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Sammanfattning 

Bebyggelsens täthet i städerna har sedan 1800-talets andra hälft varit en omdiskuterad fråga 

inom stadsplaneringen både i Sverige och internationellt. Med sina olika åsikter om 

bebyggelsetätheten har arkitekter och stadsplanerare påverkat planeringen och byggnationen 

av världens städer. Idag förespråkas en förtätning av städer på många håll och denna 

utveckling går hand i hand med miljö- och hållbarhetsarbetet med argument om att tätare 

städer bland annat minskar transportbehovet. Framtidens byggnation av städer förväntas också 

följa samma linje med förtätning som mål. 

 

Städerna blir alltså tätare och tätare, men frågan är då var i städerna som framtidens förtätande 

byggnation ska ske. För att utreda detta är ett sätt att ta hjälp av den analysmodell som kallas 

för förtätningsrosen som ger en överblick av förtätningspotentialen i ett utvalt område utifrån 

temana förtätningsbehov, förtätningstryck, förtätningsutrymme och förtätningsfrihet. I 

Sverige finns det flera städer som kan antas ha ett särskilt stort förtätningsbehov varav Örebro 

är ett exempel utifrån att kommunens befolkningsökning mellan 2010 och 2015 var den femte 

största i landet mätt i antal personer. Utifrån det antagna förtätningsbehovet i Örebro är syftet 

med denna studie att med förtätningsrosen som metod ta fram ett möjligt underlag för 

stadsplaneringen och undersöka vilken potential det finns för förtätning i två av Örebros 

områden, närmare bestämt i Norrby och Tybble. Att testa förtätningsrosens användbarhet i en 

stad av Örebros storlek utgör ett delsyfte eftersom analysmodellen ursprungligen togs fram 

för att användas i Stockholm. Studien visar att förtätningsrosen, efter vissa modifieringar, är 

användbar i en stad som Örebro med slutsatsen att det i de båda analyserade områdena finns 

potential för förtätning, men att den är större i Norrby än i Tybble. 
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1. Inledning 

Ett ämne inom stadsplaneringen som är lika aktuellt idag som det var för 160 år sedan är 

bebyggelsens täthet (Rådberg 1988, Boverket 2012, s. 21) och det är just detta som denna 

studie handlar om. För att få grepp om ämnet är det relevant att fråga sig hur utvecklingen av 

tätheten i städerna har sett ut genom historien. Det hela började med den ökade inflyttningen 

till städerna under andra hälften av 1800-talet. Urbaniseringen skapade ett behov av bostäder 

vilket resulterade i att det uppfördes en hög och tät bebyggelse i städer som Paris, Berlin och 

New York, men så småningom också i Sveriges städer (P. Hall 2014, s. 34-38, Rådberg 1988, 

s. 39-40, 46, 134, 140, 154). Tätheten i stadsplaneringen kom sedan att påverkas av de 

engelska utglesande trädgårdsstadsidéerna som uppstod kring sekelskiftet 1900. Med 

påståenden om att den glesa bebyggelsen var ett hot mot samhället föddes därefter 

funktionalismen under 1920-talet med höga hus i upp emot 60 våningar som målsättning. De 

tidiga funktionalistiska idéerna förblev bara idéer, men påverkade i stor utsträckning världens 

bostadsbyggnation under 1950- och 1960-talen (P. Hall 2014, s. 238 och 245, Rådberg 1988, 

s. 73 och 76, Rådberg 1994, s. 51-53). 

 

Fortsättningsvis fick täthetsfrågan stor uppmärksamhet 1990 i och med en publikation av 

Europeiska kommissionen där miljö och hållbarhet kopplades samman med tätheten i 

städerna. Som en följd av denna publikation blev förtätning en del av många europeiska 

länders politiska målsättningar och förtätningstrenden med en hög och tät bebyggelse har 

sedan fortsatt under 2000-talet (P. Hall 2014, s. 461, Rådberg 2003, s. 2, Saglie 1998, s. 16-

19). Framtidsvisioner pekar på att förtätning även i fortsättningen kommer att prägla 

utvecklingen av världens städer för att hantera den växande befolkningens behov (Boverket 

2012, s. 34, EU 2011, s. 12). 

 

Förtätningen av städerna förväntas alltså fortsätta i framtiden, men var i städerna ska denna 

förtätning ske och hur bestäms det? För att besvara dessa frågor är ett tillvägagångssätt att 

använda sig av analysmodellen förtätningsrosen som togs fram i Stockholm med just syftet 

att utreda förtätningspotentialen i olika områden, vilket beskrivs av Stockholms läns landsting 

(2009, s. 18-19). En av de städer i Sverige som i dagsläget kan antas ha ett extra stort behov 

av att utreda möjligheterna för förtätning är Örebro då denna kommun enligt SCB (odat.) 

under perioden 2010-2015 hade landets femte största befolkningsökning mätt i antal personer. 

Med utgångspunkt i denna situation i Örebro formuleras studiens syfte som presenteras nedan. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att skapa ett möjligt underlag för stadsplaneringen i Örebro genom 

en utredning av förtätningspotentialen i de två utvalda områdena Norrby och Tybble med 

hjälp av analysmodellen förtätningsrosen. Eftersom förtätningsrosen ursprungligen togs fram 
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för att användas i Stockholm är ett delsyfte att pröva analysmodellens användbarhet i en 

mindre stad som Örebro. Studien utgår således från följande frågeställning: 

 

- Vilken potential finns det för en förtätning av områdena Norrby och Tybble i Örebro 

utifrån analysmodellen förtätningsrosen? 

 

1.2 Avgränsningar 

Utöver den geografiska avgränsning som valet av Örebro innebär avgränsas denna studie 

också, som det framgår av frågeställningen, genom valet av de två områdena Norrby och 

Tybble. Varför just dessa områden väljs ut motiveras fortsättningsvis i detta stycke. Valet av 

Norrby grundar sig på att Örebro kommun (2014, s. 14-15) beskriver det som ett område med 

förtätningspotential. En förtätning av områden som ligger strax utanför innerstadens gräns, 

som Norrby är ett exempel på, möjliggör en utvidgning av innerstaden. Det beskrivs också att 

det först måste genomföras en analys av den befintliga miljön för att ta reda på vad som 

behövs tas hänsyn till och för att värdera platsen i ett större perspektiv. Under den tid som den 

största delen av Norrby byggdes, från 1956 till 1964, byggdes också Tybble mellan 1957 och 

1960 vilket framgår av ÖBO (odat.a, odat.b). Utöver att Norrby och Tybble byggdes samtidigt 

visar en rundvandring i områdena att de även har en liknande bebyggelsestruktur. Utifrån 

dessa likheter är Tybble ett lämpligt studieobjekt att jämföra Norrby med. Tybbles närhet till 

Örebro universitet som framgår av bilaga 2 bör dessutom göra området lämpligt för en 

förtätning med studentbostäder trots att Örebro kommun (2014) inte utpekar Tybble som ett 

område med förtätningspotential. 

 

1.3 Disposition 

Det nästkommande kapitlet handlar om bebyggelsetätheten i städerna genom historien och 

vilka olika strategier det finns för förtätning. Analysmodellen förtätningsrosen och hur den 

används i denna studie presenteras och diskuteras därefter i kapitel tre. I det fjärde kapitlet 

beskrivs de utvalda områdena Norrby och Tybble som sedan analyseras i kapitel fem där 

också resultaten och studiens slutsats presenteras. En avslutande diskussion ges därefter i det 

sjätte och sista kapitlet. 

 

2. Stadsbebyggelsens täthet 

Detta kapitel handlar huvudsakligen om stadsbebyggelsens täthet i ett historiskt perspektiv. 

Med urbaniseringen under 1800-talet som utgångspunkt beskrivs hur olika stadsplanerings-

ideal och idéer har påverkat bebyggelsetätheten, både i Sverige och internationellt. Efter 

denna historiska tillbakablick ges även en sammanfattning av olika förtätningsstrategier. Med 

utgångspunkt i några inledande tips från handledaren har litteratursökningen till detta kapitel 

främst skett genom att böckerna och deras referenser har låtits visa vägen genom 

stadsbyggnadshistorien. Via Örebro universitetsbiblioteket har även söktjänsten Summon 
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använts med densifying, density, sustainable towns och town planning som sökord. Sökningar 

på webbplatserna för Europeiska unionen, Boverket och Örebro kommun har också 

genomförts för att finna de aktuella visionerna för framtidens städer samt olika strategier för 

förtätning. City, future, förtätning, strategi, tomorrow och vision är de sökord som har 

används i dessa fall. 

 

2.1 Bebyggelsetäthet genom historien: Cirka 1850-1900 

Under främst den senare delen av 1800-talet gav den industriella revolutionen i Europa 

upphov till en massinvandring till städerna. På många håll rådde det arbetslöshet på 

landsbygden och människor drogs till städerna där de kunde söka arbete i de nybyggda 

fabrikerna (Magnusson 2003, s. 134-135). Urbaniseringen resulterade i en problematisk 

situation i städer som London, Paris och Berlin där det uppstod bostadsbrist, trångboddhet, 

slumområden, fattigdom och ohälsa. Med sina 5,6 miljoner invånare var London den största 

staden i både Europa och världen i början på 1890-talet, men befolkningstätheten var dock 

högre i andra mindre städer. Beräkningar från början av 1900-talet visar exempelvis att det 

genomsnittliga antalet boende människor per byggnad i London 1891 var 7,6 medan det i 

Berlin i stället var 52,6 (P. Hall 2014, s. 13-15 och 31-34, Rådberg 1988, s. 40). 

 

Det fanns under 1800-talets andra hälft en rad olika synsätt på hur städer skulle planeras och 

byggas för att klara av den stora inflyttningen av människor (Rådberg 1988, s. 39-53). En 

framträdande person när det gäller stadsplaneringen i Europa under denna tid var den franske 

stadsplaneraren Georges Eugène Haussmann. Utifrån Haussmanns idéer skapades Paris 

moderna stadsbild från 1850-talet och framåt. Idéerna spreds också vidare utanför Frankrikes 

gränser till andra europeiska storstäder till följd av världsutställningarna. Huvudingrediensen i 

Haussmanns stadsbyggnadsprogram var de breda boulevarderna som möjliggjorde en 

förändring av Paris utseende. Den gatuvidgning som boulevarderna innebar medförde 

nämligen en ökad byggrätt på de intilliggande tomterna vilket gjorde det möjligt att där bygga 

högre hus än på tomter som låg intill samlare gator. Med andra ord fanns det ett samband 

mellan gatornas bredd och byggnadernas höjd som bestämdes av byggnadsordningarna. På 

lång sikt resulterade gatuvidgningarna i både en ökad befolkningstäthet och en ökad 

bebyggelsetäthet (P. Hall 2014, s. 189, Rådberg 1988, s. 39-42 och 46). Bebyggelsens täthet 

beräknas vanligtvis med det så kallade exploateringstalet
1
 som mäter hur mycket bebyggelse 

som ryms på en viss markareal och i Paris medförde byggnadsordningarna att 

kvartersexploateringstal på upp till cirka e=3,0 var möjliga. Detta kan jämföras med 

                                                 
1
 Exploateringstalet beräknas som kvoten mellan byggnadens eller byggnadernas bruttoarea och dess 

tillhörande markyta, alltså tomten eller kvarteret. Bruttoarean är den totala ytan av våningsplanen i en 

byggnad eller inom ett område. Exploateringstalet (e) = Bruttoarea / Total tillhörande markareal 

(Göteborgs Stad 2008, s. 23 och 30, Rådberg 1988, s. 9). 
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exploateringstalet e=2,0 som är typiskt för innerstadskvarter i fyra eller fem våningar 

(Rådberg 1994, s. 124, Rådberg 1988, s. 46). En förtätande bebyggelseutveckling som liknade 

den i Paris skedde samtidigt i Berlin. Med utgångspunkt i en ny stadsplan som togs fram 1858 

uppfördes en tät bebyggelse i den tyska huvudstaden. Femvåningshus byggdes kring gårdar 

med en bredd på så lite som 4,5 meter vilket utgjorde ett minimum för att brandbekämpning 

skulle vara möjlig (P. Hall 2014, s. 34).  

 

Inflyttningen till städerna skapade inte bara problem i Europa. På andra sidan Atlanten var 

situationen nämligen liknande den i Europas storstäder till följd av industrialiseringen och den 

samtida emigrationen från bland annat Europa till Amerika. New York blev under denna tid 

den mest immigranttäta staden i världen med exempelvis dubbelt så många irländare som det 

bodde i Dublin och lika många tyskar som det bodde i Hamburg. År 1894 bodde enligt 

samtida uppskattningar nästan 60 procent av stadens invånare i hyreshus som var så pass tätt 

byggda att i genomsnitt 80 procent av husens tillhörande markyta var bebyggd. Exempelvis 

bodde ungefär 75 procent av stadens alla ryska judar i tre distrikt varav det tätaste hade en 

befolkningstäthet som var 30 procent högre än de mest överbefolkade områdena i Europas 

städer (P. Hall 2014, s. 36-38). 

 

På båda sidor om Atlanten medförde den höga bebyggelsetätheten att det direkta solljuset in i 

bostäderna nästintill helt försvann. I Paris var det exempelvis ovanligt med direkt solljus in i 

bostäderna för de rum som inte låg ut mot någon av de breda gatorna. Som en följd av detta 

blev tuberkulos under 1870-talet den största dödsorsaken och sjukdomens offer fortsatte att 

öka under 1880- och 1890-talen. Det fanns dock ingen enighet kring att bristen på solljus var 

den huvudsakliga orsaken till tuberkulos i städerna förrän vid den internationella 

tuberkuloskongressen i Paris 1905 som blev vändningen för framgången med Haussmanns 

idéer. Den höga befolkningstätheten och Haussmanns stadsplanering beskylldes nu för att ha 

orsakat sjukdomen (P. Hall 2014, s. 38 och 40, Rådberg 1988, s. 46-47). 

 

Det svenska perspektivet: Cirka 1850-1900 

I Sverige, precis som i övriga Europa, tog inflyttningen till städerna fart under andra hälften 

av 1800-talet. De svenska städernas utveckling hade under nästan 200 år präglats av 

stagnation och tillbakagång, men under 1840- och 1850-talen skedde en förändring. 

Effektiviseringen av jordbruket under 1800-talets första hälft skapade ett överskott av arbetare 

som inte längre behövdes inom jordbruket och som därmed sökte andra arbeten, bland annat i 

de större städerna. Befolkningsökningen i städerna var liten till att börja med och nytillskottet 

av stadsinvånare flyttade in i skjul, redskapsbodar och stall som inreddes till bostäder. 

Behovet av att driva jordbruk i städerna som komplement till handeln och hantverket försvann 

till följd av jordbrukseffektiviseringen, vilket gjorde det möjligt att från och med 1850-talet 

riva stall och fähus på städernas gårdsplaner till förmån för bostäder. Bostadsfrågan löstes 
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dock inte bara genom förtätning av detta slag utan också genom en oreglerad utbredning av 

staden utanför stadsgränserna (Rådberg 1988, s. 131-132 och 134-135). 

 

Från 1850-talet, men främst under 1860-talet och framåt, skedde en utveckling av de svenska 

städerna och dess täthet då ett utbrett hyreshusbyggande påbörjades. Eftersom en ökning av 

den uthyrningsbara ytan innebar en större inkomst för hyreshusens ägare blev framväxten av 

det renodlade hyreshuset en ny drivkraft för förtätningen av städerna. Byggnationen av 

hyreshusen skedde först och främst på kvarterens inre obebyggda och planterade ytor. 

Uthuslängorna revs och ersattes av hyreshus av enklare modell medan det ut mot gatorna 

uppfördes hyreshus av högre klass avsedda för de mer välbärgade människorna. Hyreshusen 

medförde också att städerna växte på höjden. I de centrala delarna av städer som Örebro och 

Norrköping byggdes hyreshus i tre våningar, vilket var en hushöjd som tidigare i större 

utsträckning enbart hade funnits i Stockholm och Göteborg (Rådberg 1988, s. 140-142 och 

146). 

 

En betydande händelse för det svenska stadsbyggandet var 1874 års riksgiltiga 

byggnadsstagda. Det fanns ett behov av en gemensam författning för utformningen av de 

svenska städerna gällande byggnadssätt och tomtreglering för att skapa prydlighet, renlighet 

och luftväxling. En viktig drivkraft i framtagandet av stadgan var också behovet av att minska 

brandrisken i städerna. Rent konkret förespråkade stadgan luftighet och fritt utrymme. Breda 

esplanader med planteringar i mitten beskrevs som allmänna principer samtidigt som det 

nämndes att tomterna skulle bebyggas på ett sådant sätt att gårdsplanerna blev fria och luftiga. 

Trots dessa allmänna principer blev resultatet av den nya stadgan en tät bebyggelse med höga 

stenhus och breda gator som bildade stora rätvinkliga kvarter. Den nya gatubredden på 18 

meter medförde att det blev möjligt att bygga hyreshus i fem våningar, vilket alltså gällde för 

samtliga svenska städer och inte bara för Stockholm (Byggnadsstadga 1874, s. 3-4, 10 och 16, 

Rådberg 1988, s. 139 och 152-155). 

 

2.2 Bebyggelsetäthet genom historien: Cirka 1900-1930 

Som en reaktion mot den problematik som urbaniseringen medförde arbetade engelskmannen 

Ebenezer Howard fram stadsplaneringsidén som han kallade för trädgårdsstaden, eller The 

Garden City. Med Londons överbefolkning, misär och fattigdom som utgångspunkt skrev 

Howard pamfletten To-Morrow, A Peaceful Path Towards Reform som publicerades 1898 och 

som senare gavs ut med den mer välkända titeln Garden Cities of To-Morrow. Howards idé 

handlade om att föra samman landsbygdens och stadens kvaliteter till en enhet, alltså 

trädgårdsstaden. Genom att kombinera stadens och landsbygdens kvaliteter förväntades 

trädgårdsstaden dra till sig människor från både landsbygden och redan befintliga städer. En 

trädgårdsstad utanför London skulle därmed innebära en utflyttning från huvudstaden som i 

sin tur skulle minska trångboddheten, skapa möjligheter för utglesning och ge mer plats för 
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grönska. En viktig drivkraft i Howards arbete var också att förhindra de rika jordägande 

samhällsklasserna från att ta ut stora vinster via jordräntorna. För att förhindra detta skulle 

marken i trädgårdsstaden i stället vara kollektivt ägd av invånarna via kooperativa bolag eller 

föreningar. Att trädgårdsstaden skulle fungera som en självförsörjande enhet med tillgång till 

bland annat arbetsplatser, industrier, service och jordbruksprodukter från omlandet var 

ytterligare ett viktigt inslag i stadsplaneringsidén (Howard 1902, s. 16-18 och 26, Rådberg 

1994, s. 51-53). 

 

Den trädgårdsstad som Howard beskrev och illustrerade i sin skrift kan kortfattat förklaras 

som en cirkelformad stad med en stadspark i mitten. Staden skulle i utåtgående riktning från 

stadsparken sedan byggas upp i ett flertal cirklar med olika innehåll; offentliga byggnader, 

bostäder, parker och grönområden. Fabriker, mejerier, lager och liknande placerades i den 

yttersta cirkeln. Trångboddhet skulle motverkas genom att kommunen skulle erbjuda väl 

tilltagna tomter och befolkningen i staden skulle maximalt få uppgå till 30 000 personer. Vid 

uppnådd befolkningsgräns skulle en ytterligare trädgårdsstad byggas på ett visst avstånd från 

den första (Howard 1902, s. 22-25, 88 och 128-130). 

 

Arkitektfirman Parker & Unwin med Raymond Unwin i ledningen fick uppdraget att utifrån 

Howards idéer utforma den första trädgårdsstaden – Letchworth – som då låg ungefär fem mil 

från London i nordlig riktning.  Många av Howards ursprungliga idéer försvann dock redan i 

byggnationen av Letchworth som påbörjades 1905, men grönskan i form av ett centralt 

grönområde, träd och gräs längs med gatorna samt egna trädgårdar till alla hus blev ändå 

verklighet. Howards vilja att undvika trångboddhet förblev också ett viktigt mål i 

byggnationen av Letchworth (Purdom 1913, s. 65, 104, 113 och 258-260, Rådberg 1994, s. 

57-59 och 68). Trots avvikelserna från de ursprungliga trädgårdsstadsidéerna blev Letchworth 

en stor framgång och Unwin kom så småningom att överta Howards roll som den ledande 

ideologen inom trädgårdsstadsrörelsen i Storbritannien. Unwins avvikelser från Howards 

idéer blev ännu tydligare i det nästintill samtida projektet med att i Hampstead Heath bygga 

någon som i stället benämndes som en trädgårdsförstad. Resultatet blev Hampstead Garden 

Suburb och där bortsåg Unwin helt från idén om den självförsörjande enheten eftersom detta 

snarare var en förort till London. Trots kritik från Howards anhängare fick Unwin stor 

framgång med trädgårdsförstaden och med skriften Nothing Gained by Overcrowding! blev 

Unwins idéer efter första världskriget vägledande inom den statliga engelska stadsplaneringen 

och bostadsbyggandet (Rådberg 1994, s. 59, 61 och 63-65). 

 

En viktig grundregel inom stadsplaneringen som Unwin förespråkade var att bebyggelsens 

täthet skulle begränsas. Att det skulle vara ekonomiskt optimalt att bygga så många hus som 

möjligt på en viss yta ifrågasattes av Unwin som menade att en minskning av tätheten endast 

skulle ge upphov till en liten kostnadsökning per hus. Detta förklarade han med att 
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kostnaderna för gator och ledningar också skulle reduceras i takt med minskningen av antalet 

hus. Färre hus kräver med andra ord färre gator och ledningar. Merkostnaden för varje boende 

skulle vara obetydlig med tanke på att varje hus då skulle förses med en egen trädgård. 

Markägarna skulle inte heller förlora något på en täthetsminskning. Även om de fick sänka 

priset per markenhet skulle de som kompensation för prisminskningen i stället kunna sälja 

mer mark. I sin skrift bevisade Unwin också att en minskning av tätheten inte skulle kräva 

större markyta och inte heller skapa större avstånd. När det gäller bebyggelsens täthet i termer 

av exploateringstal rekommenderade Unwin, utifrån erfarenheter från bland annat Hampstead 

Garden Suburb, en bebyggelsetäthet på mellan e=0,25 och e=0,30 (Rådberg 1994, s. 64-65 

och 124-125). 

 

Det svenska perspektivet: Cirka 1900-1930 

Trädgårdsstadsidéerna stannande inte i Storbritannien utan spreds vidare till närliggande 

länder som Tyskland och Holland, men också till USA, Australien och Japan. Howards och 

Unwins ursprungliga idéer förändrades till följd av den snabba spridningen och omformades 

utifrån lokala traditioner på olika sätt i olika länder. I Sverige uppfördes det inga hela städer 

med trädgårdsstaden som utgångspunkt, men däremot ett flertal stadsdelar. Gamla Enskede i 

Stockholm blev under sommaren 1908 det första svenska försöket i att skapa en trädgårdstad. 

Två andra svenska exempel är stadsdelarna Landala egnahem och Änggården i Göteborg som 

båda färdigställdes under 1920-talet. Bebyggelsen i de svenska trädgårdsstäderna kan 

sammanfattas som blandad med radhus, dubbelhus samt enfamiljs- och flerfamiljshus i 

vanligtvis två eller som högst tre våningar. Måttlig täthet är också något som präglar den 

svenska trädgårdsstaden vilket följer Unwins principer för trådgårdsstaden i Storbritannien. 

Den svenska trädgårdsstadens täthet, mätt i exploateringstal, varierar mellan e=0,15 och 

e=0,4. Exploateringstalet för exempelvis Gamla Enskede ligger i genomsnitt på mellan e=0,2 

och e=0,3 (Rådberg 1994, s. 9-10, 21-22, 25-26, 97, 113, 117 och 124-125). 

 

2.3 Bebyggelsetäthet genom historien: Cirka 1920-1975 

Nästa stora stadsplaneringsidé, funktionalismen, uppstod under 1920-talet inom den 

internationella arkitektorganisationen CIAM. En av de personer som utgjorde den ledande 

drivkraften i organisationen var den schweiziske arkitekten och stadsplaneraren Le Corbusier. 

Redan som 31-åring flyttade han till Paris och han uppmärksammades tidigt på internationell 

nivå för sina funktionalistiska idéer. Det bör dock nämnas att han inte var ensam om att 

företräda denna nya form av stadsplanering och stadsbyggande. En annan framträdande 

förespråkare av funktionalismen var den tyske arkitekten Walter Gropius som även 

samarbetade med Le Corbusier i CIAM. Under hösten 1922 i Paris visades Le Corbusiers 

första stora stadsplan La Ville Contemporaine som var en stad för tre miljoner invånare och 

det var just dess storlek som medförde att planen fick så pass mycket uppmärksamhet. Den 

centrala delen av staden var avsedd för kontor, hotell samt liknande cityfunktioner och bestod 
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av 24 skyskrapor i 60 våningar. Detta affärscity omgärdades av ett bostadsområde med 12-

våningshöghus och storkvarter i 10 våningar med gårdsplaner. Tanken var att stadens 

affärscity skulle rymma arbetsplaster för mellan 400 000 och 600 000 människor. 

Bostadsområdets invånarantal skulle ligga på samma nivå, runt 600 000 människor. Runt 

dessa två täta områden tänkte sig Le Corbusier ett område utan bebyggelse som skilde staden 

från förorterna där ytterligare två miljoner människor beräknades bo (P. Hall 2014, s. 238, 

241 och 243, Rådberg 1988, s. 72-73, 79 och 406). 

 

Le Corbusier hade också planer på hur hans idéer skulle förverkligas och tillämpas i Paris, 

vilka presenterades på 1925 års internationella konsthantverksutställning i Paris. Plan Voisin 

var avsedd för de centrala delarna av Paris och följde samma mönster som hans föregående 

stadsplan. Bebyggelsestrukturen med höga hus skulle i affärscity medföra 95 procent 

obebyggd mark. I bostadsområdet skulle andelen obebyggd mark bli 85 procent kring 

höghusen och 48 procent kring storkvarteren. Om denna stadsplan hade förverkligats hade 

stora delar av det historiska Paris rivits, vilket förklarar varför planen inte alls blev populär i 

stadsrådet (P. Hall 2014, s. 241 och 243, Rådberg 1988, s. 74). 

 

Fortsättningsvis utvecklades Le Corbusiers idéer till fullo i planen La Ville Radieuse från 

1933. Han skapade en vidareutveckling av sin tidigare stadsplan från 1922 genom att placera 

affärscity en bit från själva staden. Dessutom valde han att helt förkasta idén om förorterna 

och menade i stället att alla stadsbor skulle bo i den täta gröna staden som han själv kallade 

den. Förorternas trädgårdsstäder med enfamiljshus utgjorde enligt Le Corbusier ett hot mot 

samhället då de gav upphov till en individualism och isolering av individen. Rent fysiskt 

menade han dessutom att trädgårdsstädernas glesa bebyggelse hindrade de samhälleliga 

framstegen såsom skapandet av ökad bekvämlighet och besparing av tid. En högre täthet 

skulle däremot minska både avstånden och restiden (P. Hall 2014, s. 241, Rådberg 1988, s. 

72-76). 

 

Trots att Le Corbusier reste runt i både Europa och världen med sina idéer kvarstod de allra 

flesta planerna som skisser utan att bli verklighet, men det finns några undantag. I den franska 

staden Marseille byggdes enligt Le Corbusier riktlinjer ett stort hus som skulle bli starten på 

byggnationen av ett större komplex som dock aldrig färdigställdes. Tre kopior av detta hus 

byggdes också, två i Frankrike och ett i Tyskland. Det enda projektet av större skala som 

genomfördes med Le Corbusier som arkitekt var skapandet av huvudstaden Chandigarh i den 

indiska delstaten Punjab. De funktionalistiska idéerna kom dock så småningom att ha en stor 

inverkan på planeringen av arbetarklassbostäder under 1950- och 1960-talen (P. Hall 2014, s. 

238 och 245-246). 
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Under 1940-, 1950- och 1960-talen menade flera arkitekter och stadsplanerare att storstäderna 

befann sig i en krissituation. Det hävdades att storstäderna med tiden skulle komma att brytas 

sönder som en följd av överbefolkning. För att undkomma tätheten och överbefolkningen i 

städer som London, Paris och New York skedde en okontrollerad utflyttning till förorterna 

samtidigt som industrin också lämnade städernas centrala delar. Bostäderna i de äldre 

stadskärnorna var undermåliga på många håll och förslumningen av städerna ökade. 

Slumsanering efterlystes i både Europa och USA. I exempelvis Storbritannien startades ett 

slumsaneringsprogram som från 1955 nästan pågick i 20 års tid. För att upprätthålla 

stadstillväxten och förhindra städernas utbredning uppmanade programmet de lokala 

myndigheterna att anlägga grönområden runt storstäderna. Idén med ett omgärdande 

grönområde var dock ingen nyhet då det redan från 1920-talet och framåt hade funnits 

amerikanskt inspirerade regionala planer på att runt London skapa ett grönt bälte, bland annat 

i stadsplaneraren Patrick Abercrombies plan från 1944. När födelsetalen plötsligt började 

stiga samma år som slumsaneringsprogrammet påbörjades blev resultatet att markpriserna i de 

av grönområdena omringade städerna också steg. För att behålla människorna i storstäderna 

blev dessa händelser startskottet för en tid av stadsbebyggande i Le Corbusiers 

funktionalistiska anda – tätt och högt (P. Hall 2014, s. 188-195 och 267-268, Rådberg 1988, s. 

84-86 och 90-91). 

 

I USA genomfördes det också program för stadsförnyelse och slumsanering under 1950- och 

1960-talen. Områdena som skulle förnyades låg nära städernas centrala affärsdistrikt där de 

svarta och fattiga människorna bodde. Resultatet blev dock ett misslyckande. Fram till 1961 

hade det förstörts fyra gånger så mycket bebyggelse som det hade byggts. Av de områden 

som programmen omfattade var totalt 85 procent bostadsområden innan genomförandet, men 

efteråt var enbart hälften av områdena bostadsområden. Den största delen av den nya 

bostadsbebyggelsen bestod dessutom av höghus med dyra hyror (P. Hall 2014, s. 276-277 och 

281). En av de stora kritikerna till denna slumsanering och egentligen all statlig bostadspolitik 

samt modern stadsplanering var den amerikanske kulturskribenten och arkitekturkritikern 

Jane Jacobs (Rådberg 1988, s. 93). Hon menade att hög befolkningstäthet felaktigt hade fått 

ett dåligt rykte medan låg befolkningstäthet däremot hade fått ett gott rykte. Enligt Jacobs är 

det är inget fel med en hög befolkningstäthet så länge den inte medför trångboddhet, vilket 

den inte behöver göra. Med utgångspunkts i exempel från amerikanska storstäder 

argumenterade hon för en bostadstäthet på som lägst 100 bostäder per acre
2
 och som högst 

runt 275 bostäder per acre för att resultatet skulle bli bra. Detta kan jämföras med den 

dåvarande genomsnittliga bostadstätheten i New York på 55 bostäder per acre. Genom att 

kombinera denna förespråkade höga bostadstäthet med många gator, livliga parker, varierande 

bostadshus samt en blandning av bostadshus och andra byggnader skulle något nytt skapas 

                                                 
2
 1 acre = 4 047 kvadratmeter (Jacobs 2004, s. 233). 
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enligt Jacobs. Den mångfald, vitalitet och livlighet som förväntades uppstå skulle ge 

områdena så mycket mer än hur det var i områden med enbart tät bostadsbebyggelse. Genom 

att bygga upp och förtäta innerstadsområdena på detta sätt fanns det enligt Jacobs möjligheter 

för storstäderna att öka i attraktivitet och undkomma en tråkig och livlös framtid (Jacobs 

2011, s. 266-268 och 276-286). 

 

Det svenska perspektivet: Cirka 1920-1975 

De funktionalistiska tankegångarna spreds snabbt bland arkitekterna kring 1930, så även i 

Sverige. Trädgårdsstaden ansågs vara historia och i stället eftersträvades rationalisering. 

Arkitekterna Sven Markelius och Uno Åhrén var svenska delegater i den internationella 

arkitektorganisationen CIAM som Le Corbusier och Gropius var ledande inom. Tillsammans 

propagerade de två svenska arkitekterna för funktionalismens tankesätt och för att 

stadsbyggnadsproblemen i Stockholm skulle lösas med höghus. De svenska funktionalisternas 

första framsteg var lamellhusstadsplanen för Fredhäll på Kungsholmen i Stockholm 1930. 

Året därefter medförde stora framgångar för funktionalisterna och deras höghus när en ny 

byggnadslag ersatte 1874 års byggnadsstadga, vilket innebar att den gamla begränsningen på 

fem våningar togs bort. De funktionalistiska arkitekterna fick också möjlighet att tillämpa sina 

idéer tack vare HSB och dess chef Sven Wallander som gav dem uppdrag. Under 1930-talet 

började funktionalismen även få stöd på politisk nivå från den nya socialdemokratiska 

regeringen, speciellt genom socialdemokraten Gunnar Myrdal. En bostadssocial utredning 

tillsattes 1933 vilket blev ett språkrör för funktionalisterna och denna utredning kom även att 

utgöra grunden för den svenska bostadspolitiken efter andra världskriget (Rådberg 1988, s. 

406-407, Stockholmshem odat.). 

 

Utvecklingen av bostadsbyggandet i Stockholms ytterområden var dock fortsatt långsam 

eftersom fastighetsdirektören inte ville tillåta något höghusbyggande. Följden av detta blev en 

kompromisslösning i form av det så kallade smalhuset i tre våningar med två lägenheter per 

trapplan. Systemet med tre våningar utvecklades till att under 1940-talet bli ett normalsystem 

i hela Sverige samtidigt som byggnationen av småhus hölls tillbaka. Samtidigt tillkom det i 

den svenska förortsplaneringen också idéer med ursprung i den engelska 

trädgårdsstadsrörelsen från 1910- och 1920-talen. De engelska begreppen neighbourhood unit 

och community centre benämndes i Sverige som grannskapsenheter och handlade om att 

utveckla aktiva stadsdelar, eller småsamhällen, med inte bara bostäder utan även service och 

helst också arbetsmöjligheter. Denna eftersträvade stadsmässighet samt blandning av bostäder 

och andra verksamheter kan även kopplas till Jane Jacobs förtätningsidéer i USA där hon 

menade att det renodlade bostadsområdet skulle undvikas. Sven Markelius, som både 

förespråkade funktionalismen och höghusen, tog över som ny stadsplanedirektör i Stockholm 

1944 och 1953 blev Vällingby den första stora satsningen utifrån den nya försortsplaneringen 

med grannskapsenheten samt en koncentrerad och tät bebyggelse som målsättning. Markelius 
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fick också stöd för byggnationen av höghus från detaljhandelns organisationer, 

storbyggmästarna och bostadsföretagen på riksnivå (Jacobs 2011, s. 284, Rådberg 1988, s. 

406-407, Rådberg 1991, s. 182-183, T. Hall 1991, s. 220). 

 

Byggnationen med en stor andel höga hus fortsatte vidare in på 1960-talet trots kritik från 

många håll och en fortsatt tillämpning av idéerna kring grannskapsenheten pågick också 

under 1960- och 1970-talen. Det så kallade miljonprogrammet mellan 1965 och 1974 

medförde en byggnation av totalt 1 005 578 nya bostäder i hela landet och nådde sin kulmen 

under 1970. Mellan 1971 och 1973 försvann dock bostadsköerna och därmed också 

efterfrågan på lägenheter. Miljonprogrammet tynade bort och kvar stod det tomma nybyggda 

lägenheter i förorternas täta hyreshusområden (Boverket 2014, Franzén & Sandstedt 1981, s. 

84-85, Rådberg 1988, s. 407-409). 

 

2.4 Bebyggelsetäthet genom historien: Cirka 1975- 

Den fortsatta stadsplaneringen under 1970-talet och vidare in på 1980-talet präglades mycket 

av den lågkonjunktur som slog till och gav upphov till företagsnedläggningar i innerstäderna i 

både Europa och USA. Likaså tömdes städernas hamnområden till följd av lågkonjunkturen, 

förändrade handelsmönster och teknikutveckling. Lösningen blev på många håll att i 

innerstäderna skapa attraktiva platser med affärer och restauranger i gamla fabriksbyggnader 

och att i hamnarna bygga ut städerna med kontor och bostäder (P. Hall 2014, s. 415-420 och 

423). 

 

Ur ett täthetsperspektiv blev 1990 ett viktigt år när Europeiska kommissionen publicerade 

dokumentet Green Paper on the Urban Environment för att skapa en diskussion kring 

stadsmiljö och hållbar utveckling. Syftet med dokumentet var att identifiera de framtida 

problem som tätorterna i Europa stod inför och försöka finna lämpliga lösningar på dessa. 

Kommissionen menade att det fanns ett samband mellan hållbarhet och stadsmässighet då en 

tätare och mer funktionsblandad stad kräver färre transporter vilket leder till mindre utsläpp 

samt energiförbrukning. Dessutom framfördes det att en stad blir mer aktiv och attraktiv med 

en högre befolkningstäthet (European Commission 1990, s. 1, 3, 34 och 60, European 

Commission 2015, Rådberg 2003, s. 2). Till följd av denna publikation inkluderades 

förtätning allt oftare i diskussionerna kring hållbarhet. Så småningom blev förtätning också en 

politisk målsättning i många europeiska länder och likaså en strategi i arbetet för att skapa den 

hållbara staden samt i miljöarbetet över huvud taget. Utvecklingen mot tät och hög 

bostadsbebyggelse fortsatte också under 2000-talet med fokus på gamla industri- och 

fabrikstomter samt handelsområden med minskande utveckling i stadskärnornas ytterkanter 

(P. Hall 2014, s. 461, Rådberg 2003, s. 2, Saglie 1998, s. 16-19). 
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I oktober 2011 publicerade Europeiska unionen ett dokument med titeln Cities of tomorrow 

med visioner om framtidens europeiska städer. Dokumentet ska fungera som en 

inspirationskälla för beslutsfattare och praktiker inom stadsutveckling på lokal, regional, 

nationell och internationell nivå. Beträffande städernas täthet framgår det i dokumentet att 

förtätning även i fortsättningen kommer att vara en viktig del i städernas utveckling. Den 

framtida europeiska staden har enligt dokumentet en tät bebyggelsestruktur och i stället för att 

växa i en utåtgående riktning ska staden växa inåt genom förtätning. Urban sprawl, alltså 

utspridningen av bebyggelse med låg täthet i utkanterna av städerna, framförs som en av de 

största utmaningarna för städerna, vilket ska förhindras genom en stark kontroll över utbudet 

av mark via stadsplaneringen (EU 2011, s. 12, 26, 42, 56 och preface). 

 

Det svenska perspektivet: Cirka 1975- 

Precis som i övriga Europa hade Europeiska kommissionens dokument från 1990 inverkan på 

stadsplaneringen i Sverige och det hållbara samhället är än idag en målsättning där förtätning 

utgör en viktig del. På uppdrag av Sveriges regering framställde Boverket, myndigheten för 

samhällsplanering, byggande och boende, i slutet av 2012 en vision för Sverige 2025. I denna 

vision presenteras vad som krävs av Sverige 2025 för att det ska vara möjligt att uppnå ett 

hållbart samhälle 2050. Gällande tätheten i städerna år 2025 framgår det att ett av de 

huvudsakliga instrumenten för att tillgodose den växande befolkningens behov i Sverige är 

just förtätning (Boverket 2012, s. 34, Boverket 2015, Rådberg 2003, s. 2, Saglie 1998, s. 16). 

Centralt belägna markytor som tidigare användes för industrier och parkering utgör framtida 

förtätningsmöjligheter, men påbyggnader ovanpå redan befintliga hus är också en del av 

framtidens förtätningsarbete (Boverket 2012, s. 34, 39 och 55). Fler strategier för förtätning 

tas upp i det nästkommande avsnittet. 

 

2.5 Förtätningsstrategier 

Det finns ett flertal olika sätt att genomföra förtätning på i städer (Örebro kommun 2014, s. 

62-68) och i detta avsnitt presenteras en rad olika förtätningsstrategier utifrån en uppdelning i 

de två kategorierna komplettera och förvandla. 

 

Komplettera 

En förtätningsstrategi är att bygga på så kallade lucktomter, alltså luckor i redan befintlig 

bebyggelse, för att skapa en sluten kvartersstruktur. Eftersom lucktomter främst förekommer i 

innerstäderna så är detta en lämplig strategi för just innerstäder. Att bebygga innergårdar är 

en annan strategi som kan användas både i innerstäder och i områden längre ut från de 

centrala stadsdelarna. Vindsvåningar som inreds till att bli bostäder är också ett lämpligt 

tillvägagångssätt i förtätningen av innerstäderna. Ytterligare en förtätningsstrategi är att lyfta 

den redan befintliga bebyggelsen genom att bygga ytterligare våningar. Denna strategi är 

kanske inte lämplig i innerstäderna med tanke på kulturhistoriska värden, men i andra 
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stadsdelar med flerbostadshus kan det vara aktuellt att komplettera med fler våningar för att 

exempelvis utöka utbudet av lägenheter med lägenhetsstorlekar som saknas (Örebro kommun 

2014, s. 62-64). En annan förtätningsstrategi är delning av tomter, vilket möjliggör ytterligare 

exploatering (Västerås stad 2010, s. 2, Partille kommun 2013, s. 6). 

 

Förvandla  

Att förvandla ett område genom att riva och ersätta gamla hus med en tätare och högre 

bebyggelse är ett annat förtätningsalternativ och i en sådan situation bör det främst tas hänsyn 

till de befintliga byggnadernas kulturhistoriska värde. Denna strategi är lämplig för områden 

med byggnader av lågt kulturhistoriskt värde och där det finns byggnader av lägre kvalitet 

eller före detta industribyggnader. Förtätning kan också ske genom en förvandling av olika 

markytors användning. Grönytor i ytterstaden kan bebyggas givet att marken inte är högt 

värderad ur ett biologiskt, estetiskt eller socialt perspektiv. Ett exempel på grönytor där det 

kan vara lämpligt att bygga nytt är längs med större trafikleder. Att bebygga ineffektivt 

använda markytor är också ett sätt att förtäta via förvandling. Två exempel på markytor där 

denna form av förtätning är lämplig är verksamhetstomter med tomma ytor och parkeringar 

som inte används till fullo (Örebro kommun 2014, s. 64-66). 

 

Avslutningsvis bör det nämnas att det vid förtätning över huvud taget är viktigt att via 

planeringen se till att det finns ett tillräckligt utbud av parkeringsplatser och att en tillräcklig 

areal med friytor bevaras. Likaså är kulturmiljövård och redan befintliga byggnaders karaktär 

och kulturhistoriska värde sådant som det bör tas hänsyn till i planeringen (Örebro kommun 

2014, s. 62-68). 

 

3. Metod och material 

Detta kapitel innehåller en redogörelse av studiens analysmodell förtätningsrosen och vilket 

material som används för att genomföra analysen. Först ges en förklaring av den ursprungliga 

modellen och därefter beskrivs hur modellen appliceras på denna studie och vilket material 

som används. Avslutningsvis diskuteras metoden utifrån några viktiga kriterier inom den 

samhällsvetenskapliga forskningen. 

 

3.1 Förtätningsrosen – den ursprungliga modellen 

Analysmodellen förtätningsrosen togs fram av Regionplanekontoret inom Stockholms läns 

landsting med syftet att skapa en modell som kunde ge en överblick av potentialen för 

förtätning i ett område. Som ett underlag inför framtagandet av 2010 års översiktsplan för 

Stockholm användes modellen för att kartlägga och beskriva förtätningspotentialen i olika 

delar av staden, bland annat i Farsta, Kista och Spånga. Modellen är uppbyggd som en cirkel 

bestående av 16 indikatorer för fyra teman av förtätningspotential. De olika temana är 

förtätningsbehov, förtätningstryck, förtätningsutrymme och förtätningsfrihet. Hur väl 
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indikatorerna uppnås i ett område mäts med hjälp av olika sorters kartor och statistik och 

omvandlas till procent som alltså representerar i vilket mån indikatorerna uppnås. Detta 

illustreras i modellen genom en markering för varje indikator och mellan dessa markeringar 

dras det sedan en linje vilket skapar den så kallade rosen. Cirkelns mittpunkt representerar 

noll procent och cirkelns ytterkant representerar 100 procent. När en indikator, exempelvis 

mycket byggbar mark, uppnås till 100 procent så är förtätningspotentialen fullständig för den 

enskilda indikatorn. Ju längre ut från modellens mittpunkt, desto högre är alltså 

förtätningspotentialen och ju fler indikatorer som uppnås i hög grad, desto större behov, tryck, 

frihet och utrymme för förtätning (Stockholms läns landsting 2009, s. 17-18, 22, 25, 51 och 

74). Se figur 1 för en illustration av förtätningsrosen. 

 

 

Figur 1. Den ursprungliga analysmodellen förtätningsrosen med sina fyra teman och 16 

indikatorer. Källa: Stockholms läns landsting (2009), bearbetad och modifierad av författaren. 

 

3.2 Förtätningsrosens teman och indikatorer 

Modellens första tema är förtätningsbehov och det avser behovet av en hållbar utveckling mot 

en tät blandstad, vilket på politisk nivå har framförts som en målsättning. Förtätningsbehovet 

indikeras till att börja med av ett lågt kollektivtrafikutnyttjande. För att uppnå en hållbar 
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stadsutveckling måste biltrafiken och bilberoendet minska till förmån för kollektivtrafiken. 

Om utnyttjandet av kollektivtrafiken är lågt kan det bero på att tätheten kring de spårbundna 

kollektivtrafikpunkterna i området också är låg, vilket tyder på ett behov av förtätning. Mycket 

osammanhängande bebyggelse utgör nästa indikator vilket kan kopplas till att just 

sammanhängande bebyggelse ofta uppmärksammas som ett mål inom stadsbyggandet. 

Barriärer i stadsbilden av olika slag, såsom trafikleder och kuperad topografi, kan skapa 

tomrum i bebyggelsestrukturen vilket resulterar i en uppdelad stad. Denna problematik kan 

med andra ord lösas genom förtätning. Låg funktionsblandning är nästa indikator för temat 

förtätningsbehov och detta kan kopplas till den täta blandstaden som tidigare nämndes 

(Stockholms läns landsting 2009, s. 22-23 och 47-49). Begreppet blandstad handlar om 

funktionsblandningen i staden, alltså hur bostäder, arbetsplatser och andra verksamheter 

blandas. En stad med låg funktionsblandning skapar bland annat ett större behov av 

transporter till följd av de stora avstånden vilket inte är bra ur miljösynpunkt. Om 

funktionsblandningen är låg är den täta blandstaden därmed något som bör eftersträvas 

(Boverket 2005, s. 5-7). Den sista indikatorn är litet befolkningsunderlag och handlar om att 

det krävs en täthet av människor för att olika verksamheter ska vilja etablera sig i området och 

för att blandstaden ska vara möjlig. Ett litet befolkningsunderlag innebär med andra ord att det 

finns ett behov av förtätning för att få in mer människor i området (Stockholms läns landsting 

2009, s. 22-23). 

 

Det andra temat är förtätningstryck och det avser områdets attraktivitet på marknaden. En hög 

attraktivitet innebär ett högt förtätningstryck. Attraktiviteten för ett område påverkas av 

utbudet av butiker, vård, skola och kulturrelaterade verksamheter, men närheten till 

grönområden och vatten är också betydelsefull. Två av indikatorerna är därmed stort service-, 

handels- och kulturutbud och stor tillgång till parker, natur och vatten. En tredje indikator är 

god tillgänglighet till stadsrum vilket handlar om hur väl gatunätet är sammankopplat med 

målpunkter som exempelvis bostäder, arbetsplatser och service. Gångflöden och 

butiksetableringar är sådant som påverkas av gatunätets sammankoppling, vilket innebär att 

gatunätet påverkar områdets attraktivitet. Ett område med ett gatunät som är mindre bra 

sammankopplat kan däremot separera olika delområden. God kollektivtrafiktillgänglighet 

nära innerstaden är temats sista indikator som avser hur nära den närmaste spårbundna 

kollektivtrafikpunkten ligger och avståendet till innerstadens yttre gräns. Om det är lätt att ta 

sig till och från området så höjer detta områdets attraktivitet (Stockholms läns landsting 2009, 

s. 23, 51, 55 och 57). 

 

I vilken mån stadens fysiska form och dess infrastruktur påverkar förtätningspotentialen tas 

upp i modellens tredje tema, förtätningsutrymme. Mycket byggbar mark är en indikator för 

detta tema då det är fördelaktigt om det finns mycket mark som inte är bebyggd med hus, 

vägar eller gator. Något som ur ekonomisk synvinkel är viktigt i samband med detta är 
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indikatorn mycket flack mark. Ju mer mark som är flack, desto det billigare och även lättare är 

det att bygga. Även den tredje indikatorn, mycket befintlig infrastuktur, har med 

kostnadsfrågan att göra då exploateringskostnaden är lägre om det redan finns infrastruktur i 

form av exempelvis vatten- och avloppssystem, el och gator. Hög potentiell ökning av 

exploateringstalet är den sista indikatorn och den handlar om att goda möjligheter för 

omvandling och komplettering av den redan befintliga bebyggelsen ger större 

förtätningspotential. Vilka omvandlings- och kompletteringsmöjligheter som finns varierar 

beroende på den befintliga bebyggelsetypens struktur (Stockholms läns landsting 2009, s. 24-

25, 29 och 67). Ursprungligen benämns denna indikator som mycket omvandlingsbar 

bebyggelse, men trots detta så uppskattas enbart den potentiella ökningen av 

exploateringstalen i de olika områdena. Av denna anledning omformuleras benämningen av 

denna indikator för att göra modellen tydligare. 

 

Det fjärde och sista temat i modellen är förtätningsfrihet och här tas de juridiska och politiska 

förutsättningarna upp. En god förtätningsfrihet indikeras av stor rymlighet som handlar om 

sambandet mellan grönyta och exploateringsfrihet. Enligt Stockholms översiktsplan ska 

samtliga invånare i staden ha god tillgång till parker och natur, vilket innebär att en stor 

mängd offentlig grönyta per person medför en större exploateringsfrihet och därmed en större 

rymlighet för förtätning. Om mängden offentlig grönyta per person däremot är liten blir 

grönytekompensation en nödvändighet. Nästa indikator har med markrestriktioner såsom 

natur- och kulturreservat att göra och benämns därför som mycket oskyddad mark som innebär 

en större förtätningsfrihet. Gamla industri- och hamnområden utgör också en del av detta 

tema under benämningen mycket industrimark, vilket är intressant ur förtätningssynpunkt. Det 

är lättare att få företag att flytta än att få människor att flytta. Vidare ingår indikatorn litet 

antal fastighetsägare i detta tema och det har att göra med att en planprocess både går lättare 

och snabbare om färre parter är inblandade. Om det är få fastighetsägare som berörs så är 

förtätningsfriheten större (Stockholms läns landsting 2009, s. 24 och 73). I den ursprungliga 

modellen benämns denna indikator som få stora fastigheter, men trots detta undersöks enbart 

antalet fastigheter. Eftersom det är antalet fastighetsägare som kan utgöra ett problem och inte 

fastigheterna i sig så ändras benämningen härmed till litet antal fastighetsägare. 

 

3.3 Förtätningsrosen i denna studie  

Förtätningsrosen framställdes från början för att användas i Stockholms stadsdelar såsom 

Kista och Spånga (Stockholms läns landsting 2009, s. 18), vilket innebär att modellen är 

avsedd för relativt stora områden med hög stadskaraktär. Att applicera modellen på mindre 

områden i en mindre stad som Örebro skapar vissa problem inom främst temana 

förtätningsbehov och förtätningstryck. Exempelvis är förekomsten av service, handel och 

kultur ingen självklarhet i ett bostadsområde i Örebro. Som Citycon (2016) beskriver, med 

Kista som exempel, finns det i Stockholms stadsdelar däremot ett stort utbud av butiker, 
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restauranger, service och underhållning. Av denna anledning används i denna studie endast 

hälften av modellen, temana förtätningsutrymme och förtätningsfrihet, med utgångspunkt i 

mätning och värdering av de olika indikatorerna. Den andra delen av modellen, som utgörs av 

temana förtätningsbehov och förtätningstryck, resoneras det i stället kring utifrån statistik och 

kommunala dokument. 

 

I den ursprungliga förtätningsrosen mäts, som det tidigare beskrevs, i vilket utsträckning 

indikatorerna uppnås vilket sedan omvandlas och presenteras i procent. Närmast cirkelns mitt 

är indikatorerna inte alls uppnådda och längst ut i cirkeln är indikatorerna uppnådda till fullo 

(Stockholms läns landsting 2009, s. 22, 51 och 74). Till följd av den ofullständiga 

informationen i rapporten för Stockholm beträffande procentomvandlingen och definitionerna 

av indikatorerna, till exempel vad mycket innebär, så modifieras förtätningsrosen i denna 

studie för att möjliggöra en användning av modellen. För att bedöma i vilket utsträckning 

indikatorerna uppnås används en femgradig skala för varje indikator som är framtagen för 

denna studie. Ju högre skalnivå som uppmäts för en indikator, desto högre är 

förtätningspotentialen. Skalnivåerna i modellen illustreras i figur 2 med temat 

förtätningsutrymme som exempel och därefter följer en presentation av hur indikatorerna 

inom temana förtätningsutrymme och förtätningsfrihet mäts och värderas i denna studie. 

 

 

Figur 2. De fem skalnivåerna i denna studies förtätningsros med temat förtätningsutrymme 

som exempel. Källa: Stockholms läns landsting (2009), bearbetad och modifierad av 

författaren. 
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Förtätningsutrymme 

Indikatorn mycket byggbar mark mäts som den procentuella andelen byggbar mark i området. 

Den byggbara markens areal ställs i förhållande till områdets totala areal. Byggbar mark 

definieras i denna studie som mark utan bebyggelse i form av byggnader eller vägar och 

gator. Industrimark utan bebyggelse, parkeringar, innergårdar, gång- och cykelbanor, ej 

inhägnade idrottsområden och oskyddade grönområden räknas också som byggbar mark. 

Vilka områden som är skyddade, exempelvis som naturreservat, tas upp i översiktsplanen av 

Örebro kommun (2010a, s. 54-59). Markrestriktioner finns också med som en enskild 

indikator i temat förtätningsfrihet. Mätningen av arealen byggbar mark sker längs med 

husväggar och längs med gatu- och vägkanter. Nästa indikator, mycket flack mark, mäts som 

höjdskillnaden mellan områdets högsta punkt och områdets lägsta punkt. Måttenheten för den 

högsta och lägsta punkten är meter över havet. Ju mindre höjdskillnad, desto mer flack mark. 

Eftersom markens höjdnivå enligt Google Earth Pro (2016) är relativt jämn i Örebro stad 

används i värderingen av denna indikator en skala med en högsta nivå på 12,1 eller fler meter 

över havet. I en studie av områden i en mer kuperad stad hade denna skala med fördel 

utformats annorlunda. Mycket befintlig infrastruktur mäts utifrån hur stor procentuell andel av 

marken i området som ligger inom 50 meter från väg eller gata. Arealen mark som finns inom 

50 meter från väg eller gata ställs med andra ord i förhållande till områdets totala areal. 

Statistiken som används för de ovanstående tre indikatorerna hämtas från Google Earth Pro 

(2016). 

 

Den sista indikatorn, hög potentiell ökning av exploateringstalet, värderas utifrån en tabell 

som togs fram för användningen av förtätningsrosen i Stockholm. Som Stockholms läns 

landsting (2009, s. 31-36) beskriver framställdes det genom laborationer av olika 

bebyggelsescenarier en tabell för den ungefärliga ökningen av exploateringstalet i olika typer 

av bebyggelse. Med utgångspunkt i denna tabell och genom okulära studier av områdenas 

bebyggelse uppskattas den potentiella ökningen av exploateringstalet i de aktuella områdena. 

Om det finns flera olika bebyggelsetyper uppskattas den potentiella ökningen av 

exploateringstalet enbart för den bebyggelsetyp som upptar störst markareal. Ökningen i 

exploateringstal är i skalan uppdelad i fem nivåer utifrån den ursprungliga tabellen. Delar av 

den tabell som användes i Stockholm går att finna bilaga 1. Se tabell 1 för samtliga 

indikatorers skalor inom temat förtätningsutrymme. 
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Tabell 1. Skalnivåerna för indikatorerna inom temat förtätningsutrymme. 

Indikator Skalnivå 

  Mycket byggbar mark Skalnivå 1: 0-20 % 

 

Skalnivå 2: 21-40 % 

 

Skalnivå 3: 41-60 % 

 

Skalnivå 4: 61-80 % 

 

Skalnivå 5: 81-100 % 

  Mycket flack mark Skalnivå 1: 12,1 eller fler meter i höjdskillnad 

 

Skalnivå 2: 9,1-12,0 meter i höjdskillnad 

 

Skalnivå 3: 6,1-9,0 meter i höjdskillnad 

 

Skalnivå 4: 3,1-6,0 meter i höjdskillnad 

 

Skalnivå 5: 0,0-3,0 meter i höjdskillnad 

  Mycket befintlig infrastruktur Skalnivå 1: 0-20 % 

 

Skalnivå 2: 21-40 % 

 

Skalnivå 3: 41-60 % 

 

Skalnivå 4: 61-80 % 

 

Skalnivå 5: 81-100 % 

  Hög potentiell ökning av exploateringstalet Skalnivå 1: En ökning av e-talet på 0,000-0,040 

 

Skalnivå 2: En ökning av e-talet på 0,041-0,080 

 

Skalnivå 3: En ökning av e-talet på 0,081-0,120 

 

Skalnivå 4: En ökning av e-talet på 0,121-0,160 

 

Skalnivå 5: En ökning av e-talet på 0,161-0,200 

    

 

Förtätningsfrihet 

Stor rymlighet mäts i den ursprungliga modellen som arealen offentlig grönyta dividerat med 

den totala folkmängden i området. En stor mängd offentlig grönyta per person innebär en hög 

nivå av rymlighet för exploatering och förtätning (Stockholms läns landsting 2009, s. 24-25). 

Eftersom det inte framgår hur denna indikator värderas, alltså vilken grad av grönyta per 

person som är optimal, så mäts denna indikator i stället som den procentuella andelen 

offentlig grönyta i området i denna studie. Arealen offentlig grönyta i området ställs i 

förhållande till den totala arealen mark och uppgifterna hämtas från Google Earth Pro (2016). 

Inhägnade grönytor i form av fotbollsplaner eller liknande räknas inte som offentlig grönyta. 

Indikatorn mycket oskyddad mark mäts som den procentuella andelen oskyddad mark i 

området. Den oskyddade markens areal ställs med andra ord i förhållande till områdets totala 

areal. Översiktsplanen av Örebro kommun (2010a, s. 54-59) används för att se vilka 

eventuella markrestriktioner som finns i områdena och utifrån denna information mäts den 

återstående oskyddade markarealen med Google Earth Pro (2016). Mycket industrimark 

beräknas som den procentuella andelen industrimark, alltså genom att arealen industrimark 
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ställs i förhållande till arealen för hela området. Områdena besöks och undersöks okulärt för 

att finna eventuella industriområden och mätningen av de eventuella industriområdenas totala 

areal sker sedan med hjälp av Google Earth Pro (2016). 

 

Till sist värderas indikatorn litet antal fastighetsägare på en skala med som högst tolv 

fastighetsägare eller fler. ÖBO är en stor fastighetsägare i båda områdena som det framgår av 

ÖBO (odat.a, odat.b) och av denna anledning antas antalet övriga fastighetsägare vara relativt 

litet. Som Örebro kommun (2015) skriver är det kommunen som beslutar om var det får 

byggas och av denna anledning tas ÖBO, som är ett kommunalt bostadsföretag enligt ÖBO 

(odat.d), samt Örebro kommun bort som fastighetsägare i analysen. Därmed utformas skalan 

för denna indikator med relativt få fastighetsägare för att små skillnader mellan områdena ska 

synas i förtätningsrosen. Vid en analys av ett annat område hade en annorlunda skala 

eventuellt varit att föredra. För att undersöka antalet fastighetsägare besöks områdena för att 

söka efter skyltar eller liknande och som komplement till rundvandringen används också olika 

fastighetsägares webbplatser. I tabell 2 presenteras de olika skalnivåerna för indikatorerna 

inom temat förtätningsfrihet. 
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Tabell 2. Skalnivåerna för indikatorerna inom temat förtätningsfrihet. 

Indikator Skalnivå 

  Stor rymlighet Skalnivå 1: 0-20 % 

 

Skalnivå 2: 21-40 % 

 

Skalnivå 3: 41-60 % 

 

Skalnivå 4: 61-80 % 

 

Skalnivå 5: 81-100 % 

  Mycket oskyddad mark Skalnivå 1: 0-20 % 

 

Skalnivå 2: 21-40 % 

 

Skalnivå 3: 41-60 % 

 

Skalnivå 4: 61-80 % 

 

Skalnivå 5: 81-100 % 

  Mycket industrimark Skalnivå 1: 0-20 % 

 

Skalnivå 2: 21-40 % 

 

Skalnivå 3: 41-60 % 

 

Skalnivå 4: 61-80 % 

 

Skalnivå 5: 81-100 % 

  Litet antal fastighetsägare Skalnivå 1: 12 eller fler fastighetsägare 

 

Skalnivå 2: 9-11 fastighetsägare 

 

Skalnivå 3: 6-8 fastighetsägare 

 

Skalnivå 4: 3-5 fastighetsägare 

 

Skalnivå 5: 0-2 fastighetsägare 

    

 

Det bör nämnas att områdena studeras okulärt för samtliga indikatorer inom både 

förtätningsutrymme och förtätningsfrihet för att eventuella avvikelser från kartan i Google 

Earth Pro (2016) som exempelvis nybyggnationer ska upptäckas. I figur 3 illustreras den 

fullständiga förtätningsrosen som är modifierad och bearbetad av författaren för att användas i 

denna studie. 
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Figur 3. Den fullständiga analysmodellen förtätningsrosen som används i denna studie. 

Källa: Stockholms läns landsting (2009), bearbetad och modifierad av författaren. 

 

3.4 Metoddiskussion 

Inom den samhällsvetenskapliga forskningen finns det några viktiga bedömningskriterier som 

relevanta att ta upp i samband med studiens metod. Reliabilitet är det första kriteriet och det 

handlar om hur tillförlitliga resultaten av en studie är. En hög reliabilitet innebär att resultatet 

av en studie blir detsamma vid en upprepning, men om slumpmässiga eller tillfälliga 

förutsättningar inverkar så blir reliabiliteten i stället låg (Bryman 2011, s. 49). När det gäller 

denna studie bör reliabiliteten kunna sägas vara medelhög eller hög eftersom indikatorerna 

som mäts är relativt stabila. Förändringar i områdena i form av exempelvis ny bebyggelse, 

rivning av befintlig bebyggelse eller borttagande av grönyta skulle däremot påverka resultaten 

av en framtida upprepning av studien. Uppskattningen av förtätningsbehovet och 

förtätningstrycket kan likaså variera och påverka en upprepning av studien exempelvis 

beroende på i vilken mån krig och fattigdom i världen skapar flyktingströmmar som påverkar 

mängden immigranter till Sverige och Örebro. 

 

Det andra kriteriet är replikation, vilket har en nära koppling till reliabiliteten. Replikation 

eller replikerbarhet handlar om att det ska vara möjligt att genomföra en studie en gång till 
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och det förutsätter att studiens tillvägagångssätt beskrivs på ett tydligt sätt. Att bedöma en 

studies reliabilitet är inte möjligt om metoden inte är tillräckligt noggrant beskriven (Bryman 

2011, s. 49). Att upprepa denna studie med förtätningsrosen som analysmodell bör vara 

möjligt genom att följa metodkapitlet och dess olika tabeller med skalnivåer för indikatorerna. 

Resonemangen som förs kring temana förtätningsbehov och förtätningstryck i stället för 

mätningar bör också vara möjliga att upprepa genom att ta hänsyn till samma faktorer som tas 

upp i analyskapitlet. Studiens replikerbarhet bör därmed kunna anses vara hög. 

 

Validitet är det tredje kriteriet och finns i flera olika varianter. En typ av validitet som är 

relevant att ta upp för denna studie är den så kallade mätningsvaliditeten som behandlar 

frågan om det som mäts verkligen är det som ska mätas utifrån variabelns innebörd (Bryman 

2011, s. 50). Mätningsvaliditeten i förhållandet mellan indikatorerna och temana bör kunna 

anses vara hög då indikatorerna är tydliga exempel på sådant som skapar förtätningsutrymme 

och förtätningsfrihet. Likaså kan mätningsvaliditeten sägas vara hög när det gäller hur 

indikatorerna mäts. Möjligtvis kan mätningsvaliditeten påstås vara lägre för indikatorn mycket 

flack mark. Med mer avancerade mät- och beräkningsmetoder än att enbart mäta skillnaden 

mellan områdets högsta och lägsta punkt skulle mätningsvaliditet för denna indikator kunna 

höjas. En annan typ av validitet som Bryman (2011, s. 51) beskriver är den externa validiteten 

som handlar om resultatens generaliserbarhet utanför den aktuella studien. Detta är varken 

möjligt eller eftersträvsamt gällande denna studie eftersom varje område i en stad är unikt 

med olika förutsättningar för förtätning. 

 

4. Studiens empiri – Norrby och Tybble 

I detta kapitel presenteras studiens empiri som utgörs av områdena Norrby och Tybble i 

Örebro. Som Örebro kommun (2013a) beskriver med sin karta över staden finns Norrby inte 

med som ett enskilt område i kommunens statistikdatabas utan är i stället en del av Hagaby-

Ringstorp och Bromsplan. Inte heller vid en webbaserad sökning framgår det att det finns en 

allmängiltig definition av var gränserna för området går. Av denna anledning uppskattas den 

geografiska omfattning av Norrby utifrån de övriga områdena på kartorna som Örebro 

kommun (2013a, 2013b) har framställt samt genom egna erfarenheter som boende i 

grannområdet Ringstorp under 26 års tid. Tybble finns däremot med som ett enskilt område i 

kommunens statistikdatabas vilket framgår av Örebro kommun (2013a) och det är denna 

geografiska definition av området som används i denna studie. En karta över Örebro med de 

två områdena utmarkerade finns i bilaga 2. 

 

4.1 Norrby 

Som det hörs på namnet ligger Norrby i de norra delarna av Örebro och omfattar i denna 

studie en areal på 21,85 hektar. Bebyggelsen av flerfamiljshus som idag finns i området och 

som ägs av det kommunala bostadsföretaget ÖBO är uppförd mellan 1956 och 1964 (Google 
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Earth Pro 2016, ÖBO odat.a, ÖBO odat.c). Den följande beskrivningen av Norrby och vilka 

verksamheter som finns där bygger på en av författaren genomförd rundvandring i området. 

Den största delen av bebyggelsen i Norrby har tre våningar, men det finns också ett hus med 

fyra våningar, två hus med sex våningar och fem hus med nio våningar. Utöver 

flerfamiljshusen finns det även 14 enfamiljsvillor, främst i områdets södra del. Det finns i 

området en livsmedelsbutik, två restauranger, en frisör, en fritidsgård, en förskola och ett 

seniorboende. Norrbyskolan, som enligt Örebro kommun (odat.a) omfattar förskoleklass upp 

till sjätte klass, ligger också i området. Se figur 4 för en karta över Norrby. 

 

Utifrån den ovanstående informationen, kartan i figur 4 och den tabell som Stockholms läns 

landsting (2009, s. 29, 34 och 36) använde sig av går det att ungefärligt bedöma den 

nuvarande bebyggelsetätheten i termer exploateringstal på kvartersnivå i Norrby. Den 

bebyggelsetyp som upptar störst markareal i området är som det tidigare nämndes 

flerfamiljshus i tre våningar och det förekommer inga helt slutna kvarter vilket framgår av 

kartan i figur 4. I enlighet med tabellen som Stockholms läns landsting (2009, s. 29, 34 och 

36) använde sig av och som går att finna i bilaga 1, kan denna bebyggelse benämnas som 

medelhög öppen bebyggelse med ett uppskattat kvartersexploateringstal på e<0,6. De 14 

villorna i området kan benämnas som gles småhusbebyggelse och de fem niovåningshusen 

kan benämnas som hög öppen bebyggelse med uppskattade kvartersexploateringstal på 

e=0,05-0,15 respektive e>0,6, vilket framgår av tabellen i bilaga 1. 

 

 

Figur 4. Karta över Norrby. Källa: Örebro kommun (2016), bearbetad  

och modifierad av författaren. 

 



25 

 

4.2 Tybble 

Sydost om centrala Örebro ligger Tybble med Ladugårdsängen, Sörbyängen, Sörby, Almby 

och Brickeberg som grannområden (ÖBO odat.b, Örebro kommun 2013a). Områdets areal 

uppgår till 66,65 hektar och den bebyggelsen i området som ägs av ÖBO uppfördes mellan 

1957 och 1960 (Google Earth Pro 2016, ÖBO odat.b). Genom en rundvandring i Tybble 

insamlades följande information om området och de verksamheter som finns där. Se också 

figur 5 för en karta över området. Bostadsbebyggelsen i Tybble består främst av 

flerfamiljshus i tre våningar, men vid områdets torg finns ett sjuvåningshus och längre söderut 

finns det fem femvåningshus. Intill femvåningshusen byggs det för tillfället ytterligare 

bostadshus. Utöver bostäder finns det också en rad olika verksamheter i området. Vid Tybble 

Torg finns en livsmedelsbutik, en blomsterbutik, en cykelaffär, två frisörer, ett kafé, en kiosk, 

en restaurang och ett gym. Det finns i området också en vårdcentral, ett apotek, ett 

vårdboende, tre förskolor och Sörbyskolan som enligt Örebro kommun (odat.b) består av 

förskoleklass och första till sjätte klass. I områdets södra halva som till stor del är obebyggd 

finns ett femvåningshus med kontorslokaler, en stormarknad och intill denna är fler 

bostadshus under uppbyggnad. Den södra delen av området utgör också av en del av en 

golfbana. 

 

Inför analysen är det av vikt att nämna att den areal som byggarbetsplatserna för de nya 

bostadshusen upptar räknas som bebyggd mark. Eftersom det i dagsläget inte är möjligt att 

avgöra exakt hur mycket mark de färdigställda husen kommer att uppta bör detta ses som ett 

rimligt tillvägagångssätt. 

 

Av kartan i figur 5 och genom okulära observationer i Tybble framgår det att den 

bebyggelsetyp som upptar störst markareal i området har en mer sluten kvartersstruktur än 

den i Norrby. Med denna information och det faktum att samma bebyggelsetyp har tre 

våningar kan bebyggelsen i enlighet med tabellen i bilaga 1 samt Stockholms läns landsting 

(2009, s. 29, 34 och 36) benämnas som medelhög sluten bebyggelse. Detta innebär, vilket 

också framgår av tabellen i bilaga 1, att kvartersexploateringstalet för den befintliga 

bebyggelse som upptar störst mark i Tybble kan uppskattas vara e>0,6. 
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Figur 5. Karta över Tybble. Källa: Örebro kommun (2016), bearbetad 

och modifierad av författaren, delvis genom egna observationer. 

 

5. Analys, resultat och slutsats 

Detta kapitel omfattar först och främst analysen av de två utvalda områdena Norrby och 

Tybble som genomförs med den modifierade och bearbetade analysmodellen 

förtätningsrosen. Kring temana förtätningsbehov och förtätningstryck förs olika resonemang 

utifrån statistik och olika styrdokument medan temana förtätningsutrymme och 

förtätningsfrihet analyseras utifrån modellens indikatorer. Analysresultaten redovisas därefter 

som förtätningsrosor för de två områdena och kapitlet avslutas med en presentation av 

studiens slutsats. 
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5.1 Förtätningsbehov och förtätningstryck 

För att uppskatta behovet av och trycket för förtätning i Norrby och Tybble är det relevant att 

börja med att studera befolkningsutvecklingen i kommunen. Enligt SCB (odat.) har 

befolkningen i hela Örebro kommun mellan 2010 och 2015 ökat med 8 754 personer. Detta är 

den femte högsta befolkningsökningen mätt i antal personer i en jämförelse med Sveriges 

övriga kommuner under samma period och det ger en genomsnittlig ökning på ungefär 1 750 

personer per år. Örebro kommun (odat.c) räknar i sin befolkningsprognos också med att 

kommunens befolkning från 2016 till 2025 kommer att öka med 17 755 personer, se figur 6, 

vilket resulterar i en genomsnittlig årlig befolkningsökning på ungefär 1 970 personer. 

Kommunen förväntar sig med andra ord att befolkningen kommer att fortsätta att öka och 

dessutom i en högre takt än mellan 2010 och 2015. Eftersom Örebro är kommunens centralort 

(Örebro kommun 2010a, s. 17) är det också rimligt att räkna med att den största delen av 

befolkningsökningen i kommunen kommer att ske där. Utifrån detta finns det ett behov av 

förtätning samt bostadsbyggande i Örebro, alltså även i Norrby och Tybble, för att kunna 

hantera den förväntade befolkningsökningen under de kommande åren. 

 

 

Figur 6. Befolkningsprognos för Örebro kommun mellan 2016 och 2025. Källa: Örebro 

kommun (odat.c). 

 

Eftersom behovet av förtätning är stort i Örebro bör även förtätningstrycket kunna antas vara 

högt. Som Stockholms läns landsting (2009, s. 55) beskriver handlar förtätningstrycket om 

attraktiviteten på marknaden. Den förväntade befolkningsökningen tyder på en ökad 

inflyttning till Örebro från andra platser, vilket kan tänkas bero på att staden är attraktiv och 

drar till sig människor till följd av exempelvis utbudet av arbetstillfällen. Givetvis är olika 
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områden olika attraktiva i en stad, men med tanke på det relativt korta avståndet till centrum 

från både Norrby och Tybble bör de kunna antas vara populära. Gångavståndet till 

Drottninggatan 1 i centrum från Norrbys södra gräns, Höglundagatan 7B, och Tybbles norra 

gräns, i korsningen mellan Rudbecksgatan och Studievägen, är 1,8 km respektive 2,1 km 

enligt Google (2016). 

 

Avståndet till centrum kan även kopplas till den byggnadsstrategi som finns för Örebro och 

som handlar om att den större delen av tätorten ska vara möjlig att nå till fots eller med cykel, 

vilket innebär att stadens geografiska utbredning bör begränsas. Av denna anledning finns det 

en prioritering av byggnation inom en radie på 3 km från Örebros centrum med vissa 

undantag på 5 km där det finns mycket goda kollektivtrafikförbindelser. En förtätning av den 

befintliga bebyggelsestrukturen är inom detta område möjlig samtidigt som nya stadsdelar 

också kan byggas för att på så sätt förtäta staden ytterligare. Utanför gränsen för detta område 

har byggnation en lägre prioritet (Örebro kommun 2014, s. 11-12). Eftersom både Norrby och 

Tybble ligger inom detta prioriteringsområde bör det även ur kommunens och byggföretagens 

perspektiv vara attraktivt att förtäta dessa områden. Som det framgår av figur 5 angränsar 

Tybble dessutom till Örebro universitet, vilket gör området lämpligt för förtätning i form av 

studentbostäder. 

 

Sammanfattningsvis uppskattas förtätningsbehovet och förtätningstrycket vara stort för både 

Norrby och Tybble. För att inte överskatta dessa teman i förhållande till verkligheten väljs 

skalnivå fyra av fem i förtätningsrosen. Detta illustreras i kapitel 5.4 tillsammans med 

indikatorerna för temana förtätningsutrymme och förtätningsfrihet. 

 

5.2 Förtätningsutrymme 

För indikatorn mycket byggbar mark uppmäts arealen byggbar mark till 8,83 hektar i Norrby 

och 22,66 hektar i Tybble. I förhållande till områdenas totala arealer som presenterades i 

kapitel 4 blir resultaten följande: 

 

Procentuell andel byggbar mark i Norrby =  
8,83

21,85
× 100 ≈ 40 % 

 

Procentuell andel byggbar mark i Tybble =  
22,66

66,65
× 100 ≈ 34 % 

 

Den högsta respektive lägsta punkten i båda områdena tas fram för indikatorn mycket flack 

mark. Den högsta höjdnivån i Norrby på 41 meter över havet finns på Majorsgatan, bland 

annat i punkten med koordinaterna 59°17’12.27”N, 15°14’11.01”Ö. På Krukmakaregatan 

finns Norrbys lägsta punkter på 33 meter över havet, bland annat i punkten med koordinaterna 
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59°17’10.61”N, 15°13’45.24”Ö. I Tybble är den högsta höjdnivån 50 meter över havet och 

den finns i den södra delen av området, bland annat i punkten med koordinaterna 

59°14’35.38”N, 15°14’14.24”Ö. Den lägsta höjdnivån i Tybble är 31 meter över havet och 

finns bland annat i punkten 59°15’31.73”N, 15°14’13.31”Ö på Drakenbergsgatan. 

Höjdskillnaderna i områdena är således: 

 

Höjdskillnad i Norrby = 41 − 33 = 8 meter 

 

Höjdskillnad i Tybble = 50 − 31 = 19 meter 

 

För indikatorn mycket befintlig infrastruktur uppmäts arealen mark som finns inom 50 meter 

från väg eller gata till 15,42 hektar i Norrby och 28,98 hektar i Tybble. När dessa arealer ställs 

i förhållande till områdenas totala arealer blir resultaten: 

 

 

Procentuell andel mark inom 50 meter från väg/gata i Norrby =
15,42

21,85
× 100 ≈ 71 % 

 

Procentuell andel mark inom 50 meter från väg/gata i Tybble =
28,98

66,65
× 100 ≈ 43 % 

 

Som det redogjordes för i kapitel fyra kan den huvudsakliga bebyggelsen benämnas som 

medelhög öppen bebyggelse i Norrby och som medelhög sluten bebyggelse i Tybble. Utifrån 

detta går det via tabellen i bilaga 1 att värdera indikatorn hög potentiell ökning av 

exploateringstalet. I Norrby är den potentiella ökningen av exploateringstalet 0,2 och i Tybble 

0,05. I tabell 3 redovisas analysresultaten för temat förtätningsutrymme genom markeringar 

för de olika skalnivåerna. 
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Tabell 3. Sammanställning av resultaten från analysen av temat förtätningsutrymme för 

Norrby och Tybble. 

Indikator Skalnivå         Norrby Tybble 

        Mycket byggbar mark Skalnivå 1: 0-20 % 

     

 

Skalnivå 2: 21-40 % 

   

X X 

 

Skalnivå 3: 41-60 % 

     

 

Skalnivå 4: 61-80 % 

     

 

Skalnivå 5: 81-100 % 

     

        Mycket flack mark Skalnivå 1: 12,1 eller fler meter i höjdskillnad 

 

X 

 

Skalnivå 2: 9,1-12,0 meter i höjdskillnad 

   

 

Skalnivå 3: 6,1-9,0 meter i höjdskillnad 

 

X 

 

 

Skalnivå 4: 3,1-6,0 meter i höjdskillnad 

   

 

Skalnivå 5: 0,0-3,0 meter i höjdskillnad 

   

        Mycket befintlig  Skalnivå 1: 0-20 % 

     infrastruktur Skalnivå 2: 21-40 % 

     

 

Skalnivå 3: 41-60 % 

    

X 

 

Skalnivå 4: 61-80 % 

   

X 

 

 

Skalnivå 5: 81-100 % 

     

        Hög potentiell ökning  Skalnivå 1: En ökning av e-talet på 0,000-0,040 

  av exploateringstalet Skalnivå 2: En ökning av e-talet på 0,041-0,080 

 

X 

 

Skalnivå 3: En ökning av e-talet på 0,081-0,120 

  

 

Skalnivå 4: En ökning av e-talet på 0,121-0,160 

  

 

Skalnivå 5: En ökning av e-talet på 0,161-0,200 X 

                 

 

5.3 Förtätningsfrihet 

Arealen för den offentliga grönytan i områdena ställs i förhållande till områdets totala areal 

för indikatorn stor rymlighet. I Norrby uppmäts arealen av offentlig grönyta till 5,95 hektar 

och i Tybble uppmäts den till 30,08 hektar. Den procentuella andelen offentlig grönyta i 

områdena är därmed: 

 

Procentuell andel offentlig grönyta i Norrby =
5,95

21,85
× 100 ≈ 27 %  

 

Procentuell andel offentlig grönyta i Tybble =
30,08

66,65
× 100 ≈ 45 % 

 

För indikatorn mycket oskyddad mark används översiktsplanen av Örebro kommun (2010a, s. 

54-59) där det framgår att det i Norrby inte finns några markrestriktioner, vilket innebär att 
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den procentuella andelen oskyddad mark i Norrby är 100 procent. I Tybble finns det däremot 

två olika typer av markrestriktioner. Mer specifikt skriver Örebro kommun (2010b, s. 26, 28, 

30 och 32) att två delar av Tybble är så kallade utvecklingsområden för fritid och rekreation. 

Golfbanan i söder ska bevaras och den övriga skyddade marken ska användas för rekreation 

och idrott. En ytterligare del av Tybble benämns som grön värdekärna vilket enligt Örebro 

kommun (2006, s. 76) innebär att denna mark i så stor utsträckning som möjligt ska skyddas 

från bebyggelse. Sammanfattningsvis är en areal på 18,72 hektar mark skyddad i Tybble och 

av områdets totala areal på 66,65 hektar kvarstår då 47,93 hektar. Den procentuella andelen 

oskyddad mark i Tybble är således: 

 

Procentuell andel oskyddad mark i Tybble =
47,93

66,65
× 100 ≈ 72 % 

 

Den okulära undersökningen för indikatorn mycket industrimark visar att det inte finns någon 

industrimark i varken Norrby eller Tybble. Detta medför att den procentuella andelen mark 

som utgörs av industrimark är noll procent i båda områdena. 

 

För indikatorn litet antal fastighetsägare visar den okulära undersökningen och den 

webbaserade sökningen att byggnaderna i Norrby ägs av totalt 14 fastighetsägare och att 

byggnaderna i Tybble ägs av totalt fem fastighetsägare utöver de byggnader som ägs av ÖBO 

och Örebro kommun. Analysresultaten för temat förtätningsfrihet redovisas i tabell 4 genom 

markeringar för indikatorernas skalnivåer. 
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Tabell 4. Sammanställning av resultaten från analysen av temat förtätningsfrihet för Norrby 

och Tybble. 

Indikator Skalnivå         Norrby Tybble 

        Stor rymlighet Skalnivå 1: 0-20 % 

     

 

Skalnivå 2: 21-40 % 

   

X 

 

 

Skalnivå 3: 41-60 % 

    

X 

 

Skalnivå 4: 61-80 % 

     

 

Skalnivå 5: 81-100 % 

     

        Mycket oskyddad mark Skalnivå 1: 0-20 % 

     

 

Skalnivå 2: 21-40 % 

     

 

Skalnivå 3: 41-60 % 

     

 

Skalnivå 4: 61-80 % 

    

X 

 

Skalnivå 5: 81-100 % 

   

X 

 

        Mycket industrimark Skalnivå 1: 0-20 % 

   

X X 

 

Skalnivå 2: 21-40 % 

     

 

Skalnivå 3: 41-60 % 

     

 

Skalnivå 4: 61-80 % 

     

 

Skalnivå 5: 81-100 % 

     

        Litet antal  Skalnivå 1: 12 eller fler fastighetsägare 

 

X 

 fastighetsägare Skalnivå 2: 9-11 fastighetsägare 

    

 

Skalnivå 3: 6-9 fastighetsägare 

    

 

Skalnivå 4: 3-5 fastighetsägare 

   

X 

 

Skalnivå 5: 0-2 fastighetsägare 

                    

 

5.4 Förtätningsrosor 

Utifrån den ovanstående analysen av de fyra temana förtätningsbehov, förtätningstryck, 

förtätningsutrymme och förtätningsfrihet presenteras härmed de fullständiga förtätnings-

rosorna för Norrby och Tybble i figur 7 och 8. 
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Figur 7. Den fullständiga förtätningsrosen för Norrby. 

 

 

 

Figur 8. Den fullständiga förtätningsrosen för Tybble. 
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5.5 Slutsats 

Givet de modifieringar av förtätningsrosen som har genomförts i denna studie visar sig 

analysmodellen vara användbar även i en stad av Örebros storlek. Utifrån analysresultaten är 

slutsatsen att det i de båda analyserade områdena finns en viss förtätningspotential, men att 

den är större i Norrby än i Tybble. Behovet av och trycket för en förtätning av bebyggelsen är 

stort i båda områdena, men utrymmet och friheten för förtätning varierar däremot. Som det 

framgår av analysen finns det i båda områdena en ungefär lika begränsad andel byggbar mark 

på 40 procent i Norrby och 34 procent i Tybble. Den något lägre andelen byggbar mark i 

Tybble kan förklaras av de markrestriktioner som finns där, men inte i Norrby, och som 

skyddar drygt en fjärdedel av Tybble från bebyggelse. Dessa markrestriktioner i Tybble 

medför dock att andelen offentlig grönyta i området blir större än i Norrby där tillgången på 

offentlig grönyta är relativt liten, vilket enligt Stockholms läns landsting (2009, s. 24) kan 

hindra en ytterligare exploatering av området. Förtätningsmöjligheterna i form av bebyggelse 

på industrimark är dock obefintlig i båda områdena då denna typ av mark inte finns i något av 

områdena. 

 

Den befintliga infrastrukturen i form av gator, som enligt Stockholms läns landsting (2009, s. 

24) underlättar en förtätning och ytterligare byggnation, är betydligt mer utbyggd i Norrby än 

i Tybble. Samtidigt visar analysen av marken också är mer flack i Norrby, vilket underlättar 

vid exploatering som Stockholms läns landsting (2009, s. 24) skriver. Likaså när det gäller 

möjligheterna för förtätning i termer av exploateringstal är potentialen större i Norrby då 

områdets huvudsakliga bebyggelse har en större potentiell ökning av exploateringstalet än hur 

det är i Tybble. Risken för att den befintliga bebyggelsens fastighetsägare motarbetar en 

ytterligare exploatering är däremot större i Norrby där det finns fler fastighetsägare än det gör 

i Tybble. 

 

Av dessa två analyserade områden är sammanfattningsvis alltså Norrby det område där 

förtätningspotentialen är som störst. Det starkaste argumentet för denna slutsats är att den 

potentiella ökningen av exploateringstalet för den befintliga bebyggelsen är så mycket större i 

Norrby än i Tybble. 

 

6. Avslutande diskussion 

Under analysprocessen har det ur förbättringssynpunkt uppkommit ett förslag på hur studien 

hade kunnat genomföras annorlunda. Det som kan sägas ha påverkat studien negativt är 

gränsdragningen för det ena området. I stället för att använda den definition av Tybble som 

Örebro kommun (2013a) använder sig av i sin statistikdatabas hade en alternativ 

gränsdragning varit att föredra. Som det framgår i studiens inledande kapitel valdes Tybble på 

grund av att bebyggelsens ålder och struktur är ungefär densamma som i Norrby. Med detta 

som utgångspunkt hade det varit lämpligt att enbart analysera den äldre delen av Tybble som 
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uppfördes samtidigt som Norrby och därmed inte inkludera den mer obebyggda delen i söder. 

Mätningen och värderingen av förtätningsrosens indikatorer har påverkats av att Tybble 

omfattar ett så pass stort område i denna studie, vilket ger en något missvisande bild av de 

verkliga förhållandena. Den indikator som främst har påverkats negativt av detta är mycket 

flack mark då den högsta punkten, som ligger längs med den södra områdesgränsen, är 

betydligt högre än den övriga relativt flacka marken i resten av Tybble. 

 

Det har också framkommit vissa förbättringsförslag gällande själva analysmodellen 

förtätningsrosen under arbetets gång. Indikatorn litet antal fastighetsägare skulle kunna 

kompletteras med en indikator med benämningen litet antal markägare. Givetvis är antalet 

fastighetägare något som påverkar planprocessen, men antalet markägare har minst lika stor 

inverkan. Mark kan dessutom vara obebyggd, men reserverad för framtida byggnation, vilket i 

så fall inte framgår av indikatorn litet antal fastighetsägare. Om det är bestämt att varje tema i 

modellen måste innehålla fyra indikatorer är det eventuellt relevant att byta ut litet antal 

fastighetsägare mot denna nya indikator för antalet markägare. En annan närbesläktad 

indikator som skulle passa in i modellen är mycket kommunägd mark eftersom processen inför 

ett byggprojekt blir enklare om kommunen redan från början äger marken. 

 

Även om förtätningsrosen inte utvecklas utifrån de nämnda förbättringsförslagen fyller den 

ändå sitt syfte att ge en övergripande bild av förtätningspotentialen, vilket i denna studie har 

visat sig vara särskilt användbart i en jämförelse mellan två områden. Som det tidigare har 

beskrivits visar framtidsvisionerna av Boverket (2012, s. 34) att det även i fortsättningen finns 

en tydlig inriktning mot förtätning i städerna, vilket innebär att förtätningsrosen skulle kunna 

komma till användning i många av Sveriges kommuner. Genom att följa tillvägagångssättet i 

denna studie och ta hänsyn till de lokala förutsättningarna i utformningen av indikatorernas 

skalnivåer samt vid gränsdragningarna för analysområdena är förtätningsrosen fullt möjlig att 

använda i dagens förtätningsinriktade stadsplanering. 
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Bilaga 1. Olika bebyggelsetypers exploateringstal på kvartersnivå och den ungefärliga 

potentiella ökningen av exploateringstalet. 

 

Bebyggelsetyp Antal våningar Exploateringstal Ungefärlig potentiell ökning  

    (kvartersnivå) av exploateringstalet 

Gles småhusbebyggelse 1-2 0,05-0,15 0,03 

Tät småhusbebyggelse 1-2 0,15-0,30 0,04 

Medelhög öppen bebyggelse 3-4 <0,60 0,20 

Hög öppen bebyggelse >5 >0,60 0,10 

Låg sluten bebyggelse 1-2 <0,60 0,02 

Medelhög sluten bebyggelse 2-4 >0,60 0,05 

Hög sluten bebyggelse 4-10 >1,20 0,10 

        

 

Källa: Stockholms läns landsting (2009, s. 29 och 36), bearbetad och modifierad av 

författaren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2. Karta över delar av Örebro med områdena Norrby och Tybble utmarkerade. 

 

 
 

Källa: Örebro kommun (2013b), bearbetad och modifierad av författaren. 

 

 


