värda att bevara. På så vis kan den vara till hjälp i planeringen, 
projekten bör ha stöd av sociotopkartan för att genomföras (Stockholms stad, 2003).

Städer är i ett ständigt behov av utveckling, en tätare stad ställer ytterligare krav på att 
goda miljöer uppfylls. Vid förtätningsplanering kopplat till de offentliga rummen har 
grönytorna fått en stor betydelse, med brukare som starkt vill skydda de senare. Med 
sociotopkartan som grund kan utformning förstärka de värden som redan finns, samt 
underlätta dialogen vid förtätning (ibid.).

Ordet sociotop saknar en egentlig vetenskaplig definition men kan beskrivas som “en 
plats för människors aktiviteter och upplevelser” (ibid., s.9). En sociotopkarta grundar 
sig på intervjuer, observationer samt litteraturstudier. Expert- och brukarvärdering är 
också viktiga delar i framtagandet. Metoden är förhållandevis ny, och det är endast ett 
fåtal kommuner som har utarbetat kartor, där resultatet är starkt beroende av vilket 
arbete som ligger till grund. Resultatet är också starkt beroende av vilka som brukar 
marken, vilken attityd dessa har och på vilken plats vi befinner oss. Med hjälp av 
sociotopkartan ska förståelsen kring platsen och dess förhållande till övriga platser öka, 
den är ett bra underlag för diskussioner i planskeden. Det är också en metod att visa 
på vilka kvaliteter en stad har, så att det med hjälp av denna metod går att bevara dessa 
(ibid.).

Stockholms stad (2003) menar att den kvalitativa analysen är den viktiga, då det är 
vad brukarna efterfrågar. Det är givetvis en balans då vissa kvaliteter är beroende av 
yta, samtidigt som olika brukare har olika krav gällande tillgänglighet. Vidare beror 
tillgången på exempelvis grönytor till stor del på hur nåbara dessa ytor är. Genom 
förbättrade stråk ökas nåbarheten, och genom bättre tillträde ökas tillgängligheten. Med 
mer offentlig mark, tydliga entréer och offentliga gator ökas tillgängligheten. Ytterligare 
faktorer som spelar in i värdering av olika områden är framkomlighet, trygghet och 
trivsel.

Ståhle (2008) beskriver hur förtätning medför mindre mängd offentlig yta, men att den 
yta som kvarstår får ett förhöjt värde. Med hjälp av sociotopkartan kan den plats som är 
kvar utvecklas och förstärkas. Kartan ska påvisa de skillnader som finns mellan den plats 
som upplevs av brukaren och den syn planeraren har på platsen. Genom arbetet med 
sociotopkartan går det att jämföra vad brukarna säger att de normalt gör och det som 
de faktiskt gör, detta då kartan innehåller både enkätundersökningar och observationer 
(Ståhle, 2008). Sociotopkartan är ett verktyg som samlar ihop flera viktiga parametrar, 
vilket underlättar och minskar risken att missa viktiga delar i planeringen.
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Ståhle (2008) beskriver hur metodiken fortfarande behöver utvecklas, men att 
användandet av sociotopkartor är nödvändig för att ta reda på vilka värden som inte ska 
försummas i planering och utveckling.

Stockholms stad (2003) beskriver hur glesare områden har ett mindre behov av 
kvantitet av offentliga platser. Enligt vad som framkommit i undersökningar i kapitel 
2.2 så behöver kvalitet dock förstärkas då det visar att de som bor här upplever att de 
har långt till bra grönytor. En tät struktur som är bra planerad kan ha en god tillgång till 
parkytor förutsatt att de är tillgängliga för en stor andel av brukarna, detta oavsett den 
storlek parken har. 

En framtagen sociotopkarta för Stockholms innerstad sammanfattas enligt Stockholms 
stad (2003) i sex steg:

1. Kulturellt och geografiskt sammanhang, platsen är av särskild betydelse för dem  
 som lever, bor och arbetar i området.
2. Friyteindelning, där friytor, parker och grönområden delas in efter storlek; större  
 friområde > 50 ha, enskild friyta 0,5-50 ha och bebyggelseområde med friytor  
 < 0,5 ha. 
3. Expertvärdering, där experter så som utbildad landskapsarkitekt granskar   
 observationer. Under denna rubrik finns också expertmöten, forskningsresultat  
 med mera.
4. Brukarvärdering, där boende, arbetande i området, unga och gamla med flera  
 frågas ut genom enkäter och intervjuer.
5. Syntes och kartering, här sammanfattas den stora mängd information och en  
 sammanställning med kartunderlag tas fram. Dessa innehåller viktiga ytor som  
 är värda att bevara, information om varför och för vem dessa är relevanta. 
 Bland de områden som markeras ut finns kulturmiljöer av riksintresse,   
 bebyggelseområden av olika karaktär, gångstråk, barriärer, planläggning.
6. Uppdatering och kontroll är en sista punkt, där vikten av uppdatering betonas.  
 Sociotopkartan bör uppdateras kontinuerligt för att behålla sin aktualitet. 

43





Program



4. Program

För att beskriva de specifika förutsättningarna för Luleå presenteras i detta kapitel en rad 
aspekter att ta hänsyn till. Programmet bygger på det som framkommit i den teoretiska 
genomgången samt i avsnittet för analysverktyg. 
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MetersFigur 9. Planområde och delar av centrum, bild ovan visar studerat planområde medan bilden nedan visar uppdelning av områden 

inom centrum, dessa har använts närmare vid jämförelser inom planområdet. Indelningen av planområdet bygger på Luleå kommuns 
områdesindelning för statistik. 
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4.1 Bakgrund

4.1.1 Luleås historia
Efter att Luleå stad flyttats från sin ursprungliga plats, nuvarande Gammelstad, år 1649 
kom det att ta många år innan utveckling av staden tog fart. Fram till år 1790 hade 
stadens befolkning ökat till 790 invånare och stadens utbredning var ytterst begränsad. 
Från mitten av 1800–talet och fram till sekelskiftet ökade stadens befolkning från 1 
900 till 9 500 invånare. De avgörande händelserna som drev på utvecklingen av staden 
var den stora branden år 1887 samt järnvägens intåg i staden. Branden innebar att de 
centrala delarna av staden byggdes om utifrån de nya, rådande idealen med en tydlig 
rutnätsplan. Järnvägen innebar att den lappländska malmen på ett enkelt sätt kunde 
transporteras till Luleås hamnar, vilket innebar ett ekonomiskt uppsving. Fram till år 
1950 skedde sedan en successiv utbyggnad av centrumhalvön, där den nya stadsplanen 
gav staden ett karakteristiskt rutnätsmönster. Efter år 1950 har centrumhalvön i princip 
haft samma stadsform. Inom kvartersgränserna har dock bebyggelse ändrats och nya 
trafiklösningar tillkommit. Kartorna nedan visar att utvecklingen av Luleå centrum 
fram till mitten av 1900-talet har skett genom ianspråktagande av ny mark och genom 
ändringar i stadens struktur (Luleå hembygdsförening, 1997).

Under 1960-talet påbörjades den utveckling som till stor del kan ses som den största 
utglesningen av Luleå. Drömmen om den egna villan i förorten skapade områden såsom 
Bergnäset och Gammelstad (Lundholm & Nyström, 1990).

Figur 10. Luleås stadsutveckling har sedan staden flyttades till sin nuvarande plats gått relativt långsamt och 
utvecklingen var länge lokaliserad till centrumhalvön, med sin tydliga rutnätsstruktur (Luleå hembygdsförening, 1997).
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4.1.2 Pågående planer i Luleå centrum
Detaljplaner som pågår i centrala Luleå idag (1-5) och planer som vunnit laga kraft 
(6-10). Eftersom detta är ett arbete som är under ständig utveckling uppdateras givetvis 
dessa planer med jämna mellanrum. Denna sida visar läget för pågående planer och 
planer som vunnit laga kraft vid tiden för tryckning av denna rapport 
(Luleå kommuns hemsida, 2011-05-05).

8. Detaljplan för del av 
Centrum, Sparven 14 m.fl. 
PL 339 
Nybyggnad av flerbostadshus 
i fyra våningar längs Köpman-
gatan och ett gårdshus i två 
våningar längs fastighetens 
södra gräns.

1. Detaljplan för del av 
Centrum, del av Kv Hägern
Programsamråd: förtätning av 
kvarteret Hägern.

6. Detaljplan för del av 
Innerstaden, Kv Svanen. PL 
333
Påbyggnad med två våningar 
på befintliga bostadshus, ca 
15 nya lägenheter.

2. Detaljplan för del av 
Centrum, Kv Hönan 4
Planbeskrivning för nybyggnad 
av flerbostadshus på Kurirens 
gamla tryckeri.

3. Detaljplan för del av 
Kv Katten 
Förtätning av kvarteret Katten.

4. Detaljplan för del av 
Innerstaden, del av Södra 
Hamn, Innerstaden 2:1 och 
Hägern 12 
Södra hamn, 2 punkthus.

7. Detaljplan för del av 
Centrum, Södra Hamn: 
Innerstaden 2:1. PL 347
Upprustning av Södra 
Hamnplan genom kombinerat 
torg och park.

9. Detaljplan för del av 
Centrum, Kv Uven 2, Höken 
10,13 och del av 
Innerstaden 2:1. PL 330 
Påbyggnad av befintliga 
bostadshus med två våningar 
och tillbyggnad av befintligt 
parkeringsdäck.

10. Detaljplan för del av 
Innerstaden, Kv Hunden. 
PL 315
Uppförande av butiker, hotell, 
kontor och bostäder.
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5. Detaljplan för del av 
Centrum, Flundran 5
Fastighet med kontor får 
delvis ändrad användning till 
bostäder.
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Figur 11. Pågående planer och 
planer som vunnit laga kraft.



4.1.3 Luleå vision 2050 & målet om tio tusen 
  invånare på tio år
Projektgruppen för Luleå 2050 beskriver hur “förändringar kommer vare sig vi 
vill eller inte, både på gott och ont. Vi lever i en global värld och påverkas av vår 
omgivning. Valet står mellan att låta saker bara hända, eller själva välja vägen för de nya 
möjligheterna och utmaningarna.” (Luleå kommun, 2008, s.3).

I visionens framtidsbild, levande och växande, beskrivs hur Luleås invånare ska bo bra, 
energisnålt och hälsosamt, där varje stadsdel ska ha ett eget centrum. Samtidigt ska 
stadskärnan vara tät, charmig och levande med ett kontinuerligt flöde av människor. Det 
ska också finnas en blandning av arbetsplatser, bostäder, nöjen, kultur och natur samt 
flera tydliga landmärken som bekräftar Luleås personlighet (ibid.).

Med denna framtidsvision finns framåtanda, men också tuffa mål att uppfylla. Ett 
Luleå med levande lokala centrum samtidigt som stadskärnan ska ha ett flöde av 
människor i en livfull miljö, begränsas av mängden invånare och aktiviteter som erbjuds 
idag. Dagens stadsbyggnad visar inte heller några tecken på nya landmärken eller 
riktningsförändringar som skulle ge ett mer livfullt centrum (ibid.).

Det ska förtydligas att detta rör en vision som innehåller långsiktiga mål, och att tiden 
finns för att skapa förändringar för en hållbar utveckling. 

VISION OCH FRAMTIDSBILDER FÖR

[GODKÄNT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE DEN 29 SEPTEMBER 2008] 

Figur 12. Luleås vision 2050, bild som beskriver Luleås vision och dess fem riktningar.
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I de riktningar som finns framtagna för visionen utvecklas Luleås framtida avsikter, de 
program som följer skapar Luleås kommande översiktsplan. I riktningarna beskriver 
Luleå hur de vill satsa på centrum som attraktiv plats. De beskriver hur vattnet ska 
framhävas och skymtas från populära platser i staden och hur de måste erbjuda 
attraktivt boende för att locka hit fler människor samt att få fler att stanna kvar. I dess 
riktning ”bygg för framtiden” beskriver de hur planering måste till för en blandad, 
tät och attraktiv stad. De har tagit fasta på att en tätare stad ökar närheten till olika 
målpunkter, ger en effektivare användning av mark, energi och infrastruktur samt ökar 
tillgängligheten till målpunkter via gång, cykel och kollektivtrafik (Luleå, 2011).

Målet för tio tusen nya invånare på tio år
Den uttalade politiska viljan om att växa med tio tusen invånare de kommande tio åren, 
visar att Luleå vill växa. Riktningarna ska framhäva Luleås vision att skapa ett hållbart 
byggande. Med detta som grund är det nu viktigt att det faktiskt finns en koppling i det 
arbete som genomförs, att det förankras i de riktningar som är framtagna och att det 
finns en flexibilitet i det framtida Luleå och dess planering.

4.2 Förutsättningar

4.2.1 Trafik
De stora trafikmängderna i de centrala delarna av Luleå centrum är lokaliserade till ett 
fåtal gator.  En stor del av trafiken i Luleå centrum är så kallad genomfartstrafik, och 
har alltså inte sina huvudsakliga målpunkter i centrum. Denna trafik skulle med fördel 
kunna ledas utanför staden för att minska de negativa effekter som de bidrar till.

Bilden till vänster i Figur 13 visar fordonsflöden vid de olika infarterna till Luleå, samt 
vilken väg de väljer som inte har sin målpunkt i centrum. Bilden till höger visar hur 
stor andel av bilarna från de olika infarterna som har sina målpunkter i centrum (den 
röda delen). Mellan 35 och 60 % av alla fordon i centrum skulle alltså kunna ledas 
utanför staden (Luleå kommun, 2004). 

Figur 13. Till vänster: genomfartstrafi ken genom Luleå centrum, i tusental. Till höger: andelen trafi k från 
varje infart som har sin målpunkt i centrum (Luleå kommun, 2004).
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Trafiken i centrum medför en rad oönskade effekter kopplat till stadsmiljön. Dels skapas 
barriärer och dels är det platskrävande med såväl gator som de parkeringsplatser som 
följer med biltrafiken. Ur ett förtätningsperspektiv är det två aspekter som är extra 
viktiga att fundera kring. Dels vilken plats bilen skall ha i centrumbebyggelsen samt 
vilken hänsyn som skall tas till de oegentligheter i form av utsläpp och buller som 
bilismen medför. 

När det gäller det första, bilens plats i centrum så kan det ses ur flera perspektiv. Dels 
den plats som vägarna upptar. Denna yta går att disponera olika, beroende på vilka 
målsättningar som finns med respektive gata. Är målet att centrum skall fungera som 
bland annat en genomfartsled eller ringled så behövs all den plats som idag används. 
Införs restriktioner gällande möjligheten att köra bil såväl till, som genom centrum kan 
en stor del av vägnätet dimensioneras för betydligt lägre fordonsflöden. Konsekvenserna 
av lägre fordonsflöden och lägre hastigheter blir färre barriärer, lägre bullernivåer 
och en mer levande stadsmiljö. Vidare så upptar idag parkeringsplatser en stor del av 
centrum. Med sänkta parkeringstal för boende och färre parkeringsplatser för handel i 
centrala delar kan alternativa trafikslag stärkas och göras mer konkurrenskraftiga.

Ur ett miljöperspektiv är minskad biltrafik i centrum att föredra, ur såväl lokalt som 
globalt perspektiv. Lokalt bidrar trafiken till höga värden av skadliga partiklar. Under 
vintermånaderna är detta ett extra stort problem i centrala Luleå då de varma avgaserna 
stannar kvar inne i staden (Persson, 1992). Ur ett globalt perspektiv är det framförallt 
minskningen av växthusgaser som motiverar minskat bilanvändande. 

Generellt måste tydligare prioriteringar göras för att klargöra de olika trafikslagens 
inbördes hierarki. Samtliga trafikslag har svårt att rymmas om god framkomlighet skall 
uppnås för såväl bilister, cyklister som gående. 
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Figur 14. Trafikmängder 2010, 
grundar sig på mätdata från 
Luleå kommun.

51



Gång- & cykeltrafik
En tät stadsstruktur medför kortare avstånd mellan målpunkter, och därmed stimulerar 
det fler förflyttningar utan bil (kapitel 2.3.1). Att skapa förutsättningar för en god 
framkomlighet för gående och cyklister bör således vara av stor vikt för att dra nytta av 
de effekter som den täta staden uppvisar. En strategi för hur gång och cykeltrafiken kan 
göras så säker, trygg och konkurrenskraftig som möjlig bör därför vara en naturlig del i 
det vidare arbetet med stadsförtätning.

4.2.2 Buller
Buller i stadsmiljöer är som beskrivet i kapitel 2.5 den störning som drabbar flest 
personer i Sverige, upp emot 2,4 miljoner människor är bullerstörda enbart i Sverige. 
Att bortse från detta problem är vanskligt ur en rad perspektiv, främst kanske för att 
vi idag inte vet vilka konsekvenser buller har på människor, såväl långsiktigt som 
kortsiktigt. 

Att skapa boende, arbetsplatser och utemiljöer som klarar de normer och 
rekommendationer som Boverket ger, bör således vara av samhällsintresse. 
Byggnadstekniskt kan bullernivåer inomhus klaras, även vid mycket bullerstörda platser, 
som vid järnvägar eller hårt trafikerade vägar. Att klara kraven som ställs kan dock 
innebära högre kostnader än vanligt. Vid uteplatser, balkonger eller andra utemiljöer är 
det dock svårare att klara de rekommendationer som ges. 

Det finns flera exempel på där byggnader placeras mycket nära stora bullerkällor, där 
byggnaden i sig fungerar som bullerskärm, samtidigt som bullernivåerna inomhus klaras 
med hjälp av god ljudisolering. 

I Luleå finns det ett antal bullerstörda stråk och punkter som kan pekas ut. Att bygga 
längs dessa kräver med största sannolikhet större åtgärder än vad andra platser på 
centrumhalvön kräver. Det är dock nödvändigt att vid varje ny etablering studera vilka 
effekter bullerstörningarna får. 

Figur 15. Att använda byggnader som bullerplank är ett bra sätt att skydda övrig 
bebyggelse. Det ställer dock stora krav på utformning byggnaden (Fotomontage längs 
järnvägen i Luleå centrum).
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Som Figur 16 visar är det av naturliga orsaker mest buller längs de stora trafikstråken i 
centrum. Bullervärden saknas på ett antal stråk, men det får antas att dessa värden liknar 
de övriga stråken i innerstaden. 

Figur 17 visar utbredningen av en annan typ av buller som berör delar av Luleå 
centrum, nämligen flygbuller. Som kartan visar är delar av Oscarsvarv berört av de 
gränsvärden som finns för flyget.

Bullernivåerna i Luleå centrum varierar kraftigt och skapar stora utmaningar där ny 
bebyggelse skall tillskapas. Som rekommenderas av Boverket (2008) skall ny bebyggelse 
planeras så att 55 dBA ekvivalentnivå i utomhusmiljön och 30 dBA ekvivalentnivå 
i inomhusmiljön uppnås. Som Figur 16 över Luleå visar är värden ner mot 55 dBA 
ovanliga, framförallt längs de mer trafikerade gatorna. För att skapa främst attraktiva 
utomhusmiljöer för boende i centrum är det därför av stor vikt att planeringen av 
bebyggelsen har detta i åtanke. Exempelvis kan innergårdarna i kvarteren planeras för 
att tillgodose de boende med utomhusmiljöer som uppfyller kraven. Idag används en 
övervägande del av innergårdarna i centrum till parkering. 
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Figur 17. Oscarsvarv berörs till 
viss del av fl ygbullret från Luleå 
Airport (WSP).

Figur 16. Bullerkarta som visar 
den ekvivalenta bullernivån, det 
vill säga medelljudnivån över 
dygnet (Luleå kommun).
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4.2.3 Grönkarta & avstånd till parker

Figur 18. Grönkarta som bygger på de undersökningar som gjorts i samband med det pågående arbetet med Luleå 
kommuns grönplan.

Figur 19. GIS-analys över avstånd från parker. Kartbild som visar vilka ytor som täcks inom 300 meter från de tre 
centrala parkerna; Hermelinsparken, Stadsparken och Floras kulle. Dessa platser kan vara av särskild betydelse vid 
förtätning, om antalet som bor inom 300 meter ska öka. Att förtäta här är mer ekonomiskt än att anlägga nya parker 
som många gånger är svårt på grund av både platsbrist och kostnad.
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TECKENFÖRKLARING

VÄRDEFULLA FRIYTOR

  Friytor med stora sociala och kulturella värden, dessa områden bör förbli friytor och obebyggda.   
  Intrång får endast ske i undantagsfall, och endast då för andra viktiga samhällsintressen som saknar   
  lokaliseringsalternativ. Intrång skall kompenseras kvalitativt. Kvaliteterna i dessa friytor ska vårdas och  
  utvecklas och vid planläggning skyddas med hjälp av gällande lagstiftning.

  Vattenområde, dessa områden har en avgörande betydelse för Luleås speciella landskap och 
  karaktär både sommar som vinter. Vintertid, då isen har lagt sig ökar tillgängligheten för gemene man.  
  Samma huvudprincip gäller här som för friytorna ovan. 

4.2.4 Sociotopkarta
Denna förenklade version av sociotopkarta som tagits fram för Luleå centrum grundar 
sig på den modell som utarbetats av Ståhle och Sandberg (2002) tillsammans med 
Stockholms stad (2003), som presenteras i kapitel 3.2. Denna modell för Luleå bygger 
vidare på kommunens grönplan, enkäter, utlåtande av landskapsarkitekt samt tidigare 
utredningar inom Luleå kommun.

Sociotopkartan grundar sig också på tidigare analyser gjorda av trafik, grönområden 
samt avstånd till parker med mera. Sociotopkartan visar populära stråk, noder och 
målpunkter tillsammans med bevarandevärda ytor och kvaliteter i stadens parker. I 
kartan finns också förslag till nya stråk som genom en utveckling av staden går att ta 
tillvara. Till sist beskriver kartan en friytetillgång som generellt sett är begränsad för hela 
Luleå. Det finns dock vissa ytor i Oscarsvarv, kvarteret vid Hälsans hus samt delar av 
kvarteren i de östra delarna av centrum där tillgången är relativt god.

De enkätsvar som inhämtats (se Bilaga 2) visar först och främst hur de svarande har 
svårt att komma på en favoritplats utomhus i innerstaden. Detta visar tydligt på ett av 
Luleå centrums största problem, att stadens invånare inte har en självklar favoritplats i 
centrum. Vidare visar enkäten hur närmare 60 % tycker det finns alltför få parker och 
grönområden i centrum samt att den största anledningen till att besöka centrum är att 
det har ett centralt läge med de fördelar som kommer med det. Det är få som besöker 
centrum för att det innehåller sköna platser och grönska där det går att vistas utomhus.

Bland enkätsvaren är det några platser som sticker ut som populära målpunkter 
vid besök i centrum. Bland dessa finns Norra hamn, trappan vid Kulturens hus 
samt Storgatan. Det ska dock nämnas att resultaten från undersökningen inte går 
att säkerställa statisktiskt, men kan trots detta ge vissa indikationer. Svaren från 
enkätundersökningen redovisas i Bilaga 3.

Luleå kommun har tidigare arbetat med sociotopkartan, det finns också en mängd 
bakgrundsdata vilket kan nyttjas vid en fördjupning av en sociotopkarta för Luleå 
kommun. Detta arbete innehåller en förenklad variant, med avgränsningar i mängden 
undersökningar som gjorts. En fördjupad sociotopkarta kan vara relevant inför ett 
arbete med fördjupad översiktsplan. 

Nedan följer en teckenförklaring till sociotopkartan, Figur 20.
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SOCIALA OCH KULTURELLA VÄRDEN

  Kulturreservat

  Områden utpekade som bevarandevärda, i länsstyrelsens kulturmiljöprogram.

  Bevarandevärt område, skyddat genom detaljplan.

Figur 20. Sociotopkarta, nästa sida. Denna modell för Luleå bygger på kommunens 
grönplan, enkäter, utlåtande av landskapsarkitekt samt tidigare utförda arbeten inom 
Luleå kommun.

UTVECKLING

  Område där friytor behöver utvecklas för sina sociala och kulturella värden på grund av sitt läge i eller i  
  samband med staden.
  Värdefull friyta som är detaljplanelagd för annat ändamål eller icke planlagd mark. 
  Område för terminal- eller transportändamål som utgör barriär mellan stadens friytor samt vägar och   
  gator med mer än 15 000 fordon/dygn.
  8-15 000 fordon/dygn
  4-8 000 fordon/dygn
  Nytt gångstråk föreslås skapas.

Bad  bad, friytan är värdefull för bad och vattenlek (ex. stränder, pooler).
Bl  blomprakt, friytan är värdefull för upplevelsen av blommor och trädgårdsodling (ex. större    
  blomplanteringar, koloniträdgårdar, botaniska trädgårdar).
Bo  bollspel, friytan är värdefull för bollspel och bollek (ex. grus-, gräs- och konstgräsplaner).
F  folkliv, friytan är värdefull för upplevelsen av många människor och myllrande folkliv (ex. torg,   
  gågator, populära parker). 
G   grön oas, friytan är värdefull för upplevelsen av ett rum med grönskande golv och väggar (ex. parker,  
  trädgårdar, skogar).
L  lek, friytan är värdefull för lek främst för barn (ex. friområden, större parker, lekparker). 
N  vild natur, friytan är värdefull för upplevelsen av naturens vildhet och artrikedom (ex. våtmarker,   
  gamla skogar, sumpskogar, naturstränder, öppna vatten).
P  picknick, friytan är värdefull för samvaro i mindre sällskap, ofta i samband med solbad (ex.    
  stora gräsplaner, hagar, park- och klippstränder).
R   ro, friytan är värdefull för möjligheten till avkoppling och upplevelsen av tystnad och avskildhet   
  (ex. parker, större friområden).
U   utsikt, friytan är värdefull för överblick över landskapet samt känslan av rymd (ex. höjder, kajer,   
  stränder).
  gångstråk av stor betydelse för möjligheterna att använda och uppleva stadens friytor och    
  grönstruktur. 

FRIYTETILLGÅNG

  God friytetillgång, kvaliteterna i områdenas friytor ska bevaras, vårdas och utvecklas i en för stadsdelen  
  rimlig och karaktäristisk omfattning. 

  Begränsad friytetillgång, området har begränsat antal socialt och kulturellt värdefulla friytor
  Kvaliteterna i områdenas friytor ska skyddas och utvecklas vid planering till en för området ändamålsenlig  
  och mångfunktionell friytestruktur.

  Stråk, populära stråk/friytor som ska bevaras, vårdas och utvecklas. 

  Noder, platser i staden som skapas genom att stråk och gator möts, vilket ger ett stort underlag av 
  människor. Dessa ska tas tillvara, vårdas och utvecklas.

  Målpunkter, populära och kända platser i staden, dessa ska bevaras, vårdas och utvecklas.
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Nuvarande kvaliteter
I sociotopkartan och de analyser som ligger till grund för denna finns Luleås nuvarande 
kvaliteter samlade. De få grönytor som finns i Luleå idag är en kvalitet i sig själva, 
samtidigt som de idag inte används i den utsträckning som de har potential för och som 
skulle vara önskvärt.

En annan kvalitet som är unik för Luleå är närheten till vatten. Det är få stadscentra 
som är omgivet av så mycket vatten, med möjligheter till vattennära boende och/
eller rekreation. Detta är något som blir extra tydligt under vintern då Luleå centrums 
gränser utvidgas och de isbelagda fjärdarna blir en del av staden. Det stråk som går 
utmed Norra hamn är ett strandstråk, som utmärker sig genom sina höga värden i den 
enkätundersökning som genomförts.

Enkätundersökningen har också pekat på de kvaliteter som Storgatan och dess 
funktioner innehar tillsammans med det stora värde som Kulturens hus har 
medfört sedan det invigdes 2007. Storgatan har enligt axialkartan i Bilaga 4 också 
höga integrationsvärden som instämmer på de svar som enkäten gett. Tidigare 
examensarbeten (Wikström, 2010) påvisar även den liknande resultat samtidigt som 
rapporten likt sociotopkartan framhäver vissa noder och målpunkter som extra viktiga 
i staden, där ibland platsen utanför Smedjan längs Storgatan, trappan vid Kulturens 
hus, respektive kyrkan, Norrbottensteatern, Loet (busstationen), järnvägsstationen och 
Hälsans hus.

4.2.5 Jämförelsetal & typologi
Att beskriva den urbana miljön utifrån jämförbara rumsliga parametrar är en användbar 
möjlighet som både kan nyttjas för att beskriva den nuvarande situationen såväl som 
framtida möjligheter. Det är också ett bra verktyg för att jämföra, till synes olika 
områden med varandra. 

Utifrån Svenska stadstyper, av Rådberg och Friberg (1996) har de vanligaste 
jämförelsetalen för beskrivning av bebyggelse beräknats för Luleå centrum. Vi har tagit 
fram följande parametrar för Luleå centrum:

- Total markareal (A): Den sammanlagda markarealen som det aktuella området  
 upptar. (Indelningen följer Luleå kommuns områdesindelning för statistik) 
-  Andel bebyggd mark (q): Den del av ett område som är täckt med bebyggelse  
 (dock ej vägar och dylikt) 
- Befolkningstäthet (B): Antal invånare per hektar.
- Bruttoarea (BTA): Den sammanlagda arean som samtliga våningsytor inom det  
 aktuella området upptar. 
- Antal invånare: Invånare i respektive del av centrum (Statistik från: 2009-12-31)
- Nettoexploatering (Enetto= BTA/kvartersmark): Bruttoarean för ett område   
 delat med ytan kvartersmarken för området.
- Bruttoexploatering(Ebrutto=BTA/A): Bruttoarean för ett område delat med   
 den totala markarealen (A) för samma område.



Tabell 6. Tabellen visar en sammanställning av jämförelsetalen för Luleå tätort.

   A (ha) q B BTA (ha) Antal invånare Enetto Ebrutto

Innerstaden  66,7 0,29 64,9 67,7 4 328  1,83 1,02
Oscarsvarv  16,8 0,18 67,2 11,4 1 128  1,01 0,68
Västra stranden  17,1 0,10 0,4 4,0 7  0,36 0,23
Östra stranden  10,2 0,10 0,0 1,0 0  1,00 0,10
Norra hamn  5,9 0,18 90,0 4,6 535  1,31 0,77
Södra hamn  15,5 0,19 31,0 7,6 482  1,22 0,49
Östermalm  5,5 0,16 30,8 2,7 168  0,68 0,50
(söder om Lulsundsg)
Gültsaaudden  18,9 0,06 19,3 2,8 365  0,48 0,15

Gällande de olika jämförelsetalen så visar Tabell 6 att det finns stora skillnader inom 
centrumhalvön. Exploateringstalet är som högst i innerstaden och som lägst på 
Gültsauudden, bortsett från Östra stranden, vilket är precis vad som går att förvänta sig.

Förutom att jämförelsetalen går att använda för att jämföra de olika bebyggelsetyperna 
med varandra så är de till stor nytta för att jämföra Luleå med andra städer, för att se i 
vilken utsträckning Luleå är en tät, gles eller på annat sätt avvikande från andra platser 
och vilka konsekvenser detta kan medföra. Figur 21 visar exempel på exploateringstal i 
plan. 

Exploateringstalet går också att använda för att förutspå möjligheten till förtätning 
inom ett specifikt område. Om de olika områdena i Luleå kategoriseras på det sätt 
som beskrivs i kapitel 3.1.1 så går det att få fram vilken förtätningspotential respektive 
område har. Bebyggelsetypologin är hämtad från Luleå kommuns klassificering enligt 
terrängkartan. Resultatet av klassificeringen går att utläsa i Figur 22.

Figur 21. Bilderna visar på olika exploateringstal (netto) i Luleå, kopplade till kvartersstrukturer. 
Från vänster: Gültzauudden, Oscarsvarv och Innerstaden.

1,0:0,5: 1,8:
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Tabell 7. Tabellen visar det genomsnittliga ökningen av förtätningsutrymmet samt exploateringstalet för de olika 
områdena. 

Tillsammans med bebyggelsetypen, som bygger på exploateringstalen, våningshöjden 
samt typologin går det att utläsa det genomsnittliga förtätningsutrymmet samt den 
ungefärliga ökningen av exploateringstalet i respektive område. Resultatet blir då som 
följer:

Stadsdel  Typologi Bebyggelsetyp  Viktat genomsnittligt  Ungefärlig ökning av E
      förtätningsutrymme
Innerstaden sluten Hög sluten bebyggelse  5 %   0,1
  hög Medelhög sluten bebyggelse  14 %   0,05
Oscarsvarv hög Medelhög sluten bebyggelse  14 %   0,05
Västra stranden x x    x   x
Östra stranden industri Verksamhetsområde   x   x
Norra hamn hög Medelhög sluten bebyggelse  14 %   0,05
Södra hamn hög Hög öppen bebyggelse  10 %   0,1
  industri Verksamhetsområde   x   x
Östermalm hög Hög öppen bebyggelse  10 %   0,1
(söder om Lulsundsg)
Gültsauudden låg Gles småhusbebyggelse  5 %   0,03

Kontentan av ovanstående är att det enligt den modell som presenteras av Stockholms 
läns landsting (2009) finns ett förtätningsutrymme på Luleås centrumhalvö som 
varierar mellan 5 och 14 % och möjlighet att öka exploateringstalet med mellan 
3 och 10 %. Störst förtätningsutrymme finns det i Norra hamn, Oscarsvarv samt i 
delar av Innerstaden. På Gültsauudden är förtätningsutrymmet som lägst. Det viktade 
förtätningsutrymmet innebar, som beskrivet i kapitel 3.1.1 en fördelning av de tänkbara 
metoderna för förtätning. 

Det skall dock påpekas att dessa tal inte gäller för de områden som idag inte innehåller 
någon bostadsbebyggelse såsom Östra stranden, delar av Södra hamn samt till största del 
även Västra stranden. Detta är förklaringen till varför dessa värden saknas i tabellen ovan.

Visualisering av befolkningstäthet
Genom att illustrera befolkningstätheten (Figur 23) skapas en större förståelse för var 
den största delen av stadens befolkning finns. Staplarna illustrerar antalet invånare per 
kvarter där varje meter stapel motsvarar en invånare. 
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Figur 22. Typologikartan visar vilken bebyggelsetyp som finns på centrumhalvön.
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4.2.6 Förtätningsros
Kapitel 4.2.5 beskriver förätningsutrymmet i jämförbara tal, som till stor del bygger 
på exploateringstal, bebyggelsetyp samt typologi. För att ytterligare analysera 
förtätningspotentialen i mer ”mjuka” termer har en förtätningsros, för dels hela 
planområdet och dels för de olika delarna av centrumhalvön i Luleå tagits fram, enligt 
modellen i kapitel 3.1. Förtätningsrosen ger en indikation om vilken potential och 
vilka möjligheter ett visst område har, men också vilka problem och svårigheter som 
finns. Rosen kan fungera som ett underlag i diskussionerna kring förtätning av de olika 
områdena. 

De olika förtätningsrosorna (Figur 24-32) för dels hela centrumhalvön samt för de olika 
områdena ger en relativt klar bild över vilka utmaningar och möjligheter som finns 
inom respektive område gällande förtätningspotentialen. Vad gäller Figur 29-30 så ger 
modellen otydliga värden då dessa områden till stor del är oexploaterade idag. 

Figur 24. Hela planområdet
Förtätningspotential för hela 
planområdet får ses som 
god. Det fi nns ett relativt stort 
tryck medan friheten är mer 
begränsad. 

Figur 25. Innerstaden
I innerstaden syns det tydligt 
att trycket på förtätning är som 
störst, men att varken friheten 
eller utrymmet är så stort. 
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Figur 28. Östermalm, söder 
om Lulsundsgatan
Det relativt lilla området ger en 
relativt hög frihet men varken 
behovet eller trycket är så 
stort. 

Figur 29. Östra stranden
På det idag icke exploaterade 
Östra stranden är friheten och 
behovet störst. Att utrymmet 
blir så pass lågt beror på 
det faktum att det idag inte 
fi nns någon bebyggelse eller 
infrastruktur i området. 

Figur 26. Norra hamn
Norra hamn, med sitt 
centrala läge uppvisar 
ett stort förtätningstryck, 
men också ett relativt stort 
förtätningsutrymme. Det 
senare mycket tack vare en 
omvandlingsbar bebyggelse. 

Figur 27. Södra hamn
Förtätningspotentialen i Södra 
hamn är generellt stor, sett till 
de olika delarna. Detta beror 
dels på den relativt stora, 
oexploaterade yta som fi nns 
samt de typer av verksamheter 
som fi nns inom området.  
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Figur 31. Oscarsvarv
På Oscarsvarv fi nns utrymmet 
att förtäta, men friheten, 
trycket och till viss del även 
behovet är lågt.

Figur 32. Gültsauudden
På Gültsauudden är 
förtätningsbehovet stort, men 
de andra faktorerna är alla 
mycket låga. Detta ger en 
bra bild av det komplexa i att 
förtäta småhusbebyggelse. 

Figur 30. Västra stranden
Västra stranden, som 
idag till stor del saknar 
bostadsbebyggelse uppvisar 
ett stort behov och en relativt 
stor frihet men att det varken 
fi nns utrymme eller tryck. 
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4.3 Osäkerheter

Infrastruktur
I det kommunala planmonopolet, som ger kommunen rätten att planlägga och 
bestämma över markens användande finns det vissa inskränkningar, som ger staten rätt 
att ”säkerställa” mark för framtida infrastrukturprojekt, till exempel Norrbotniabanan. 
Detta fenomen kan i vissa fall skapa en situation där kommunens egna planer blir 
bromsade eller är beroende av de utredningar och planer som fattas på nationell nivå 
för de stora infrastrukturprojekten. I fallet med Norrbotniabanan finns det ett antal 
alternativa järnvägskorridorer som utreds, och beroende på vilken av dessa som väljs blir 
konsekvenserna för Luleå centrum olika. Exempelvis kräver en så kallad ”säck-lösning”, 
där tågen vänder inne i Luleå, mer plats än de alternativ där tågen endast passerar 
stationen. Kommunens planer för utveckling av området kring stationen är således 
beroende av det alternativ Trafikverket väljer att gå vidare med och så länge beslut 
saknas i den frågan är även kommunens möjlighet till planering begränsad (Banverket, 
2009).

Befolkningsutveckling
Förtätning kan, som tidigare nämnts vara en nödvändig utveckling för att befolkningen 
inom ett utpekat område skall förbli konstant. Med ökad bostadsyta per person, som 
länge varit tendensen, och utan tillförande av nya bostäder minskar invånarantalet inom 
det aktuella området om ingen förtätning/nybyggnation sker (kapitel 2.4). 

I de politiska visionerna för Luleå finns det ett uttalat mål att invånarantalet i 
kommunen skall öka med 10 000 på 10 år. Ser man till befolkningsutveckling i Luleå 
i ett historiskt perspektiv har ingen liknande befolkningsökning skett under en så kort 
tid. Från exempelvis år 1970 fram till år 2010 så har befolkningen i Luleå kommun 
ökat med cirka 15 000 personer. Luleå centrum har ökat sitt invånarantal med cirka 
1800 personer under samma tid (Luleå, 2010a). Befolkningsutvecklingen bör ses som en 
osäker faktor och planeringen måste ta hänsyn till den. 

Geografiska förutsättningar - Landhöjning & Vatten
Samtidigt som vattennivån väntas stiga, på grund av klimatförändringarna pågår en 
landhöjning i norra Sverige. Landhöjningen är cirka 9 mm per år (Luleå 2010b). Dessa 
siffror, både vad det gäller vattennivån och landhöjningen är mycket osäkra och kan 
endast ge en uppfattning om en tänkbar utveckling. Att ta ställning till detta faktum är 
en viktig del i den fortsatta planeringen. Hur skall exempelvis mark som tillkommer 
genom landhöjningen nyttjas och vilket förhållningssätt finns till bostäder och andra 
verksamheter längs strandkanterna. 
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4.4 Möjligheter

4.4.1 Metoder till förtätning 
Vid förtätning av Malmö stad användes fyra olika förtätningsmetoder (Malmö, 2010). 
Dessa fyra möjligheter till förtätning beskrivs nedan:

Komplettering
Innebär att ny bebyggelse placeras på obebyggd mark men i enlighet med befintlig 
struktur. Exempelvis lamellhus eller punkthus på befintlig markparkering eller öppen 
gård.  

Påbyggnader
Detta har blivit en vanlig form av förtätning i centrala stadsdelar, vilket vi kan se 
tydligt i Luleå centrum idag. Det kan som exempel vara påbyggnad av bostäder, kontor, 
parkeringshus med mera som byggs på för komplettering eller för nya ändamål. Det 
sistnämnda är Klara Zenit (s.66) ett tydligt exempel på, där har en helt ny miljö skapats 
genom påbyggnad. 

Överdäckning
Är en möjlighet som finns i samband med spårområden och större vägar. En många 
gånger dyr variant som har den positiva effekten av att bryta barriärer och reducera 
buller.

Utfyllnad i vatten
En eventuell landhöjning kan innebära att markytan växer. Om vi ser till Luleå som 
helhet så är det också så att vissa av innerfjärdarna är uppdämda vilket går att reglera för 
att få tillgång till mer mark. Vidare finns det idag i gällande planer förslag om utfyllnad i 
Södra hamn i samband med bostadsbebyggelse.

Stockholms läns landstings (2009) sätt att beskriva förtätning har använts tidigare i 
rapporten för diskussion om förtätningsutrymme och potential. De beskriver fyra 
möjliga förtätningsscenarier; komplettera, lyfta, förnya och förvandla. Komplettera 
handlar precis som i Malmös fall om att nya hus byggs på obebyggd mark enligt den 
befintliga strukturen, det kan jämföras med infill, alternativt utbyggnad av villaområden 
som kompletterar och skapar en helhet. Lyfta görs genom att befintliga hus höjs i 
snitt med 50 %, vilket är specifikt för metoden som utarbetats av Stockholms läns 
landsting (2009). I tidigare nämnd påbyggnad är det mer vanligt att det kan röra sig 
om en mindre andel, många gånger byggs befintliga hus på med endast en eller ett par 
våningar då skalan inte ska förändras alltför mycket. Förnya beskrivs genom att nya 50 
% högre hus läggs till enligt den befintliga strukturen. Förnya kan vara en del i att ändra 
om strukturen mot en högre bebyggelse vilket också det sista sättet, förvandla, handlar 
om. Då rivs 10-20 % av befintlig bebyggelse och nya 50 % högre hus läggs till enligt ny 
struktur. 
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Figur 34. Moderna museet, Malmö Foto Åke E:son Lindman

Figur 33. Townhouse, Landskrona Foto Åke E:son Lindman

Townhouse i Landskrona är ett 
exempel på infill i en äldre bebyggelse 
som kan skapa en modern känsla. 
Genom infill effektiviseras utnyttjandet 
av marken.

Infill kan genomföras för att skapa en 
helhet, där de outnyttjande mellanrum 
som finns i staden fylls igen. Platser 
som inte fyller någon egen funktion i 
form av rumskänsla ges en funktion.

Moderna museet i Malmö är ett tydligt exempel på infill där kontrasterna från omgivande bebyggelse är 
stor. Det visar hur modern bebyggelse kan skapa liv genom att bryta av mot övrig bebyggelse.

Infill kan vid fel utformning också förstöra en bra helhet eller karaktär som finns sedan tidigare. Vissa tomrum 
kan ha en funktion som inte syns eller som vi inte känner till vid en första anblick.

67



Figur 36. Klara Zenit, Stockholm Equator European architects, Foto Håkan Dehmer

Figur 35. Kvarterhuset, Köpenhamn Foto Jens Lindhe

Kvarterhuset i Köpenhamn är ytterligare ett 
exempel på god förtätning genom infill. Där 
byggnadsmaterial och hustyp skiljer sig stort 
från omgivningen. 

Det skapar dynamik och kontraster i 
stadsmiljön, trots små förändringar på den stora 
strukturen. Infill är ett sätt att förtäta, vilket inte 
tar ny mark i anspråk i utkanten av staden vilket 
ses som en stor fördel.

Klara Zenit i Stockholm är ett populärt referensobjekt när påbyggnad diskuteras. Här har en 
radhusbebyggelse byggts på befintlig byggnad, vilket visar att påbyggnad inte alltid behöver handla 
om att lägga till en ny våning. Påbyggnad liksom all annan förtätning handlar om effektivt utnyttjande av 
mark. Den risk som tas är den skalförändring som påbyggnad kan innebära, vilket kan medföra ett rörigt 
intryck då skalan i staden varierar utan att det finns en plan om varför.
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Kv Svanen i Luleå är ett exempel 
på påbyggnad där det skapas plats 
för fler bostäder samtidigt som 
byggnaden får en ny karaktär.

Figur 38. VM Bjerget, Köpenhamn Foto Jens Lindhe

VM Bjerget är ytterligare ett exempel på god förtätning där parkering och bostäder kombineras på ett bra sätt. 
Byggnaden är formad som ett berg med parkeringsgarage i mitten och bostäder överst längs med sluttningen. 
Mount Everest pryder utsidan av parkeringsgaraget. 
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Figur 37. Kv Svanen, Luleå



4.4.2 Stadsbild
Förtätning genom metoden att bygga högre kan många gånger ha en stor inverkan på 
den befintliga skalan. I Luleås fall har kyrkan en stor betydelse, både av historiska och 
emitionell skäl. Generellt sett har Luleå centrum en låg bebyggelse jämfört med många 
av de centrum som finns runt om i Sveriges större städer. Jämförs Luleå centrum också 
mot städer i ett internationellt perspektiv så har Luleå med huvuddelen av de svenska 
städerna en väldigt låg bebyggelse. 

Figur 39. Storgatan, så som den ser ut 
idag. En nuvarande skala som är låg i 
förhållande till gatubredden. Hur väl bidrar 
denna skala till upplevelsen av Storgatan?

Figur 40. Storgatan, med ny skala. Hur 
skulle detta påverka stadslivet i centrum?
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Figur 41. Fotomontage över Luleå, Hur skulle 
denna stadsbild påverka Luleå och dess stadsliv? 
Vilken inverkan skulle ett antal höga byggnader 
få på Luleås skyline och vilka effekter skulle detta 
få för stadsrummen i staden. Kan en hög centralt 
placerad byggnad bidra till en ny nod i staden?
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Figur 42. Vancouver, är detta något 
Luleå stad bör sträva mot? Vilka är 
fördelarna och vilka effekter får det?



Nu finns det inga stora behov av en skyline full med skyskrapor i Luleå, detta då det 
inte finns tillräckligt med människor att fylla dem samt att gatumiljön i norra delen 
av Sverige behöver det maximala ljusinsläpp och undvikande av förstärkta vindar 
som möjliggörs genom en lägre bebyggelse. Att bygga vertikalt skulle skapa långa 
skuggpartier och ogästvänliga gatumiljöer tillsammans med den förändring som sker 
i lokalklimatet som beskrivits i kapitel 2.7. Samtidigt bör det beaktas att även smalare 
gatumiljöer med hjälp av mycket människor kan skapa trivsamma miljöer, likt de 
som finns i några av de galleriorna längs Storgatan i Luleå. Dessa miljöer är vanligt 
förekommande i varmare länder där det bland annat, tack vare skugga finns attraktiva 
gränder som fungerar med caféer och butiker i en liten skala.  

De centrala gatorna i Luleå centrum har en väl tilltagen bredd, detta är något som 
tidigare reglerats av historiska byggnadsstadgar. Dessa gator bör på sikt smalnas av/ skalas 
ner till förmån för gång- och cykeltrafik, trädplanteringar som ger ett mer trivsamt 
gaturum. 

Figur 44. Degraves St., Melbourne är 
ett exempel på hur stadslivet kan vara 
stort även i små skuggiga gränder.

Figur 43. Via Laietana, Barcelona är 
ett exempel med en hög skala och rikt 
stadsliv mycket på grund av ett stort 
flöde av människor. 
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En stadssiluett kan i många fall vara det som kännetecknar en stad, eller skapar en 
identitet. Men vad är viktigast, hur staden upplevs från exempelvis Bodenvägen eller 
hur stadslivet fungerar på gatunivå? Diskussionen kring höga hus i Luleå har präglats av 
de specifika husens påverkan på siluetten, där kyrkan länge haft en ohotad plats. Till viss 
del har diskussionen varit onyanserad, där exempel på ny skyline har varit hämtad från 
storstäder som New York. Men på vilket sätt påverkar de olika stadssiluetterna gatulivet 
och vilka är konsekvenserna av de olika sätten att planera staden som illustreras i Figur 
45. Hur blir livet i staden beroende på var tyngden av bebyggelsen finns? 
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Figur 45. Stadssiluetter. 
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5. Planförslag

I planförslaget ges exempel på vilka områden i Luleå som kan förtätas och på vilka 
sätt det kan göras. Planförslaget har sin grund i programmet och den litteratur som 
studerats. Utifrån detta har konstateranden gjorts för vilka områden som är lämpliga att 
studera närmare vid förtätning. Vid en förtätning är det av stor vikt att planeringen tar 
sin grund i nuläget samt de specifika förutsättningarna som Luleå ger.

Figur 46. Det finns exempel i Luleå där stadens koppling till 
vatten har använts på ett bra sätt. 

Figur 47. Vilken är inställningen till den befintliga miljön och 
hur kan ny bebyggelse förstärka det som redan finns idag? 
För att få en fungerande helhet i staden är det av stor vikt 
att ny bebyggelse och nya strukturer planeras med det 
befintliga i åtanke. 

Figur 49. Ett eventuellt nytt resecentrum i samband 
med Norrbotniabanan skulle kunna frigöra intressanta 
markytor i centrum. Att redan i tidiga skeden fundera 
kring utveckling och användningen av stadens platser kan 
skapa en mer genomarbetad och hållbar stadsplanering. 

Figur 48. Kv Vesslan är ett av flera exempel på förtätning 
och nybyggnad i Luleå centrum. En prefabricerad 
konstruktion som inte planerats med den specifika platsen 
i åtanke.
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Figur 50. Luleå centrum 
är fullt av ”mellanrum”. 
Ett effektivt utnyttjande av 
kvartersstrukturen skulle 
bidra till en trivsammare, 
intressantare stadsmiljö 
såväl som skapande av 
nya attraktiva bostäder. 
(fotomontage)

Figur 52. 
Förtätningspotentialen 
är inte lika uppenbar på 
alla platser. Att bygga på 
befintlig bebyggelse kan 
skapa en mer enhetlig 
struktur. (fotomontage)

Figur 51. Ny samlad 
bebyggelse behövs för 
att öka antalet invånare i 
centrum. Detta bör göras 
genom att använda de 
attraktiva ytor som finns 
tillgängliga i centrum. 
(fotomontage)



5.1 Beskrivning av planförslag

Planförslaget beskriver en rad olika områden där utveckling skulle kunna bidra till 
en tätare och mer livfull stad. Ett flertal områden är markerade då vi ser dem som 
oexploaterade, med en stor potential för Luleås framtida utveckling. Bland dessa 
områden finns Västra stranden, Södra hamnplan och Östra stranden. Vidare finns 
Innerstaden markerat som ett område där komplettering och infill kan skapa en helhet 
med en mer komplett kvartersstruktur. Inom Innerstaden finns ytterligare platser som 
är av extra intresse så som kvarteret Loet och kvarteret Hunden (platsen för gamla Fritz 
Olsson huset med parkeringsytorna intill.) När komplettering ska till genom infill kan 
det också vara intressant om det går att åstadkomma denna utbyggnad inom de 300 
meter från parker som nämnts tidigare i kapitel 4.2.3.

Space syntax analysen i Bilaga 4 visar vilka gator som har höga integrationsvärden i 
Luleå centrum. Längs dessa stråk har vi också gett förslag på utökad bebyggelse, för att 
dra nytta av dessa värden, samt att ge fler möjligheten att bo i centrala och livfulla lägen. 

Inom centrum finns idag ett antal parkeringshus som bör tas tillvara. De kan byggas ut 
alternativt byggas på med ny typ av bebyggelse likt exemplet Klara Zenit på sidan 66. 
Där har radhusbebyggelse placerats uppe på ett kvarter med kontor och butiker.

En yta där fokus bör ligga på att skapa en kontinuerlig 
kvartersstruktur och en livfull gatumiljö. Svårt att få 
in något större antal nya bostäder inom denna yta. 
Komplettering bör ske genom infill och eventuell 
påbyggnad.

Stråk med höga integrationsvärden, som bör tas tillvara 
och förstärkas. Här bör förtätningen ha fokus på att 
förstärka stadens viktiga funktioner.

Planförslag inkluderat alla delar.

Oanvända/underutnyttjade ytor som ger chansen 
till att utveckla nya kvarter med helhetslösning och 
blandstaden i fokus. Här finns utrymme för en större 
mängd bostäder. 
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Figur 53. Planförslagets uppdelning.
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5.2  Utveckling av centrum genom Södra hamn &  
 Östra stranden

En framtida utveckling av Luleå centrum beskrivs i Figur 54, där Östra stranden kan 
utvecklas till ett populärt bostadsområde intill Skurholmsfjärden. Detta tillsammans 
med en utveckling av Södra hamn till en blandstadskaraktär med bostäder, kontor och 
arbetsplatser i ett attraktivt läge. Detta möjliggör ett kontinuerligt gångstråk inte bara 
runt Skurholmsfjärden, utan också runt hela centrumhalvön. Givetvis förutsätter ett 
sådant attraktivt gångstråk att Södra hamnleden ges en annan karaktär mot vad den har 
idag.

Södra hamn består idag av platskrävande verksamheter så som stormarknad, bygghandel, 
däckverkstad med mera. En utveckling av Södra hamn tillsammans med Östra stranden 
skapar förutsättningar för fler invånare, nya grönytor och en naturlig kontakt med 
vattnet. Idéer om en utveckling av ett kajstråk i anslutning till Södra hamn, Södra 
hamnplan samt vidare bort mot Varvet förutsätter även det att karaktären på Södra 
hamnleden skalas ner. 

En utveckling av detta område beror till stor del på hur järnvägen och en eventuell 
Norrbotniabana kommer att dras i framtiden. Om ny järnväg dras och ett nytt 
resecentrum kommer till kan centrum utvecklas och förskjutas i östlig riktning. Detta 
möjliggör i sin tur för nya bostadsområden och även möjlighet till ett sammanhängande 
grönstråk längs med Prästgatan och söderut till Södra hamn. Möjligheter och 
förutsättningar för ett nytt resecentrum där lokal-, regional- och nationell trafik 
länkas samman är goda. Om det nya resecentrat ska ligga i kvarteret Loet eller där 
järnvägsstationen ligger idag får framtida utredningar visa då förutsättningarna runt 
järnvägen har klarnat. Det är dock viktigt att redan nu skapa en diskussion kring möjlig 
användning av de ytor som blir tillgängliga. 

Södra hamn

Skurholmsfjärden

Innerstaden

Svartöstaden

Södra hamnleden
P

rästgatan

Figur 54. Förslag för Södra 
hamn tillsammans med Östra 
stranden.
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I och med en eventuell förändring av Södra hamnleden går det att binda ihop 
kvarterstrukturen i Innerstaden med den struktur som finns i Södra hamn och på så vis 
behålla rutnätet och skapa siktlinjer mot vattnet.

Den kanske främsta fördelen med utveckling av Södra hamn, är möjligheten att binda 
samman centrum med Svartöstaden och den framtida önskan om utveckling på 
Svartöberget. Kopplingen däremellan kan genom denna utveckling bli tydligare och 
skapa en bättre förbindelse för gång- och cykeltrafiken in till centrum.

5.3 Förändrat stadsliv

Mer människor på en mindre yta skapar förutsättningar för ett ökat stadsliv. För att dra 
nytta av en större befolkning i centrum är det viktigt att det finns en tydlig plan för hur 
biltrafikens inverkan på stadsmiljön kan minskas, samtidigt som gång- och cykeltrafiken 
stärks. En minskad biltrafik och en ökad täthet kan ge upphov till fler naturliga 
mötesplatser i staden. En ökad närvaro av människor gör bland annat grönytorna mer 
kvalitativa, samtidigt som de blir en tydligare del av staden.

En ökat täthet i de centrala delarna av Luleå har en påverkan på stadslivet. Som 
planförslaget visar finns det stora möjligheter att både bygga för en stor mängd 
nya invånare i centrum, samtidigt som stadens gaturum, genom exempelvis infill, 
görs attraktivare. Fler människor i de centrala delarna ökar folklivet och de sociala 
kontakterna. En ökad befolkning inom ett område skapar också möjligheter för ett 
bredare handelsutbud i centrum. Målbilder som saluhallar, livfulla caféer och livfulla 
affärer bortom Storgatan skulle kunna bli en verklighet med fler invånare i centrum.  
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Figur 55. Vision för 
Smedjegatan.
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5.4 Förtätningens påverkan på stadens kvaliteter

En föreslagen förtätning kan bidra till nya kvaliteter, bevara dem som finns och i viss 
utsträckning även förstärka dessa. Kvaliteten på de tre centrala parkerna i Luleå centrum 
kan ökas genom att förtäta inom en radie beskrivet i kap. 4.2.3. Detta medför att 
fler bor inom ett kortare avstånd till parkerna och därmed ökar kvaliteten genom att 
fler passerar och nyttjar parkerna. Denna typ av förtätning bygger på eventuell infill 
alternativt påbyggnad i de centrala delarna, en slags förtätning som är diskret men som 
skapar underlag för fler människor att bo i centrala attraktiva lägen. 

Genom en utveckling av Östra stranden och Södra hamn tas vattenkontakten till vara 
och ett kontinuerligt gångstråk blir möjligt längs Skurholmsfjärden samt Södra hamn. 
Isen nyttjas flitigt i Södra hamn vintertid, och en utveckling av dessa ytor kommer göra 
isen ännu mer tillgänglig. Dessa delar är områden där Luleå också har chansen att skapa 
nya kvaliteter i de nya områden som planeras här.  

Förtätning av centrum kopplat till stadens kvaliteter ger i slutändan förhoppningsvis ett 
ökat underlag för handel, stärkta noder där människor samlas för sociala möten samtidigt 
som hela centrum stärks och skapar en livfull stadskärna. Detta utan att på något vis 
förstöra stadsbilden eller kvarterstrukturen, istället kan områden som Östra stranden och 
Södra hamn byggas i samma struktur för att bidra till en helhet. 

En förtätning och utveckling mot en stad med mer gång-, cykel och kollektivtrafik 
ger också förutsättningar för minskad biltrafik och buller vilket bidrar till en trevligare 
centrummiljö med förhöjd kvalitet.

5.5 Utvärdering - verkligheten gör sig påmind

Följande stycke har framkommit under diskussioner med handledare, tillika 
planarkitekter på Luleå kommun. Dels för att diskutera teoriernas användbarhet i 
den kommunala planeringen och dels för att analysera det förslag till förtätning som 
framkommit i rapporten. Stycket är också tänkt att klargöra att denna rapport till viss 
del ger en förenklad bild av en fråga som är mer komplex i verkligheten. I kapitel 6 
följer en mer utförlig diskussion där vi diskuterar den teoretiska bakgrunden samt de 
analyser vi gjort. 

Ett första konstaterande är problematiken i avståndet mellan forskningens idéer kring 
hållbar planering och de faktiska problem och hänsynstaganden som en kommunal 
planeringsprocess måste förhålla sig till. Att plocka upp vetenskapliga studier och 
använda dessa i stadsplaneringen är en bra idé, det är dock viktigt att förstå den 
komplexitet både gällande processen såväl som de ekonomiska faktorerna som finns 
i exempelvis Luleå. Det kan finnas en risk att vetenskapens ”sanningar” avfärdas 
av planerarna eller politikerna för att de anser att teorierna saknar förankring i 
verkligheten. 
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Vidare går det att konstatera att den process som krävs för att driva igenom en stor 
stadsförtätning innefattar ett stort antal professioner inom den kommunala såväl som 
den statliga och privata organisationen. Hur får man alla dessa att sikta mot samma mål? 
Att utarbeta gemensamma mål är därför centralt för att uppnå det resultat vi beskriver i 
rapporten. 

Ett problem som finns vid stadsomvandlingar av mer betydande storlek är det faktum 
att den måste börja i någon ände. Vem skall ta det första spadtaget, och därmed stå 
för de stora riskerna? Ny attraktiv bebyggelse i de centrala delarna av Luleå kräver 
strukturella förändringar. Att förändra exempelvis karaktären på Södra hamnleden är 
ett måste om Södra hamn ska bli en väl fungerande och integrerad del i centrum. En 
sådan förändring kostar stora summor och kräver att politiker och tjänstemän såväl som 
privata aktörer ser de vinster en förändring kan medföra i ett längre perspektiv. Sist en 
större omvandling skedde i Luleå var i samband med planerna för Stålverk 80. Vilken 
omvälvande händelse kan bidra till en ny stadsomvandlig av samma dignitet och hur 
kan de finansieras?

Ytterligare en faktor som måste tas i beaktning är vad invånarna vill ha. Drömboende i 
Luleå är (eller tros vara) den egna villan i ett centrumnära läge. Den stora utmaningen 
för kommunen är att skapa attitydförändringar som medger ett förtätat Luleå. För att ge 
människor möjlighet att välja något annat än den traditionella villan krävs det ett ändrat 
utbud gällande bostäderna i centrum. I Luleå saknas en typ av bebyggelse som lockar 
människor som är beredda att betala för en högre standard i attraktivare lägen. Den 
nuvarande bebyggelsen går i invanda fotspår utan något som sticker ut, både på gott och 
ont. 

Det finns en tro om att tillväxt är lösningen på de ekonomiska problemen, där större är 
starkare. Risken med ett sådant synsätt är att kommunen i viljan att växa ekonomiskt 
investerar i kortsiktiga lösningar som ur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv är mer 
tveksamma. 

Befolkningsutvecklingen har vi nämnt tidigare i rapporten. För kommunen finns det 
en problematik med att dels behålla de befintliga invånarna samtidigt som nya skall 
attraheras. Idag planeras Luleås framtid utifrån ett ökat befolkningsunderlag. Hur 
det skall uppnås är ingen självklarhet men svaren på den frågan är central i Luleås 
utveckling.

Gällande planförslaget så finns det ytterligare frågor att lösa. Hur skall exempelvis 
ett område som Gültsauudden utvecklas för att vara en del av förtätningen? Vilket 
förhållningssätt skall man ha till ett sådant område? Att det inte finns med i rapporten 
visar till viss del att det är en svår fråga att lösa. Andra specifika platser i Luleå som inte 
berörts närmare i förslaget är de grönytor som finns kring landshövdingens residens. 
Hur kan en sådan plats integreras bättre i staden så att stadens invånare kan ta del av den.

Trafiksituationen i Luleå behöver förändras. Något som vi slagit fasta på i arbetet. Men 
hur skall det lösas mer konkret? Skall Storhedsvägen användas som ringled, eller krävs 
en helt ny infrastruktur för att lösa trafikproblematiken? Dessa frågor finns inte berörda 
men är starkt sammankopplade med förtätningsfrågan. 
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6. Diskussion & slutsats

Konsekvenser vid förtätning
Det är intressant att se hur litteraturstudien visar att det finns delade meningar gällande 
förtätning. Det har också varit lärorikt att se hur synen på planering har förändrats med 
tiden, från 60 och 70-talets funktionsseparering till dagens blandsstadsideal. Idag ser 
vi på planering med andra ögon än vad vi gjorde för tjugo år sen och vidare tjugo år 
framåt väntar förmodligen nya synsätt. Detta sker då vi är under ständig utveckling där 
vi hela tiden måste anpassa oss till rådande förhållanden. 

Slutsatsen från litteraturstudien pekar dock på att en förtätning trots allt medför flertalet 
positiva konsekvenser som väger över mot de negativa. En tätare struktur medför fler 
människor på en mindre yta, om inte förhållandet till trafiken förändras kan detta leda 
till ökad trafik, mer buller, svårigheter med parkering.

Minskad energianvändning är den stora positiva aspekten som en förtätning medför 
enligt studierna (kapitel 2.3.3). Förtätning är inte miljövänlig i sig själv, men det bidrar 
till att minska antalet bilburna resor för dem som bor centralt samtidigt som det skapar 
förutsättningar för en utveckling av gång- och cykeltrafik tillsammans med en stärkt 
kollektivtrafik. En stor del i dagens diskussion handlar om energianvändning och 
minskat resande, där vi också kan se att en förtätning minskar transporter av avfall, 
livsmedel och andra varor. 

I komplexiteten med förtätning framgår att det är ohållbart att enbart bygga för fler 
invånare i staden utan att ta ett större grepp om frågan, inkluderat grönytor, trafik 
och sociala aspekter. En förändring mot en tätare stad med minskade transporter 
bör kombineras med fokus mot en stad för gående och cyklister. En förutsättning 
för att detta ska vara möjligt att genomföra i Luleå, är att genomfartstrafiken måste 
minskas samt att kravet på parkering inte kan vara detsamma i framtiden. Trafiken är 
platskrävande, den skapar buller och delar upp staden genom barriäreffekter. Bilen kan 
inte fortsätta få den stora betydelse som den haft i stadsutvecklingen, där bilen historiskt 
har format staden till vad den är idag.

Ytterligare en aspekt som inte får glömmas bort i planeringen är förhållandet till de 
grönytor som finns. Teoretikerna är oense huruvida det är bra att nyttja grönytor 
för förtätning gentemot behovet av grönytor för rekreation. Vi tror att det finns en 
möjlighet, precis som Ståhle (s.20) beskriver att vi faktiskt kan öka kvaliteten på 
grönytorna genom att faktiskt bo mer tätt runt dem och på så vis öka nyttjandet av dem 
och därmed uppnå en ökad kvalitet. Ser vi till Luleå som stad kan det var aktuellt att 
komplettera med bostäder inom nära avstånd till parkerna för att öka användandet och 
bidra till att fler upptäcker stadens gröna rum.

Ett område som är mer otydligt utifrån den litteratur som vi studerat är förtätning och 
dess konsekvenser på det sociala stadslivet. Mer människor innebär fler sociala möten 
och ett större kundunderlag för service och handel. Det medför också en mer livfull 
stad under dygnets alla timmar. 
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Med förtätning tillkommer också en risk för att olika områdens popularitet, pris 
och förhållande till staden som helhet förändras. Detta kan få konsekvenser så som 
segregation och obalans sett till hela staden, vilket finns beskrivet i kapitel 2.4. 
Ytterligare ett problem med förtätning är att det finns en stor mängd människor som 
inte vill bo tätt eller centralt, de saknar intresse av att bo centralt med de fördelar 
som det innebär. Detta är också en förutsättning för staden, alla kan omöjligt få plats 
i centrum samtidigt som en stor del av charmen med centrum är att de som bor i 
utkanten samlas här för sociala möten. Orsaken till detta kan vara personliga värderingar 
med mera, något som vi valt att inte lägga någon större vikt vid tillsammans med de 
socio-ekonomiska frågorna där vi, med den kunskap vi besitter har svårt att veta vilka 
effekter en förtätning har på dessa.

Attityd till boende, resande och miljö
Tidigare stycke gränsar till människors attityder och vad invånarna egentligen vill ha. 
Planerar vi för invånarna eller för vad vi tror att de vill ha? I Luleå finns idag en stor 
efterfrågan på villatomter, något som kommunen tagit fasta på och planerar för. Det 
kan finnas en skillnad i vad vi som invånare efterfrågar beroende var i livet vi befinner 
oss men också var i världen eller var i Sverige vi befinner oss. Alla ser inte samma 
mervärden av att bo i staden, samtidigt som den ekonomiska möjligheten kan förändras 
över tiden. Vi vet inte vad som händer med bränslepriserna och det är möjligt att det 
får framtida konsekvenser i form av mängden resor vi kan göra med avseende på vår 
ekonomi. Detta kan leda till att fler på sikt vill bo mer centralt, vilket i sin tur bidrar till 
ökade priser på boende i centrala lägen och på så vis kan vi hamna i en ond cirkel.

Så länge vi har kvar nuvarande inställning gällande bilens position i samhället så 
är det svårt att uppnå stora positiva förändringar. Detta leder givetvis åter in på de 
attitydförändringar som vi egentligen utelämnat i detta arbete, samtidigt är de för viktiga 
för att inte nämna. Framtidens utveckling innebär en osäkerhet gällande transportmedel 
och bränslekostnader, vilket gör att vi inte enbart kan förlita oss till teknikutvecklingen 
i tron om att allt löser sig. Litteraturstudien visar tydligt hur det är omöjligt att minska 
utsläppen enbart med hjälp av ny teknik (kapitel 2.3.3). Minskat bilresande måste till 
om vi ska bo tätare, detta då fler människor ska samsas om samma yta, där bilarna tar 
stor plats både i form av vägar men också parkeringsplatser.

Hur blir Luleå centrum bättre
Detta arbete fokuserar på Luleå centrum, då vi anser att Luleå behöver få till ett ökat 
folkliv och mer boende i centrumnära lägen för att skapa en livfull och attraktiv stad. 
En utveckling som gör att Luleå kan behålla en större del av de människor som 
kommer hit för att studera och arbeta. Vi vill betona vikten av förtätning av centrum 
för att på så vis behålla de kvaliteter som finns där idag, men också förstärka centrum, 
genom fler bostäder, bättre underlag för butiker och ett resecentrum som länkar 
samman Luleå regionalt, nationellt såväl som internationellt. 
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Luleå stad har en stor potential, men vad görs egentligen för att utveckla staden? 
Det finns många pågående planer både i och utanför centrum. Luleås nya uttalade 
politiska vilja om tio tusen nya invånare på tio år är ett bra initiativ, även om de senaste 
decenniernas befolkningsstatistik inte talar för någon större ökning de kommande 
åren. Det finns en risk att det som byggs idag, i utkanten av staden kommer att göra 
att behovet mättas och utvecklingen i centrum kommer att utebli. Det saknas enligt 
vår mening en flexibilitet i planeringen som möjliggör framtida förändringar. Det som 
planeras idag måste kunna fungera oavsett Luleås framtida utveckling.

Med ett tätare Luleå finns det en större anpassning för framtida förändringar och en 
möjlighet att minska sin resursförbrukning. Med det förslag som vi lämnat för Luleå 
centrum finns fortfarande många frågor kvar att lösa. Det är ohållbart att enbart bygga 
för fler invånare i staden utan att ta ett större grepp om frågan, inkluderat sociala, 
ekonomiska och ekologiska aspekter. En förändring i både stadsstruktur och människors 
attityder är ett måste med hänsyn till dagens klimatsituation. Trots befintlig kunskap 
om städernas inverkan på miljön har det inte skett några stora förändringar, i tron om 
att tiden ska lösa problemet. Istället blir klimatfrågan mer akut med tiden vilket gör att 
förändringen verkligen måste till för att nå de långsiktigt uppsatta mål som finns.

Planeringsprocessen
I arbetet har vi diskuterat om förtätning är en möjlig väg för att uppnå visionen om den 
hållbara staden, ur ekologisk, ekonomisk och sociala synvinkel. För det fortsatta arbetet, 
i utvecklingen av Luleå finns det en rad mer grundläggande frågor som kommunen 
behöver ta ställning till. För det första är det vilken roll man tar i planering, hur skall 
kommunen påverka bebyggelseutveckling?

Lite generaliserat kan man dela upp sättet att planera i tre metodiker. I den första driver 
kommunen stadsutvecklingsfrågor tillsammans med invånare, exploatörer och näringsliv. 
Intressenter integreras tidigt i processen för att slutprodukten skall bli så bra som möjligt, 
ur allas perspektiv. Ett exempel på den här typen av arbetsprocess går att studera i 
Malmö och omvandlingen av industriområdet Sorgenfri. Den andra metodiken bygger 
på att kommunen styr planeringen hårdare. Kommunen styr i större utsträckning 
villkoren för de olika aktörerna. Denna typ av planering är med största sannolikhet svår 
att driva i en stad som Luleå, där trycket på att bygga inte är lika stort som i exempelvis 
Stockholm eller Malmö. Den sista ”låt gå metodiken” innebär att kommunen lämnar 
över makten till andra intressenter att styra planeringen. Dessa har med stor sannolikhet 
en agenda som inte helt stämmer överens med den som kommunen förmodligen vill 
driva.

Hur det är i Luleås fall är det upp till andra att utvärdera. Det vi kan konstatera är att det 
krävs ett helhetsgrepp om frågan hur Luleå skall utvecklas för att få en långsiktigt hållbar 
stadsplanering där kvaliteter tas till vara och förstärks. 
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Analysverktyg
Valet av verktyg för att utföra analyser gällande förtätning bygger till största delen på det 
faktum att det var de enda som kunde uppbringas under litteraturstudien. Åtminstone 
då det gäller att ge en relativt god helhetsbild av problematiken. 

Förtätningsrosen som verktyg (kapitel 3.1) ger inga tydliga svar men kan mycket väl 
fungera likt en SWOT-analys för planerare då det gäller förtätning. Rosen visar på olika 
områdens styrkor och möjligheter samtidigt som de svårigheter som finns kopplat till 
förtätning belyses. 

Sociotopkartan (kapitel 3.2) är ett verktyg som på ett enkelt sätt sammanfattar de 
kvaliteter som finns i Luleå centrum. Nackdelen med dessa verktyg är att de är ganska 
omfattande, på så vis att de kräver mycket information in i arbetet för att få ett resultat 
med substans. Vi kan vara självkritiska och inse att det självklart finns fler verktyg att 
använda samtidigt är båda dessa verktyg förhållandevis nya och därmed spännande att 
utforska.

Att studera förtätningspotentialen genom att utgå från bebyggelsetypologi, 
exploateringstal och så vidare ger ett betydligt mer statiskt synsätt på förtätningen, 
samtidigt som konkreta jämförelsetal kan vara till stor nytta för att skapa sig en bild 
av nuläget. En bra nuvärdesanalys är central för att skapa möjligheter till framtida 
utveckling.  

Förslag till vidare studier
Som tidigare konstaterat i rapporten bygger hållbar stadsplanering på en rad parametrar 
och samspelet mellan dessa. Vid stadsutveckling är det därför av stor vikt att fler 
parametrar studeras och hur dessa kan bidra till en hållbar samhällsutveckling. Under 
arbetets gång har en rad ytterligare frågeställningar kommit fram, som vi anser skulle 
vara intressanta att studera närmare. Ett antal exempel på dessa områden är:

-  Vilka åtgärder krävs för att åstadkomma attitydförändringar kopplat till   
 transporter.
-  Den politiska processens inverkan på hållbar stadsplanering.
-  Varför är glappet mellan kunskapsnivån inom hållbar samhällsplanering och den  
 rådande planeringen så pass stor?
-  Kan ekonomiska incitament i större utsträckning stärka eller förbättra samhälls-  
 planeringen? Finns det möjlighet att få fram beräkningsmetoder för detta?
-  Går det att utarbeta tydligare ”orsak och verkan” -samband inom 
 samhällsplanering? 
-  En fördjupning i sociotopkarta som metod, med mer omfattande indata.
-  En förtätningsros som i större utsträckning bygger på kvantitativ indata. 
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Bilaga 1: Mått för förtätningsros 

Tätare Stockholm  25

Mått
För  varje  analys  har  ett  kvantitativt  stadsbyggnadsmått  valts  ut.  Dessa  presenteras  
nedan.

Tema Analys Mått Kartunderlag

Förtätningsbehov Lågt kollektivtrafi kut-
nyttjande

BTA inom 500 m gångav-
stånd från spårbunden 
 kollektivtrafi kpunkt.

Kollektivtrafi k-
punkter

Mycket osammanhäng-
ande bebyggelse

Andel mark som ligger mel-
lan 100 och 500 m mellan 
byggnader.

Terrängkartan

Låg funktionsbland-
ning

Andel mark som har mer än 
75 procent eller mindre än 25 
procent bostadsyta. 

FastPak

Litet serviceunderlag Tillgänglig befolkning inom 
1 000 m från alla adresser.

FastPak och 
Arbetsställe-
registret

Förtätningstryck Stort service-handel-
kultur-utbud

Antalet målpunkter per 
hektar.

Arbetsställe-
registret

God tillgänglighet till 
stadsrum

Genomsnittlig stadsrumsin-
tegration (r3, r7, rn) för alla 
axiallinjer.

Axialkarta

God regional tillgäng-
lighet

Gångavstånd till spårbunden 
kollektivtrafi kpunkt från alla 
adresser samt avstånd till 
innerstaden.

Kollektivtrafi k-
punkter

Stor tillgång till parker, 
natur och vatten

Areal grönområden inom 
1 000 m och andel mark 
500 m till strandkant.

Terrängkarta, 
Kommun-ÖP, 
Sociotopkartan

Förtätningsutrymme Mycket byggbar mark Andel öppen mark och 
ej bebyggd industrimark 
minus mark som är 65 m från 
 motorväg, 25 m från allmän 
väg, 10 m från genomfarts-
gata, 7,5 m från gata.

Terrängkartan, 
Vägar

Mycket omvandlings-
bar bebyggelse

Utrymmesbestämd ökning 
av exploateringstalet i olika 
bebyggelsetyper.

Bebyggelse-
typskarta

Mycket befi ntlig infra-
struktur

Andel mark inom 50 m från 
väg och gata. 

Vägar

Mycket fl ack mark Andel mark som inte lutar 
mer än 20 procent.

Terrängkartan

Förtätningsfrihet Mycket industrimark Andel industrimark. Terrängkartan

Få stora fastigheter Antal fastigheter per ha. FastPak

Stor rymlighet Tillgänglig grönyta per 
 person från alla adresser.

Grönområden, 
FastPak

Mycket oskyddad mark Andel mark som inte är skyd-
dad, till exempel reservat.

Mark med 
restriktioner 
från RUFS

Tabellen nedan, från Stockholms läns landsting (2009), beskriver de mått som respektive analys i 
förtätningsrosen är baserade på. Det går också att utläsa från vilken typ av 
kartunderlag informationen i huvudsak är inhämtad.
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Bilaga 2: Enkät 
Vi är två studenter som läser Civilingenjör Arkitektur och skriver nu examensarbete för Luleå kommun. 
Arbetet handlar om hur Luleå centrum går att förtäta och vilka kvaliteter som är viktiga att bevara. Som en 
del i arbetet att indentifiera befintliga kvaliteter görs en sociotopkarta, denna undersökning är en viktig del i 
det bakgrundsmaterial som ligger till grund för en sådan karta.

Tack på förhand

Sebastian Arnehed & Henrik Emilsson
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Bilaga 3: Resultat av enkät

97

Nedastående tabeller är ett utdrag av de svarsresultat som framkom i samband med enkätundersökningen. Staplarna 
visar antalet svaranden för de olika alternativen.
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Bilaga 4: Spatialkarta, Luleå centrum
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