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Att genom förtätning i beﬁntliga orter och städer planera för ny bebyggelse i form av
bostäder och verksamheter har många fördelar. Några skäl till förtätning är att redan gjorda
investeringar i beﬁntlig infrastruktur kan utnyttjas, en kvalitativ kollektivtraﬁk kan upprätthållas
med en större befolkningsmängd som också innebär underlag för service och handel. En
annan viktig aspekt är att värdefull jordbruksmark och naturmark kan sparas genom förtätning i
beﬁntliga strukturer. Men förtätning handlar också till stora delar om att förbereda samhället för
en framtid där energikostnaderna ökar, bensinpriset kan vara det dubbla. Dessutom förväntas
jordbruksmarken bli än mer värdefull med tanke på klimatförändringar och en ökad befolkning i
Skåne men även globalt.
Med den här rapporten vill Region Skåne inspirera kommunerna i Skåne till att se över
möjligheterna till förtätning på ortsnivå. Med de enkla verktyg som beskrivs och illustreras kan
de särskilda förutsättningar som gäller för den aktuella orten analyseras. Utifrån denna analys
kan sedan den kommunala planeringen laborera med olika strategier för att uppnå det som
eftersträvas med förtätningsåtgärderna.
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Inledning
Ett växande Skåne innebär ett hårt tryck på marken och ställer krav på en effektiv
markanvändning grundat i en helhetssyn avseende bebyggelse, traﬁk och grönstruktur.
Förtätning är en förutsättning för att klara befolkningsutvecklingen utan att åkermarken tas i
anspråk i allt för stor utsträckning. Det ﬁnns mycket att vinna genom att satsa på förtätning av
våra samhällen, och vinsten är främst för den enskilda orten men ger även fördelar regionalt.
Tätheten möjliggör attraktiva stadsmiljöer med ett brett utbud av service och handel, de sociala
värdena ökar. Underlag för en kvalitativ kollektivtraﬁk gynnas av tätare miljöer, vilket är positivt
såväl lokalt som regionalt. På det regionala planet innebär ett tätare Skåne att tillväxtmotorerna
och de regionala kärnorna ges underlag att fortsätta utvecklas och därmed stärka Skånes
ﬂerkärnighet som helhet. Självklart ﬁnns det även nackdelar med förtätning så som till exempel
ökad trängsel, mer buller, ianspråktagande av grönområden m m. Sammantaget överväger
dock fördelarna med förtätning och ger starka argument för fortsatt planering i riktning mot ett
hållbart samhälle.

Det ﬁnns många skäl till förtätning såväl
lokalt som regionalt
Med förtätning vinns såväl ekonomiska som
miljömässiga och sociala fördelar. Några skäl
är att stadens eller ortens urbana kvaliteter ökar
vid förtätning, ﬂer målpunkter som butiker och
service kommer närmare, blir mer tillgängliga
för invånare och besökare. Förtätning ger
även förutsättningar att planera för och skapa
attraktiva miljöer som erbjuder hög livskvalitet
där människan sätts i centrum. En annan viktig
aspekt är att förtätning i princip alltid leder till
ett bättre utnyttjande av beﬁntlig infrastruktur,
jämfört med om exploateringen sprids ut över
tidigare obebyggda områden. Att hushålla med
den skånska högvärdiga jordbruksmarken är ett
av de tyngsta argumenten vid planering av ny
bebyggelse och infrastruktur enligt principen med
förtätning.
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I ett vidare perspektiv bidrar förtätning till
möjligheterna att skapa och upprätthålla en
dynamisk region med hög tillväxtpotential.
Rapporten beskriver fördelarna med förtätning
ur ett lokalt och regionalt perspektiv, men även
de mer problematiska frågeställningar som
förtätningar kan innebära.
Avslutningsvis redovisas mer handgripligt hur
kommuner kan planera för och arbeta med
förtätning på ortsnivå. Genom att använda en
så kallad värderos som visar en generell bild
av ett områdes urbanitet och tillgänglighet så
har planeraren en relativt enkel verktygslåda
för arbetet med förtätning. Med fallstudier i tre
kommuner; - Landskrona, Svedala och Klippan så
exempliﬁeras indikatorerna och värderosen.

Region Skåne har i ett ﬂertal tidigare rapporter presenterat arbetet med
Strukturbild för Skåne. Den här rapporten ingår som en del i det arbetet.
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”Staden som somnar på kvällen är en annan en den som vaknade på
morgonen. Något har byggts och något har rivits. Någon har fötts och någon
har dött. Förändringen pågår oavbrutet och det som en gång fanns ska aldrig
komma tillbaka” I en förvandlad stad, Per Anders Fogelström

Argumentation för förtätning
Skåne är en region med tillväxt, vilket ställer krav på ny bebyggelse för bostäder och
verksamheter. Det ﬁnns många fördelar med att tillkommande bebyggelse sker genom
förtätning av redan beﬁntlig bebyggelse och infrastruktur. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv
så utnyttjas redan gjorda investeringar i vägar, VA-system m m på ett mer effektivt sätt. Med
förtätning kan service och handel på orten få underlag för ett mer varierat utbud och därmed
ökar de urbana stadskvaliteterna. Även ur miljösynpunkt överväger de positiva effekterna av
förtätning, dels genom hushållning med marken men även genom att skapa ett bättre underlag
för kollektivtraﬁk. För att nå en attraktiv och hållbar livsmiljö behövs ett helhetsperspektiv med
samverkan mellan olika sektorer i samhällsbyggandet. Med fokus på nytta för såväl individen,
samhället och miljön så behöver alla de tre hållbarhetsperspektiven säkerställas.

"En hållbar utveckling är en utveckling
som tillfredställer dagens behov utan
att äventyra kommande generationers
möjligheter att tillfredsställa sina behov"

Social

Ekonomisk

Hållbar
utveckling

Brundtlandkommissionens deﬁnition 1987
Ekologisk
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Täta miljöer är gynnsamma för ekonomin
Genom att förtäta i beﬁntlig struktur kan stora
ekonomiska besparingar göras då täta miljöer som
regel är betydligt mer effektiva att upprätthålla ur
ett samhällsekonomiskt perspektiv. Det handlar
om att dra nytta av redan tidigare gjorda investeringar i till exempel uppbyggd infrastruktur men
gäller även för mjuka delar som den service och
de tjänster som samhället förser sina medborgare
med då de blir enklare – och därmed billigare –
att administrera i en tät miljö. Ett enkelt exempel
är teknisk infrastruktur med beﬁntliga vägnät och
ledningsnät såsom värme, vatten och avlopp. Ett
annat är förskolor, vård och annan omsorg såsom
skolskjuts och hemtjänst. Att förtätningen leder
till att mindre andel jordbruksmark tas i anspråk
jämfört med om exploateringen skulle ske mer
spritt, har sina ekonomiska fördelar.

S

S

S
Café

S
fashion

I täta miljöer utvecklas ekonomin generellt sett mer positivt
än i glesa.
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I täta miljöer utvecklas ekonomin generellt
sett mer positivt än i glesa och det är belagt att
täta miljöer också växer fortare. Det ﬁnns alltså
egenskaper i täta miljöer som tycks gynna den
ekonomiska tillväxten. Ett av de viktigaste skälen
är att täthet leder till bättre förutsättningar att
ta del av- och dela med sig av kunskap. I täta
miljöer byggs och sprids kunskap fortare eftersom
människor träffas, utbyter erfarenheter och lär av
varandra. Förutsättningarna att rätt jobb matchas
med rätt kompetens ökar kraftigt vilket också
ökar produktiviteten. Därutöver ﬁnns en rad
skalfördelar i en tät miljö. Företag med liknande
verksamheter kan till exempel nyttja samma
leverantörer, kan dela arbetskraft och kan sänka
priset på sina insatsvaror eller tjänster.
I större städer är tillgänglighet en av de viktigaste
faktorerna när kontor ska lokaliseras eller
omlokaliseras. Att visa på god tillgänglighet
till kollektivtraﬁk är bland de starkaste
konkurrensfördelarna man kan erbjuda de
anställda. Men också kundunderlag och
kommunikation med partners och leverantörer är
avgörande för företags val av lokalisering. En ort
som kan erbjuda attraktiv lokalisering i tillgängliga
och funktionsblandade lägen kommer också
att vara en attraktiv lokaliseringsort för många
företag.
Förtätning är en förutsättning för Skånes
ﬂerkärniga ortstruktur av tillväxtmotorer och
regionala kärnor som är viktiga för utvecklingen
av Skåne. Flerkärnigheten skapar förutsättningar
för specialiseringar vilket är gynnsamt för
näringslivet. Vidare möjliggör den regionala
strukturen med täta orter med god tillgänglighet
och närhet mellan orter en fungerande bostadsoch arbetsmarknad. Sammantaget innebär detta
att ett arbete mot förtätning också kan utgöra ett
arbete mot högre ekonomisk tillväxt.

”Markens värde ökar i kärnan
då orter och städer växer”

”Förutsättningarna att rätt jobb
matchas med rätt kompetens ökar
kraftigt i tätare miljöer”

”Det ﬁnns egenskaper i täta miljöer som
tycks gynna den ekonomiska tillväxten”

Livskvalitéer kan öka genom förtätning
Förtätning har förstås även sociala aspekter som
bör beaktas. Med en ökad koncentration av människor på en begränsad yta ökar möjligheterna till
möten och kontakter. Ett ökat antal människor
innebär ett bättre underlag för kulturverksamheter,
kommersiell- och kommunal service etc, en positiv spiral för ﬂer sociala möjligheter på orten kan
alltså skapas genom förtätning. Det skapas med
andra ord förutsättningar för attraktiva livsmiljöer
med goda samband vilket främjar aktiviteter och
möten samtidigt som ortens unika karaktärsdrag
kan förstärkas. Koppling till kollektivtraﬁknära
lägen ökar attraktiviteten och underlättar vardagslivet.
Vid förtätning ges också goda möjligheter att
skapa platser och miljöer som främjar trygghet
och gemenskap genom medveten planering och
gestaltning. Tidigare otrygga miljöer kan uppgra-

Med förtätning kan områden som faktiskt är eller upplevs
som isolerade ges bättre kopplingar och samband till den
övriga orten.
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deras genom att leda människor till stråk som
används av många och större delen av dygnet
genom att exempelvis vända byggnaders entrésida
mot stråket och förse det med god belysning m m.
Förutom rent transportmässiga aspekter vägs även
sociala effekter in i begreppet tillgänglighet. Områden med sämre tillgänglighet till centrum, besöksmål och kollektivtraﬁkx kan upplevas isolerade. Är
denna isolering inte självvald ökar risken för utanförskap. Med förtätning kan till exempel områden
som faktiskt är eller upplevs som isolerade ges
bättre kopplingar och samband till den övriga orten. Aspekten förtätning – närhet rymmer även ett
rättviseperspektiv och är relevant när det handlar
om de som inte har full rörlighet och är beroende
av att butiker för de vardagliga behoven ﬁnns nära
och tillgängliga. Samma resonemang gäller för de
invånare som inte äger en bil eller inte har körkort
och som genom närheten kan nyttja utbudet och
enklare sköta sina inköp, ta del av kulturutbud och
annan offentlig
service m m.
Förtätning är också ett bra sätt att skapa variation
i boendet och möjlighet till så kallad boendekarriär utan att behöva ﬂytta från området. När ett
område erbjuder variation i boende genom en
jämnare fördelning av upplåtelseformer eller en
variation av lägenhetsstorlekar i området skapas
förutsättningar för ökad mångfald och integration.
Det gäller såväl de utskällda miljonprogramsområdena som de renodlade villaförorterna, båda lika
segregerade fast på olika sätt. Variation kan skapas
bland annat genom att småhusområden kompletteras med ﬂerbostadshus eller vice versa. Det ﬁnns
exempel där förtätning medvetet använts i syfte att
uppgradera ett områdes sociala status. Med förtätning kan områden som stagnerat ges ny vitalitet
genom nya och bredare blandning av boende och
verksamheter.

”Ett gynnsamt socialt sammanhang är
grundläggande för att medborgare ska
kunna öka och nyttja sina livschanser”

”Nya urbana livsstilar
attraherar allt ﬂer”

”Med ökad täthet följer ﬂer möjligheter till kontakt”

Att förtäta är att
hushålla med naturresurser
Förtätning har på senare tid åberopats av miljömässiga skäl och då bland annat som en reaktion på den urban sprawl som uppkommit efter
bilismens genombrott. Genom att förtäta i kollektivtraﬁknära lägen skapar man goda förutsättningar för minskad bilanvändning och därigenom
åstadkomma stora miljövinster. I det lokala perspektivet, med god tillgänglighet till service och
besöksmål, kan de korta bilresorna väljas bort till
förmån för gång eller cykel. Det ger både positiva
miljö- och hälsoeffekter. I det regionala perspektivet, med god tillgänglighet till kollektivtraﬁk,
kan de långa bilresorna bytas ut mot kollektiva
färdmedel.
Ytterligare ett starkt miljöargument för förtätning är att det ger förutsättningar att bättre hushålla med resursen mark – både naturmark och
jordbruksmark. Minskat ianspråktagande av icke
exploaterad mark är att hushålla med naturresurserna och därmed en stor miljövinst, särskilt
avseende skånes högvärdiga jordbruksmark. Vik-

BUSS

I det lokala perspektivet, kan de korta bilresorna väljas bort
till förmån för gång eller cykel. I det regionala perspektivet,
kan de långa bilresorna bytas ut mot kollektiva färdmedel.
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ten av när- eller åtminstone regionalt producerat
livsmedel är stor och av ökande betydelse. Bland
konsumenter ﬁnns ett växande intresse att veta
varifrån produkterna på matbordet kommer, hur
de är framtagna och att transporterna är korta för
att inte onödigt belasta miljön. Sammantaget visar
detta på nödvändigheten att värna jordbruksmarken, vilket bland annat kan ske genom förtätning i
beﬁntliga och redan uppbyggda strukturer.
Som redan tagits upp under den ekonomiska
dimensionen leder förtätning generellt till mer
resurseffektivt utnyttjande av tidigare investeringar
på orten och mellan orter, och är därmed även
miljömässigt hållbart.
Klimatfrågan har kommit att bli alltmer aktuell
även i planeringssammanhang. När det gäller
förtätning och dess konsekvenser så har den
allmänna uppfattningen hittills dominerats av att
tätare orter och en ﬂerkärnig ortstruktur är bra
för klimatet då det innebär goda förutsättningar
för ökat kollektivtraﬁkresande och därmed lägre
utsläpp av främst koldioxid genom en lägre grad
av privatbilism. Å andra sidan har på senare tid
de lokala förhållandena och möjliga problem
av förtätning uppmärksammats alltmer. Tätare
bebyggelse kan leda till så kallade heat islands, det
vill säga lokalt varmare förhållanden som i sin tur
innebär krav på nedkylning av kontor och bostäder, och vegetation för skugga utomhus. En annan
konsekvens av mer hårdgjord yta är problem med
för snabb avrinning av dagvatten vilket vid häftiga
regn skapar toppar och hård belastning på orternas tekniska system. I täta städer kan dessutom
problem med genomströmningen av luft uppstå
i och med ny bebyggelse som täpper till i tidigare
stråk. Samtidigt innebär förtätning en möjlighet
att både bevara och utveckla grönstrukturen, en
struktur som till stora delar kan bidra för att reducera de negativa effekterna som den täta staden
kan ge upphov till.

”Minskat ianspråktagande av icke exploaterad mark måste ses som
en stor miljövinst, särskilt avseende den högvärdiga jordbruksmarken”

”I den täta staden ﬁnns förutsättningar
för en kollektivtraﬁk som är betydligt mer
attraktiv än bilen”

”Bygg tätare så minskar
växthusgaserna”

”Satsa på kommunala insatser för en attraktiv stadsmiljö i
kärnorna med utformning av platser, bebyggelse och traﬁk så att
trivsel och tillgänglighet uppnås”

Skälen till förtätning är i första hand lokala
Orter har olika utgångslägen och förutsättningar men en generell positiv effekt som förtätning
kan bidra till är att skapa den mix av verksamheter som är en uppskattad urban kvalitet. Det
dagliga livet underlättas när invånarna får närmare till butiker och annan service som till exempel kollektivtraﬁk. Genom att infrastrukturen i form av vägar, VA-nät, eldistribution m m redan
ﬁnns i området kan dessa redan gjorda investeringar utnyttjas bättre. Överhuvudtaget ger förtätning en möjlighet att skapa samhällen där områden länkas samman, det sociala livet vitaliseras
och orten blir mer attraktiv att bo på. Tillgänglighet och urbanitet är två begrepp, eller fenomen,
som är centrala när det gäller förtätning och fördelarna med att förtäta på den lokala nivån. Det
är med utgångspunkt i dessa två begrepp som fördelarna med förtätning i Skåne förklaras och
illustreras.
Täthet, tillgänglighet och urbanitet är ömsesidigt
beroende av och förstärker varandra då förtätning
innebär ﬂer boende och verksamma samt ett utbud av
kommersiell och offentlig service m m, på en koncentrerad yta. Med ökad täthet följer ökad närhet, eller tillgänglighet. Närhet till service, till arbetsplatsen
och till fritidsaktiviteter som underlättar såväl vardag
som fritid. Ökad tillgänglighet blir enkelt uttryckt en
konsekvens av förtätning, vi får närmare till målpunkter och stadens utbud i stort. Att få närmare

Café

till detta utbud är en högt värderad kvalitet i det
urbana livet.
Den mest grundläggande faktorn för att uppnå
hög urban kvalitet är exploateringsgraden som i
sin tur är kopplat till befolkningstäthet etc. Den
kritiska massan för när till exempel butiker, biografer eller annan service och kulturutbud bär sig är
direkt kopplad till exploateringsgraden.

fashion
NR 56

Ökad tillgänglighet blir enkelt uttryckt en konsekvens av förtätning,
vi får närmare till målpunkter och stadens utbud i stort.
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Förtätning kan bidra till att
skapa intressantare orter att bo på

För den aktuella orten eller området kan ﬂera positiva aspekter vinnas genom förtätning, där möjligheten att skapa ett samhälle med bra blandning
mellan bostäder, verksamheter och service – den
urbana mixen, kanske är den mest värdefulla. Det
är just denna goda blandning mellan bostäder,
verksamheter och service som ger ett rikare stadsliv som av många värderas högt enligt aktuella
studier. Urbanitet är en grundläggande kvalitet
för stadsliv och för en stads ekonomiska välstånd.
Omvänt innebär låg grad av urbanitet ofta svagare
tillväxt då företag och handel är beroende av både
en marknad (kunder) och arbetskraft i sitt närområde. Att blanda funktioner skapar naturliga
mötesplatser och bidrar bland annat till att öka
tryggheten då området befolkas under större del
av dygnet samt ger förutsättningar för kortare resor
då bostäder och service eller arbetsplatser ligger
närmare varandra. Numera är det få verksamheter
som är störande varför det ﬁnns goda möjligheter
att blanda bostäder, arbetsplatser, kultur och annan service. Blandningen kan ske på olika sätt, i
de enskilda byggnaderna, i kvarteret eller i stadsdelen.
Rena verksamhetsområden lockar sällan varken
boende eller besökare till platsen, vilket i sin tur
påverkar kvällsekonomin negativt. Restauranger
har bra lunchomsättning men saknar underlag när
kontoren stänger, därmed dör området på kvällen.
På samma sätt tenderar rena bostadsområden bli
sovstäder, fria från urbana kvaliteter.
Med tätare orter får vi ﬂer människor i ett område,
boende och verksamma, som i sin tur ger bättre
underlag för den service, handel och kulturverksamheter som utgör det som förknippas med en
stads innehåll och kvaliteter och sådant som vi
behöver i vårt vardagsliv. Ett rikt utbud av service,
kultur, handel och andra målpunkter inom gång-
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och cykelavstånd är något av den täta stadens
signum och bidrar till ortens attraktivitet och
varumärke. Tillgänglighet och täthet samspelar i
hög grad och liksom täthet är tillgänglighet ett bra
mått på urbanitet. I den täta staden är det lättare att nå god tillgänglighet till service. Servicen
kan vara spridd i den täta staden, då den kritiska
massan medger ett underlag för detta, och ändå
medföra ökad tillgänglighet för många. I den glesa
staden råder det motsatta förhållandet – servicen
måste vara koncentrerad för att kunna vara ekonomiskt bärkraftig med följden att den är mindre
tillgänglig för många.
Men kanske viktigast av allt är att vi får närmare
till andra människor, med täthet ökar koncentrationen av boende och verksamma, det blir mer
folk- och stadsliv på våra gator och torg. Forskare
och debattörer har visat på att kreativiteten ökar,
ﬂer innovationer tas fram i mer tätt bebyggda
ZZzz...

Bostäder

ZZzz...

Kontor

Rena verksamhetsområden lockar sällan varken boende
eller besökare till platsen, vilket i sin tur påverkar
kvällsekonomin negativt. På samma sätt tenderar rena
bostadsområden bli sovstäder, fria från urbana kvaliteter.

miljöer. Det här fenomenet gäller främst den stora
och täta staden, men är även giltig för mindre
orter.
Förtätning – en möjlighet till att skapa bättre
fysiska strukturer och bättre gestaltade områden

I samband med planer och projekt som syftar
till förtätning ges tillfälle och möjlighet att skapa
attraktiva miljöer med en mix av funktioner.
Förtätning kan också ses som en möjlighet att öka
kvaliteten för de offentliga rummen. Genom att
planera för ﬂera och mer innehållsrika stråk som
förbinder allmänna platser, torg och målpunkter
på orten ges goda förutsättningar för variation
och intressantare miljöer. Dessutom skapas mer
varierade och intressantare gaturum med byggnader från olika tidsskeden.

Hög urban kvalitet kräver en struktur av stadsrum
som koncentrerar människor och byggnader. Det
krävs en kritisk massa, både av byggnader, höga
exploateringstal, och människor, alltså befolkningstäthet. Hur den fysiska strukturen ser ut i
en stad är viktig för de urbana kvalitéerna som
exempelvis hur väl integrerade gatorna är med
övriga gator i staden vilket har stor betydelse för
läsbarheten eller orienterbarheten. Väl integrerade
gator och offentliga platser ger större möjlighet
till möten mellan människor och frekvensen av
dessa möten beror mycket på stråkens och kvarterens utformning. Kortare kvarter bjuder in till ﬂer
potentiella mötespunkter. Förutom högt exploateringstal är det viktigt att bostäder, verksamheter
och service blandas. Denna funktionsblandning
skall helst vara så ﬁnkornig som möjligt, på kvartersnivå eller allra helst på byggnadsnivå.

”Genom att programmera stråk och öka upplevelsen kan faktiska
och upplevda avstånd reduceras när man rör sig i staden”

Tätare Skåne
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Generellt är den äldre beprövade kvartersstaden
mer lättläst med sina deﬁnierade stadsrum än
modernismens mer öppna struktur med upplösta
stadsrum. En viktig erfarenhet från gamla beprövade stadsmönster som utvecklats och arbetats
fram under sekler är att de är mer ﬂexibla och
moderna än senmodernismens många gånger
redan omoderna icke ﬂexibla lösningar. Låt oss
lära av misstagen som gjordes under rekordåren
och åter fokusera på att bygga mer stadsmässigt
för att åstadkomma miljöer för människor och
med människor.
En ort som bättre hänger samman

Med förtätning av centralt obebyggd eller dåligt
utnyttjad mark ﬁnns förutsättningar att skapa en

ort eller stad som hänger samman och mer funktionella sammanhang skapas. Isolerade stadsdelar
kan knytas ihop och integreras med omkringliggande stadsdelar. Det kan handla om miljonprogramsområden i stora städer, eller i mindre orter
om industriområden lokaliserade en bit utanför
ortens centrala delar eller områden isolerade av
större spår- eller vägsystem.
Bättre sammanhang i staden, tryggare miljöer med
bättre ﬂöden av till exempel gång- och cykeltraﬁkanter kan uppstå i områden som tidigare varit
obebyggda eller dåligt utnyttjade. Förtätning
av delvis nya områden kan visa på behovet av
samband med den övriga staden, ge underlag för
nya förbindelser och därmed bidra till att barriärer
reduceras eller helt försvinner.

”Genom förtätning kan isolerade
stadsdelar integreras med övriga staden”
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Underlag för bättre kollektivtraﬁk
men även gång- och cykeltraﬁk

Tillgänglighet till kollektivtraﬁk och ett områdes
urbana kvaliteter är de två viktigaste faktorerna
både för bostäders attraktivitet och för företagsetableringar. Därför är det naturligt att intresset
alltmer riktas mot de kollektivtraﬁknära lägena.
Förtätning som leder till en större befolkning
ger ett bättre underlag för kollektivtraﬁk och
med mycket service och stort utbud inpå knuten
minskar behovet av den privata bilen. Studier visar
att en heltäckande kollektivtraﬁk är den viktigaste
förutsättningen för minskad biltraﬁk i tätort och

Centralstation

Tillgänglighet till kollektivtraﬁk är en av de viktigaste
faktorerna både för bostäders attraktivitet och för
företagsetableringar.

det är i täta orter som det ﬁnns förutsättningar för
en kollektivtraﬁk som är betydligt mer attraktiv än
bilen – åtminstone för vardagliga ärenden. Kollektivtraﬁkpunkter är och måste ses som ytterst
attraktiva ur ett regionalt tillgänglighetsperspektiv
och är mycket intressanta stadsutvecklingsområden för samtliga stationsorter. Tidigare arbeten i
Strukturbild för Skåne presenterade en tumregel

som säger att det är dubbelt så många som nyttjar
kollektiva transportmedel om arbetsplatsen ligger
inom 600 meter från slutstationen. Likaså är bostadens närhet till stationen avgörande och ska då
helst inte ligga längre bort än 1 000 meter.
Att tänka på är att exploatering i kollektivtraﬁknära lägen kan medför stora vinster ur ett hållbarhetsperspektiv i och med att kollektivtraﬁknära
bostäder och verksamheter ger underlag för kollektivtraﬁken. En ytterligare aspekt är att biltraﬁken
är mycket mer olycksdrabbad än järnvägstraﬁken,
så kan vi ﬂytta över resenärer från väg till järnväg
ﬁnns stora säkerhetsvinster att göra. Tätare bebyggelse innebär förutsättningar för invånare och
besökare att till fots eller med cykel utföra sina
inköp, besök eller annat och kräver planering för
tillgänglighet i den lilla skalan. Att ta sig fram till
fots eller med cykel är positivt ur ett hälsoperspektiv och forskning visar på tydliga samband mellan
cykling och en lägre sjukfrånvaro på arbetsplatsen.
Gång- och cykelvänliga miljöer med korta avstånd
innebär att behovet att ta den privata bilen minskar vilket har hög prioritet i planeringen av dagens
hållbara samhälle.

”En tumregel som säger att det
är dubbelt så många som nyttjar
kollektiva transportmedel om
arbetsplatsen ligger inom 600
meter från slutstationen. Likaså
är bostadens närhet till stationen
avgörande och ska då helst inte
ligga längre bort än 1 000 meter”

Tätare Skåne
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Skapa underlag för ﬂer besöksmål

Besöksmål har stor betydelse för ortens och ett
områdes attraktions- och dragningskraft och
förtätning kan förstärka underlaget för beﬁntliga
men även innebära att nya besöksmål tillkommer.
De kan vara lokala, som till exempel caféer,
lekplatser och butiker, eller regionala som muséer,
gymnasieskolor eller äventyrsbad. Oavsett om
det är ett lokalt- eller regionalt besöksmål är de
viktiga kontaktytor för människor, såväl bekanta
på den lokala närbutiken som främmande på
ortens tågstation. Att möta människor man
inte känner hör till den urbana kvaliteten
och höga koncentrationer av besöksmål ger
goda förutsättningar för sådana möten. När
besöksmål ligger i närheten av varandra, ger det
förutsättningar för en positiv utveckling i och
med att ﬂer människor söker sig till området. Det
ger ett större kundunderlag vilket i sin tur leder
till att ﬂer verksamheter ﬁnner det attraktivt att
lokalisera sig till området - en utvecklingsspiral
har satts igång.
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Besöksmål kan vara lokala, som till exempel caféer,
lekplatser och butiker, eller regionala som muséer,
gymnasieskolor eller äventyrsbad.

”För att Skåne fortsatt ska kunna möta den växande
befolkningens behov av bostäder och verksamheter kommer
ibland jordbruksmarken att behöva tas i anspråk”
Hushållning med den värdefulla
jordbruksmarken är en drivkraft för förtätning

Sist men inte minst, och detta är särskilt relevant
med hänsyn till förhållandena i Skåne, innebär
förtätning ett bättre hushållande med resursen
mark och den högvärdiga jordbruksmarken som
är mycket värdefull och en kvalitet i sig att värna
om.
För att Skåne fortsatt ska kunna möta den växande
befolkningens behov av bostäder och verksamheter kommer ibland jordbruksmarken att behöva
tas i anspråk, och för att kunna behålla den i så
stor utsträckning som möjligt är det nödvändigt
med hög exploatering vid dessa tillfällen. När
en kommun står inför situationen att ny bebyggelse ska planeras är det att föredra att detta sker
genom förtätning av beﬁntliga strukturer och att
bebyggelsen planeras tätt, snarare än att ny mark i
utkanten tas i anspråk.
Det är av stor vikt att detta förhållningssätt, det
vill säga att förtätning som princip vid exploatering ska gälla. För att inte misshushålla med den
värdefulla resursen jordbruksmark genom glesa
exploateringar, lokalisering av ytkrävande verksamheter eller planering som inte gör medvetna
avvägningar. Detta är väl förankrat i den kommunala organisationen.

Paradoxalt nog utgör just högvärdig jordbruksmark alltså både ett hinder och en drivkraft för
förtätning.
Utrymmet för att förtäta ﬁnns

Att alla skånska orter och städer har potential att
förtätas exempliﬁeras i rapporten ”Stationsnära
läge” framtagen av Region Skåne, Länsstyrelsen
och Traﬁkverket. Rapporten visar på att cirka 80 %
av marken inom 1 km från Skånes 55 tågstationer
är obebyggd. Om dessa stationsområden skulle
bebyggas, med en täthet motsvarande Davidshall i
Malmö, så skulle en fördubbling av Skånes befolkning rymmas enbart inom stationsnära lägen. Ett
annat exempel som illustrerar potentialen är att
tätortsytan i Lund består av ca 3% markparkering,
vilket skulle motsvara ca 12000 – 18 000 lägenheter. Med andra ord ﬁnns förutsättningarna och
det gäller snarast att förvalta dem på ett bra sätt.
Givetvis är utgångsläget och förutsättningarna
olika från ort till ort då alla är unika och har sina
egna förutsättningar. Vad som ska uppnås med
förtätning varierar därför helt naturligt med förutsättningarna, motiven och förväntningarna.

Tätare Skåne
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”Bra kollektivtraﬁk och bostäder i centrala
lägen är förutsättningar för regionförstoring”

Täthet på ortsnivå bidrar till
funktionalitet på regional nivå
Med täta städer i ett ﬂerkärnigt system skapas förutsättningar för att hela Skåne ska kunna
utgöra en funktionellt sammanhållen bostads-, arbetsmarknads- och utbildningsregion. Täthet
ger orten växtkraft samtidigt som ﬂerkärnigheten får ytterligare en utvecklingsnod. Samspelet
mellan olika kärnor gynnas av snabba och täta kollektivtraﬁkförbindelser som håller ihop systemet, fördelar funktioner och driver på utvecklingen. Sammantaget bidrar täthet, tillammans med
goda regionala samband, till att regionen som helhet stärker sin roll i den nationella och internationella konkurrensen.
Hög tillgänglighet mellan de regionala kärnorna
står ofta i fokus för den regionala debatten. Den
är självfallet viktig, men även hög tillgänglighet
inom kärnorna, och mellan kärnorna och deras
nära omland, är viktigt. En tät stad har bättre
förutsättningar att skapa denna interna närhet och
dynamik. Tillsammans är dessa egenskaper en förutsättning för att de regionala kärnorna ska växa
av utbytet och samspelet med andra orter. God
sammankoppling via kollektivtraﬁk och vägsystemet är en fundamental faktor för att befolkning
och näringsliv ska betrakta kärnorna som attraktiva alternativ för sina verksamheter, täthet är en
annan.

Centralstation

God sammankoppling via kollektivtraﬁk och vägsystemet är
bland annat en fundamental faktor för en orts attraktivitet.

Regionförstoring kräver både täthet och närhet

På längre sträckor blir bilen mindre lockande för
arbetspendling, och snabb och effektiv tåg- och
busstraﬁk utgör då istället ett attraktivt alternativ.
Ytterligare regionförstoring – alltså arbetspendling
över allt längre avstånd – förutsätter därmed två
saker. Det kräver dels en väl fungerande kollektivtraﬁk, men det kräver också relativt låga barriärer att nyttja den. Att bostadens läge är relativt
centralt i förhållande till stationer och övriga kollektivtraﬁklägen är en viktig parameter. Täthetens
bidrag till närhet blir därför ett centralt begrepp
i sammanhanget, både lokal närhet (täthet och
koncentration på ortsnivå) och regional närhet
(snabba kommunikationer mellan orter). Synergier från tillgänglighetsförbättringar som uppkommer till följd av förbättrade regionala transportinvesteringar riskerar att utebli om inte bebyggelsen
samtidigt koncentreras kring viktiga kommunikationsnoder. Enligt det resonemang som förs ovan
kan alltså förtätning bidra till både

”På längre sträckor blir bilen mindre
lockande för arbetspendling, och snabb
och effektiv tågtraﬁk utgör då istället
ett attraktivt alternativ”
Tätare Skåne

23

regionförstoring och urbanisering, då förtätning innebär att ett större utbud av potentiella
arbetsplatser kan nås i bostadens närhet. En väl
genomtänkt planering med förtätning i kollektivtraﬁknära lägen är ett exempel på en strategi för
att uppnå detta.

Bostad

Kontor

Att bostadens läge är relativt centralt i förhållande till
stationer och övriga kollektivtraﬁklägen är en viktig
parameter för att underlätta arbetspendling.

Täta städer och orter som beﬁnner sig nära varandra bidrar till den regionala funktionaliteten med
sitt inbördes samspel. Ur ett regionalt perspektiv
blir transportbehoven lättare att tillgodose och
systemet både snabbare och mer ändamålsenligt.
Låga hinder för rörlighet – både i termer av tid
och av kostnad - gynnar den dynamik som är
nödvändig i dagens ekonomi och arbetsmarknad.
Med väl sammankopplade städer kan individer
söka det rätta arbetet på annan ort, och pendla
dit, utan att behöva byta bostadsort. Utvecklingen fördelas jämnare över hela regionen och
de mindre orterna hålls levande som bostads- och
småföretagsorter.
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Att näringslivets efterfrågan på
kompetens kan mötas är positivt för alla

Bättre förutsättningar för matchning mellan
eftertraktad kompetens och arbetsgivare påverkar
inte bara individer positivt utan också företag,
vars marknader växer och vars möjligheter till
externa och interna skalfördelar ökar i takt med
att hela det regionala näringslivet utvecklas. Bättre
matchning innebär också högre specialisering och
att företagen kan konkurrera på nya marknader.
Med fortsatt specialisering kan också en dynamik
uppstå mellan olika orter med olika typer av lokal
inriktning eller platsbundna konkurrensfördelar.
Detta är ytterligare en regional effekt som täta miljöer kan bidra till. Den täta staden gynnar kunskapsuppbyggnad och lokalt näringslivsklimat.
I sin tur skapar detta förutsättningar för ortens
attraktivitet som lokaliseringsplats samtidigt som
regionen får ytterligare en utvecklingsnod.
Förtätning och ﬂerkärnig
funktionalitet förstärker varandra

Det ﬁnns en tydlig växelverkan mellan den regionala och lokala fysiska strukturen. Med andra
ord, förtätning på det lokala planet fungerar som
underlag för ﬂerkärnigheten på det regionala. Från
ett regionalt perspektiv ﬁnns skälen för en mindre
ort i Skåne att praktiskt arbeta med förtätning
beskrivna i rapporten ”Vilka fysiska strukturer
genererar mest tillväxt” (Region Skåne 2012). Här
förs ett resonemang om de skånska orternas roll i
det regionala systemet, och ett viktigt argument är
att tillväxten, i detta fall synonymt med näringslivet eller företagandet, först etablerar sig i verkligt
täta miljöer för att sedan sprida sig till mindre
orter. Detta sker när kostnaderna för lokalisering
på den ursprungliga platsen överstiger nyttorna.
Processen är förstås inte unikt skånsk, men förhållandet är ofta att enskilda branscher som lokaliserat sig i de regionala tillväxtmotorerna mognar
och därmed – ett skede i vilket de utsätts för ökad
konkurrens och prispress – blir de känsligare för

kostnaderna associerade med sin centrala lokalisering. I detta skede uppstår möjligheterna för
mindre orter att utgöra ett attraktivt lokaliseringsalternativ för företaget i fråga. Processen illusteras
i diagrammet nedan.

Andel av
regional branschsysselsättning

Tillväxtmotorer

Regionala kärnor

Två av de viktigaste egenskaperna en ort kan
erbjuda ett företag i detta läge är urbana kvaliteter
och hög tillgänglighet. De urbana kvaliteterna
utgörs här i praktiken av tillgång till billigare lokaler i en attraktiv miljö, marknadsstorlek i form av
kunder, leverantörer och stödtjänster samt förstås
arbetskraft. Den andra viktiga egenskapen utgörs
av de transportmässiga förutsättningarna att relativt snabbt och billigt kunna kommunicera med
omvärlden. Som tydliggjorts i föregående stycken
är förtätning ett viktigt sätt att förstärka dessa två
egenskaper.

Tid

”Två av de viktigaste egenskaperna en ort kan erbjuda
ett företag är urbana kvaliteter och hög tillgänglighet”
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Hamn

Bostäder
Industri

Logistiknav
Besöksmål

Specialiserade regionala kärnor knyts
samman till en starkare helhet.

Kunskapsföretag

Lokal och regional nytta

Arbetet med att utveckla de skånska orterna är förstås en ständigt pågående process – ett arbete som
i sin lokala tillämpning har många dimensioner
och potentiella målkonﬂikter. Därför är det angeläget att här betona att det regionala perspektivet
utgår från en strukturell och principiell dynamik.
Men förtätningsprincipen har alltså både lokala
och regionala nyttor.

I takt med att ekonomin utvecklas och näringslivets karaktär förändras ökar behovet av både
bredd och spets. All regional utvecklingskraft
behöver bejakas och hela bredden av näringslivets
behov av kompetent personal, effektiva transportmöjligheter, lämpliga lokaliseringar
m m behöver tillgodoses. I det större och regionala sammanhanget eftersträvas en positiv spiral
av förnyelse och förbättrad branschbredd i ett
ﬂerkärnigt system av lämpliga lokaliseringsorter.

På det regionala planet är en ytterligare förtätning
av de skånska kärnorna en mycket viktig del av en
tillväxtorienterad ortstruktur. Det är just avlastningen av de regionala kärnorna och tillväxt-motorerna och det dynamiska samspelet mellan olika
orter med olika egenskaper och roller som utgör
tillväxtpotentialen. På det lokala planet är ortens
interna funktionalitet, attraktivitet och tillväxt de
främsta argumenten.

För att konkret illustrera den lokala nyttan beskrivs förtätningspotentialen för tre tätorter i
Skåne senare i rapporten. Inom tätorterna fokuseras på det stationsnära läget, området inom radien
600 meter från station. Förutom att beskriva
potentialen analyseras även indikator som är starkt
kopplade till urbanitet och tillgänglighet.

”Satsa på ökad tillgänglighet
mellan de regionala kärnorna”
”Satsa på de regionala
tillväxtmotorerna först”
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”Det skånska kulturlandskapet och dess identitet kan riskera att
suddas ut när kommunerna expanderar och orterna byggs ut”

”En god luftkvalitet, låga bullernivåer och en god tillgång till
bostadsnära grönstruktur är planeringsutmaningar som behöver
lösas i samband med tätare samhällen och bebyggelse”

Utmaningar vid förtätning
Även om förtätning har många fördelar ﬁnns det en del frågeställningar eller utmaningar kopplat
till att förtäta i beﬁntlig bebyggelse. Det handlar många gånger om svåra avvägningar med
andra legitima intressen och kvaliteter som kan vara väl så motiverade. Områden aktuella för
förtätning kan vara utsatta för störningar av något slag som till exempel buller, då krävs ofta
kostsamma lösningar vid byggandet om lagkraven överhuvudtaget tillåter ny bebyggelse.
Marken kan vara förorenad med dyrbara behov av sanering vilket kan vara skäl till varför just
detta område hittills inte är bebyggt. Utmaningarna är många gånger av generell karaktär men
hur svåra de är att hantera är speciﬁkt kopplat till ortens och platsens förutsättningar
Beroende på om vi har staden med beﬁntliga relativt täta miljöer som referens eller om vi avser den
mindre orten så varierar graden av de utmaningar
som kan bli aktuella, till exempel avseende buller
och luftföroreningar. Det kan till och med vara
så att för den mindre orten är utmaningarna som
tas upp här överhuvudtaget inte relevanta, som
exempelvis frågan om trängsel.

byggandet i sig, innebär att marken är attraktiv för
intressenter som byggherrar med ﬂera.

Den skånska jordbruksmarken är av högsta klass

I det regionala åtgärdsprogrammet för miljökvalitetsmålen 2012-2016 tar Länsstyrelsen Skåne
upp frågan om hushållning med mark som en
av de stora utmaningarna. Mot bakgrund av den
ökande befolkningen och behovet av tillgång till
mark för bebyggelse är Länsstyrelsens hållning ”en

Att Skånes värdefulla jordbruksmark är en värdefull resurs och en kvalitet i sig att värna om kan
inte nog understrykas. Det faktum att jordbruksmark ofta är relativt billig att exploatera, både
avseende själva markköpet och genomförandet av

I delar av Skåne är markkonﬂikterna starka. Stora
befolkningskoncentrationer och växande orter
står i konﬂikt med landets bästa jordbruksmark.
Konﬂikter som kan förväntas komma att öka med
tiden.

”Skånes värdefulla jordbruksmark är en värdefull
resurs och en kvalitet i sig att värna om”
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begränsad exploatering av åkermark”, för att värna
resursen produktiv jordbruksmark för livsmedelsoch energiproduktion.
Skånes utveckling kommer innebära att jordbruksmark måste tas i anspråk. Om och när det blir aktuellt att exploatera på jordbruksmark är det därför
viktigt att noga överväga och föra resonemang om
de positiva effekterna av att prioritera exploatering
på den här typen av mark. En nödvändig utgångspunkt är att utgå från de beﬁntliga strukturerna
och undvika att slentrianmässigt exploatera nya
markområden utan grundliga överväganden och
genomtänkt planering. Det kan vara motiverat att
bebygga åkermark om det till exempel sker med
hög exploatering eller i samband med utveckling
av kollektivtraﬁklägen.
Sammanhållen bebyggelse är typiskt för Skåne

Det skånska kulturlandskapets särdrag kan riskera
att suddas ut när kommunerna expanderar och
orterna byggs ut. Bilden av det skånska landskapet
med många väl sammanhållna kyrkbyar, mindre
orter och städer, i ett annars intensivt utnyttjad
odlingslandskap är nog giltig för många boende
och besökare. Den här bilden av det skånska
kulturlandskapet har stora värden och är något att
värna om. Förtätning har här en fördel jämfört
med den spridda bebyggelsen, då förtätning leder
till en mer sammanhållen bebyggelse och en möjlighet att i stor utsträckning behålla det skånska
kulturlandskapets karaktärsdrag.

”Förtätning bör avvägas mot
bevarandevärden av olika slag
– från till exempel riksintresse för
naturvård och kulturmiljö till
mer lokala värden och kvaliteter”
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Det ﬁnns andra intressen än förtätning

Liksom när det gäller den värdefulla jordbruksmarken måste förtätning avvägas mot andra
bevarandevärden av olika slag – från till exempel
riksintresse för naturvård och kulturmiljö till mer
lokala värden och kvaliteter. Och precis som för
jordbruksmarken är förtätning ofta att föredra
framför en mer spridd och ytkrävande exploatering, när ny bebyggelse planeras. Avvägningar av

det här slaget sker i den översiktliga planeringen
och behöver följas upp i de enskilda besluten. Det
är i det skarpa läget som styrkan och värdet av
den översiktliga strategin blir tydlig. Men det kan
också handla om att den lokala identiteten med
skalan på den beﬁntliga bebyggelsen, byggnadsstilar, enstaka värdefulla byggnader, parker och
torg eller andra omtyckta platser måste beaktas för
att en förtätning ska bli ett kvalitativt tillskott och
accepterad av de som redan bor på platsen.
Grönområden kan vara heliga kor

Exploatering av grönområden är oftast kontroversiellt nästan oavsett dess kvaliteter eller om området används överhuvudtaget. Grönområden i nära
anslutning till bebyggelsen betraktas ofta utifrån
ett revirtänk och boende ser ogärna att förändringar ska drabba just deras park eller grönområde. Att
grönområden är viktiga och fyller många funktioner är välkänt och just därför kan det vara särskild
anledning att behandla förtätningar av dessa med
stor respekt för de närboendes synpunkter, kommunicera på ett trovärdigt sätt och visa på de

S

S
S
S

S
S
S
Närhet till kvalitativ park höjer värdet på området.

kvaliteter som förtätningen kan leda till. Det är
som bekant inte i första hand antalet kvadratmeter
grönyta per invånare som är viktigt utan snarare
dess sammanlagda kvaliteter, hur attraktivt det
uppfattas, dess tillgänglighet och hur mycket grönområdet används som avgör dess värde.

”Exploatering av grönområden är oftast kontroversiellt nästan oavsett om
området har stora kvaliteter eller inte och vare sig om det används eller ej”

Tätare Skåne

31

Plats för verksamheter

Det är vanligt förekommande att äldre verksamhetsområden ligger relativt centralt och därmed
i goda kollektivtraﬁklägen, alltså områden som
kan vara mycket intressanta för ortens bebyggelseutveckling och förtätning. Problemet är att en
eventuell ﬂytt av pågående verksamheter kan innebära att arbetstillfällen på orten försvinner eller
indirekt att annan service som gjort sig beroende
av verksamheten tappar viktiga intäkter o.s.v. Att
kunna erbjuda nya attraktiva lägen för omlokaliseringar inom orten eller inom regionen är viktigt
för ett genomförande.
Ett förhållningssätt kan vara att icke störande
verksamheter, eller verksamheter som inte kräver
för stora ytor i förhållande till antalet anställda,
kan ﬁnnas kvar i ett centralt läge. Dels för att öka
funktionsblandningen men även för att behålla
identiteten på orten. För att underlätta vid omlokalisering kan kommunen arbeta för en medveten
och långsiktlig markstrategi, där planlagd reservmark för verksamheter ingår.
Förtätning kan orsaka störningar
men också hindras av redan beﬁntliga

Med de tätare förhållanden och ﬂer människor
som förtätning leder till kan en del störningar
uppstå. Störningarna kan ha varit aktuella på
orten tidigare men trappas upp alternativt har de
inte funnits tidigare men uppstår som en konsekvens av förtätningen. Med större behov av
transporter för att försörja en större befolkning
och ﬂer verksamheter kan störningar i form buller
och luftföroreningar uppstå. Här ﬁnns det normer
för vad som är acceptabla nivåer både gällande
bostadsmiljöer eller arbetsplatser. I de större

”Med de tätare förhållanden och ﬂer
människor som förtätning leder till kan
en del störningar uppstå”
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”Det är vanligt förekommande att
äldre verksamhetsområden ligger
relativt centralt och därmed i goda
kollektivtraﬁklägen”
städerna kan trängselproblematiken bli uppenbar
i samband med förtätning då situationen kan vara
att ett redan ansträngt traﬁknät kan nå sin smärtgräns i och med det tillskott av traﬁkanter som
förtätningen leder till. Ungefär som att droppen
får bägaren att rinna över.
Med förätning försämras tillgången på dagsljus
för grannar och närbelägna fastigheter. I och med
att exploateringar och förtätningar kräver stora
investeringar utnyttjas den tilldelade marken ofta
mycket effektivt med följd att nya byggnader
tenderar att bli relativt höga, något som försämrar
ljusförhållandena än mer.
De störningar som själva byggandet i sig medför
för närboende kan ofta vara betydande.
Buller, dammbildning, transporter m m kan var
för sig och sammantaget utgöra betydande störningar. Särskilt som bygget periodvis kan ske såväl
tidigt som sent på dygnet.

Förorenad mark är dyr att ta i anspråk

När det är aktuellt att förtäta eller omvandla på
tidigare industrimark så uppstår ofta ett behov av
sanering av mark och byggnader och de kostnader
som är förenat med dessa åtgärder. Vid sanering
grävs den förorenade marken upp och transporteras bort vilket förutom höga kostnader leder till
ett behov av relativt omfattande transportarbete
vilket är störande för boende och verksamma i
omgivningarna.
Ett alternativ till sanering är att kapsla in eller
däcka över den förorenade marken, men detta är
givetvis också en dyr lösning som leder till högre
kostnader i bygget och i slutändan för den som
ska köpa eller hyra bostaden eller lokalen.
Järnvägen ställer krav på riskbedömningar

Förtätning i stationsnära lägen innebär komplikationer med buller och riskpåverkan. Både
persontraﬁk och transporter med farligt gods
på järnvägen kan medföra en riskpåverkan mot
omgivningen som måste hanteras, gärna tidigt i
planeringen. Transportﬂödet på järnvägen och
närområdets exploateringsgrad är exempel på
faktorer som är styrande för risknivån på en given
plats. Den bedömda risknivån avgör vilken typ av

markanvändning som är lämplig på olika avstånd
från riskkällan samt vilka andra eventuella typer
av skyddsåtgärder som krävs. Om markanvändningen är skola eller vård krävs generellt större
skyddsavstånd och mer omfattande skyddsåtgärder än för exempelvis parkering eller traﬁk.
Överdäckningar av vägar eller järnvägar medför
både möjligheter och särskilda utmaningar gällande riskpåverkan.

”Förtätning i stationsnära lägen innebär
komplikationer med buller och riskpåverkan”
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Lagar och normer

Som alla andra stadsutvecklingsprojekt har förtätningar att följa gällande lagstiftning, normer etc.
Praxis har lett till att lagar och normer tolkas olika
av myndigheter såväl på den statliga som regionala och lokala nivån, vilket skapar otydliga spelregler för bland annat de som vill driva exploatering
och förtätning. Här vore det önskvärt med tydligare förhållningssätt så att samma svar ges när till
exempel ett byggföretag kontaktar stadsbyggnadskontor vid olika kommuner. En 100 procentig enhetlighet i utövandet av lagar och normer kommer
inte att uppnås, om det ens är önskvärt. Men en
ökad samsyn ifråga om lagsystemen hos de som
har myndighetsrollen och behandlar de utmaningar som kan komma ifråga i samband med förtätning, skulle underlätta processen. Ett exempel på
lokala tolkningar är att parkeringsnormen varierar
från kommun till kommun (och även från område
till område inom en och samma kommun). Beroende på situationen så kan ett projekt i princip
bli omöjligt att genomföra i och med att det inte
ﬁnns utrymme för det tillkommande parkeringsbehovet som förtätningen och p-normen innebär.

Alternativt så blir parkering med underjordiska
garage eller andra parkeringslösningar orimligt
dyrt för projektet.
I centrala lägen kan förtätningsprojekt få problem
att uppfylla krav på bullernivåer och miljökvalitetsnormer och lösningarna kan ofta bli kostsamma för det enskilda projektet. Med gällande lagar
och regler är det ofta svårt att bygga täta orter
och en uppmjukning av regelverket för att uppnå
andra eftersträvansvärda mål och kvaliteter som
den täta staden kan erbjuda skulle kunna vara ett
sätt att tillåta mer täta stadsmiljöer.
Då förtätningsprojekt per deﬁnition sker i beﬁntlig miljö så berör det närboende, grannar och
sakägare. Därmed ﬁnns alltid en risk för överklagande av det aktuella projektet. Information och
utökad kommunikation i tidiga skeden och att
erbjuda möjligheter till större delaktighet bland
berörda är viktigt för att minska risken för onödiga
överklaganden utan istället öka förståelsen för
kommunens intentioner.

”Parkeringsnormen varierar från kommun till kommun”
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”Då marknadens efterfrågan till största delen är det som utgör grunden för
förtätningsbehovet så är det i mångt och mycket marknaden som styr”
Marknaden styr, eller..

Marknaden för bostäder och verksamheter och
därmed exploaterbar mark för dessa ändamål kan
skilja sig kraftigt från ort till ort. Då marknadens
efterfrågan till största delen är det som utgör grunden för förtätningsbehovet så är det i mångt och
mycket marknaden som styr. Det kan även gälla
vilken boendeform som efterfrågas. I vissa orter är
det liten efterfrågan på boende eller verksamheter
som kan leda till förtätningsprojekt, till exempel
lägenheter i ﬂerbostadshus. Situationen kan vara
att det är villor i lantligare lägen som efterfrågas av
köpstarka kunder och då blir mer lönsamma att
bygga. Det kan ﬁnnas skäl att ifrågasätta byggföretags analyser om vad marknaden vill ha, läget
kan vara att företagen lyfter fram de behov som
gynnar det egna vinstintresset. För den enskilda

kommunen kan det vara svårt att ha en klar bild
av vad som efterfrågas och då är det lätt att förlita
sig på det underlag som till exempel exploatörer
presenterar.
Den täta staden kräver samtidigt resursstarka
invånare som har råd att ta sig ut till natur och
grönska. Med det förhållandet kanske en del av
miljövinsterna med den täta bebyggelsens minskade behov av transporter går förlorade? Förtätning
kan också bidra till att driva upp markpriserna
vilket leder till att endast vissa grupper har råd att
bo i den täta miljön.
En kommun kan genom en medveten strategi
agera för att skapa en attraktiv tätort, peka på det
positiva med förtätning och därmed i sin tur påverka marknaden och efterfrågan i sådan riktning.
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”Det vanliga är att det som är ekonomiskt
mest gynnsamt för stunden är det som byggs”
Ekonomi på lång och kort sikt, och ekonomi för vem?

Att bygga för ökad urbanitet grundat i en helhetssyn kring en orts utveckling kommer ofta till
korta när enskilda projekt drivs med maximerad
vinst som huvudmål. Det vanliga är att det som
är ekonomiskt mest gynnsamt för stunden är det
som byggs. Risken ﬁnns då att funktioner som
skapar stadsliv och bidrar till att höja de urbana
kvaliteterna väger lätt mot det som ger större vinst.
Kortsiktigt ekonomiskt tänkande, dålig planering
och styrning leder dessvärre alltför ofta till att
nybyggda områden upplevs som enklaver tomma
på urbana kvaliteter.
I de fall då utvecklingsprojekt som innebär förtätning kräver kostsamma åtgärder, som till exempel
att gräva ner en traﬁkled, är det på sin plats att
fråga sig om alla åtgärder inom ett projekt måste
bära sig ekonomiskt och i så fall på hur kort sikt?
Om de sociala-, miljömässiga och hälsorelaterade
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vinsterna vägs in så kan dessa ofta mycket väl motivera insatserna. Här krävs insikt om de långsiktiga värdena och mod av politiker att argumentera
för en stadsbyggnadspolitik som mindre handlar
om ekonomiska vinster på kort sikt och mer
handlar om sociala och miljörelaterade, men även
ekonomiska, vinster på lång sikt.
En annan aspekt kopplat till ekonomi är att tillgänglighet till staden med allt vad det innebär av
kultur, service och andra aktiviteter även är starkt
styrande vad gäller prisnivåerna på bostadsmarknaden. Ett ﬂertal studier har belagt sambandet
mellan priset på bostäder och platsens tillgänglighet. Den fråga som då inställer sig är för vilka
bygger vi, och är tätare städer och bebyggelse en
utveckling som tvärtom mot tidigare resonemang
om blandstad och mer integrerade miljöer egentligen underbygger segregation genom att vända sig
till de grupper som har råd att betala relativt höga
kostnader för sitt boende?

Markägoförhållanden
Vem som äger marken har givetvis stor betydelse
för hur den kommer att användas. Det är skillnad
om kommunen är markägare och därmed har full
rådighet till att andra fastighetsägare med sina
intressen ﬁnns i det aktuella området. Viljan och
incitament till att exploatera och förtäta på en
fastighet kan skilja sig mellan olika aktörer. Det
kan till exempel handla om att en kommun vill
genomföra strategin avseende sin fysiska planering, till en fastighetsägare i ett verksamhetsområde som vill avvakta bättre konjunkturer för att
investera i beﬁntlig byggnad alternativt avyttra
fastigheten eller annat. I verksamhetsområden
är det vanligt förekommande att fastighetsägare
förhandlar sig till option som en markreserv för
eventuell expansion. Dessa optioner kan många
gånger ligga oexploaterade under lång tid, vilket
motverkar en tätare bebyggelse. Om kommuner
säljer mark bör de i ett exploateringsavtal säkerställa att optioner är kopplade till en viss genomförandetid, så att andelen oexploaterad mark över
tid kan reduceras.
I projekt där ﬂera fastighetsägare är inblandade
kan det ställas stora krav på de kommunala
företrädarna och förhandlarna för att nå den
utveckling som eftersträvas med till exempel
förtätningar.

Ägarförhållande har stor betydelse för hur marken kommer
att användas.

En annan erfarenhet är att genomförbarheten
ökar om det är få och stora fastigheter och omvänt
innebär en mer omständlig process om ﬂer aktörer
är berörda.
Enklaver – förtätning eller utglesning?

När det rör sig om att bygga nya bostadsområden
i anslutning till orten, och inte förtäta beﬁntlig
bebyggelse, uppkommer ofta samma problem
som vid förtätning, det vill säga att det som
efterfrågas för stunden och som är mest lönsamt
planeras och byggs. Eftersom processen sker
under en relativt kort period kan resultatet då bli

”Ambitionerna att
blanda funktioner som
kan ﬁnnas med i början
av stadsutvecklings- eller
förtätningsprojekt faller
ofta bort när det visat sig
ekonomisk ofördelaktigt att
bygga till exempel lokalytor”
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”I dagens debatt förekommer inte sällan protester mot förtätning...

att området kommer att lida av en likriktning i arkitektur och funktionsinnehåll. Ambitionerna att
blanda funktioner som kan ﬁnnas med i början
av stadsutvecklings- eller förtätningsprojekt faller
ofta bort när det visat sig ekonomisk ofördelaktigt
att bygga till exempel lokalytor. Dessutom kan
stora besparingar göras genom att bara producera
vissa typhus vilket leder till att det inte bara saknas
funktioner i området utan även olika kategorier
av bostadsformer med följden att området blir
ensidigt, sterilt och fattigt på mångfald. Dessa
områden lider dessutom ofta av sämre tillgänglighet och avsaknad av urbana kvaliteter.
Mentala hinder

Vi människor är ofta fast i föreställningen om hur
det ”alltid har sett ut och alltid kommer att se ut”,
vilket kanske framförallt gäller den egna hemorten. Många gånger uppstår en oförmåga att tänka
nytt eller att betrakta sin hemort i ett dynamiskt
och föränderligt perspektiv. I dagens debatt
förekommer inte sällan protester mot förtätning.
NIMBY – Not In My Backyard, är ett vedertaget
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begrepp för detta motstånd. Man vet vad man har
men inte vad man får. Det kan gälla grönområden
som naggas eller försvinner, boende som får sin
utsikt påverkad, områden som gentriﬁeras eller
parkeringsplatser som försvinner. Det är viktigt
att förstå att förändringar kan leda till enskilda
försämringar och förtätning måste ske med respekt för lokala värden och kvaliteter. Därför bör
förtätning också ses som en mental process och
ett förhållningssätt till en orts utveckling. Samtidigt är det så att vi människor tycker olika och
har olika preferenser, alla omfamnar till exempel
inte den täta staden eller miljön och allt vad den
för med sig. Hur företrädare för den lilla skalan,
utan ett samhälle som kan erbjuda ”allt” i den
urbana mixen ska få komma till tals och inte bli

...NIMBY – Not In My Backyard,
är ett vedertaget begrepp för detta
motstånd”

överkörda är en utmaning för de planerande och
styrande på en ort som har för avsikt att bejaka
förtätning. Om kommunen har presenterat sina
utvecklingstankar om till exempel förtätningsprojekt i sin översiktsplan, ett visionsdokument eller
motsvarande och tydligt kommunicerat dessa
ﬁnns en förförståelse hos invånarna och risken för
protester kan reduceras. En process som är lokalt
förankrad och bedrivs utifrån ett helhetstänk
kan leda till att förtätning ses som ett kvalitativt
tillskott som stärker framtidstron och den lokala
identiteten.
Uppmuntra det som är regionalt och gemensamt
istället för att optimera på den enskilda orten

Med förtätning av orter som bland annat syftar till
att skapa ett ﬂerkärnigt system av täta orter i Skåne
så är det viktigt med en regional samsyn vilken
roll respektive ort ska ta och hur dess funktion i
det större regionala samarbetet ska se ut. Att ha en

gemensam regional målbild avseende den fysiska
planeringen och dess konsekvenser ökar möjligheterna för samtliga kommuner att utvecklas
till attraktiva och framgångsrika kommuner. Det
handlar om att formulera den egna ortsspeciﬁka
identiteten med sina styrkor och brister och att se
till hur den kan bidra till den helhet som Skåne
utgör. För att skapa långsiktiga, effektiva och hållbara fysiska strukturer krävs samsyn och samverkan över kommungränserna.
Samhällsplanering syftar till att bidra till en positiv utveckling där många intressen och aspekter
ska beaktas och vägas mot varandra. Förtätning
har många fördelar men kan vara kontroversiellt
eller olämpligt i vissa lägen och situationer. Trots
detta är ytterligare förtätning på sikt nödvändigt
för att klara de utmaningar som Skåne står inför
och för att bidra till att bygga attraktiva orter och
en dynamisk ﬂerkärnig region.

Jordbruksmark i centrala lägen måste vägas mot behovet av ny bebyggelse.
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”Täthet i boende och arbetsplatser bidrar till
etablering av efterfrågade urbana verksamheter”

Möjligheterna till förtätning är många
Liksom skälen och utmaningarna är möjligheterna till förtätning många och de består av åtgärder såväl i den lilla som i den stora skalan. Här presenteras några olika planeringssituationer
när frågan om förtätning kan bli aktuell och förslag till hur en kommun kan gå tillväga. Det
handlar om att se till strukturen i stadsrummet, att hitta de mönster som passar för den aktuella orten. Men det handlar också om att reducera störningar, förbättra i områden som har låg
standard och se möjligheten att skapa bättre miljöer än dagens, bygga bort barriärer och skapa
en sammanhängande, mer attraktiv och trygg miljö m m. Att det fysiska utrymmet för förtätning
ﬁnns – det är redan klarlagt. Exempel på genomförda förtätningar illustreras men även sådana
som mer är på planeringsstadiet.

Förtätning, som kort kan förklaras med att exploateringsgraden inom ett område ökar, leder
i sin tur, under förutsättning att den sker på ett
välplanerat sätt, till ökad urbanitet och tillgänglighet. Urbanitet och tillgänglighet samverkar och är
tillsammans viktiga fysiska grundstenar i det som
brukar kallas stadsmässighet med de kvaliteter det
innebär.
Förtätning kan ske på ﬂera olika sätt och är en
ständigt pågående process. I områden med höga
markvärden sker förtätning framförallt genom

”I områden med höga markvärden
sker förtätning framförallt genom
rivning...

rivning och nybyggnation eller genom om- och
påbyggnad av beﬁntlig bebyggelse. Andra vanligt
förekommande varianter är omvandling av industri- hamn- eller annan verksamhet med lågt
markutnyttjande till tätare stadsbebyggelse.
De olika situationerna som beskrivs gör inte
anspråk på att vara kompletta utan speciﬁka
alternativ som är relevanta på ortsnivå kan säkert
tillkomma. Förhoppningen är ändå att materialet
och exemplen kan inspirera att se möjligheter till
förtätning som ett sätt att skapa attraktiva livsoch boendemiljöer i det fortsatta kommunala
arbetet.

...och nybyggnation eller genom
om- och påbyggnad av beﬁntlig
bebyggelse”
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Från...

...till

Genom att bygga på parkeringytor eller lucktomter kan staden
förtätas.

Förtätning i den lilla skalan...

…och i den stora

Det ﬁnns i princip möjligheter till förtätning överallt - lite förenklat påstående skulle kunna vara;
Se möjligheterna så ﬁnns de! Det kan till exempel
röra sig om mindre grönimpediment, överdimensionerade gaturum, lucktomter, obebyggda delar
av stora kvarter, låga byggnader som kan byggas
på med ytterligare våningar eller parkeringsytor
m m. Med bra metoder, lokal förankring och en
långsiktlig strategi kan dessa möjligheter till förtätning utgöra en betydande del av ortens framtida
bebyggelseutveckling.

Över tid uppstår tillfällen när mer rejäla grepp
till förändring behövs inom en ort för att klara
efterfrågan på kontor och bostäder. Det kan röra
sig om större industrifastigheter eller verksamhetsområden som omdanas och bebyggs med
bostäder och modernare kontorsfastigheter. Ett
annat förekommande exempel är när hamnområden spelat ut sin roll eller kan förändras med
hänsyn till nya krav på hamnverksamheten. Dessa
vattennära lägen ligger ofta centralt i staden och
är mycket attraktiva ur stadsutvecklingsperspektiv.
Ett annat exempel, som denna rapport belyser, är
exploatering i kollektivtraﬁknära lägen.

” Centrala verksamhetsområden eller hamnområden som spelat
ut sin roll är ytterst attraktiva områden för stadsutveckling”

42 Tätare Skåne

”Den kvartersstad som byggts
alltifrån medeltiden och framåt
har visat stor förmåga att svälja
nya livsformer, medan den
moderna utspridda staden med
’hus i natur’ redan visat sig
omodern” Karl-Olov Arnstberg, Inger Bergström

Ska det vara högt eller lågt?

Förtätning är inte lika med höga hus. Studier visar
att bebyggelsens höjd har allt mindre betydelse för
exploateringstalen vid ökande områdesstorlek och
detta har ﬂera förklaringar. En förklaring är att
det ofta krävs större avstånd mellan husen för att
inte omkringliggande byggnader ska hamna helt
i skuggläge. Dessutom behövs ofta ett större omland för att tillgodose krav på god utemiljö och
behov av tillräckligt med parkeringsplatser o.s.v.
Höga hus kan dock fylla andra funktioner. De kan
vara viktiga landmärken och identitetsskapande
som Turning Torso i Malmö, som deﬁnitivt haft
betydelse för Malmös och Västra hamnens proﬁlering. Det är i ögonhöjd vid bottenvåningarna
ut mot gatan som livet i staden byggs upp och
kretsar kring, det vi i mångt och mycket förknippar
med stadsliv utspelas här. Med höga hus reduceras antalet bottenvåningar markant samtidigt
som den yttre miljön kring dessa oftast saknar en
rumslighet som matchar en hög byggnad.

Genom att istället fördela ut samma byggnadsvolym på lägre tätare bebyggelse, med entréer mot
gatan och med lokaler i bottenvåningarna skapas
goda förutsättningar för ett attraktivt och levande
område, med andra ord förutsättningar för urbana
kvaliteter.
Använd beprövade stadsmönster

Efter att funktionalismens genombrott i Sverige
i början av 1930-talet kulminerade i miljonprogramområdena har nu den traditionella kvartersstaden åter blivit normen i svensk stadsplanering.
Anledningen till att funktionalismen kom till var
just en reaktion mot den täta och trångbodda
staden. Men det har visat sig att det i första hand
inte är tillgång till friytor runt knuten som är styrande vid val av bostadsområde utan utbud och
närhet till kultur, service och andra kvaliteter som
förknippas med den täta staden.
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Bygg korta kvarter

Forskning och erfarenheter från stadsbyggande
visar entydigt att en ﬁnmaskig gatustruktur ger
upphov till mer folkliv. Korsningspunkterna blir
ﬂer och därmed ökar chansen att möten ska uppstå. Det är också i sådana miljöer, med väl integrerade gator, som förutsättningar för handeln är som
störst att lyckas. Den ﬁnmaskigare gatustrukturen,
där kvarteren är kortare, ger också större variation,
ett mer nyanserat innehåll med publika lokaler
och ytor i gatuplan och gör promenaden till en
rikare upplevelse.

Möten uppstår i korsningspunkter och en ﬁnmaskig
struktur skapar ﬂer sådana punkter.

Tänk funktionsblandning

Vid planering är det viktigt att ﬂexibilitet byggs in
från början. Är målet blandad stad måste åtminstone delar av byggnaderna vara anpassningsbara
för eventuella framtida förändringar vad gäller
funktioner. Dessutom är det viktigt att skapa förutsättningar för mindre verksamheter, till exempel
genom att erbjuda små billigare lokaler.

44 Tätare Skåne

Lite paradoxalt, kan det tyckas, kan konstateras
att den öppna funktionsuppdelade strukturen
i modernismens stadsmiljöer är låst när det
gäller användning medan kvartersstadens
låsta kvartersstruktur är öppen för olika
användningssätt.

Exemplet Hamburg – Hafen City
Hafen City – ett område som tidigare helt dominerades av hamnverksamhet med stora magasinsbyggnader
och i stort inte var tillgängligt för andra än de som jobbade där genomgår en stor förändring sedan några år.
Området har planerats på ett medvetet sätt för att det ska bli en integrerad och levande stadsdel – en stadsdel
med hög tillgänglighet för boende och besökare och med goda förutsättningar för höga urbana kvaliteter.
Hafen City är en blandstad med många bostäder men också mängder av arbetsplatser. Stråk ska förses med
levande bottenvåningar och stadsdelen ska berikas med många besöksmål, det mest kända Elbe – ﬁlharmonin.

För att stadsdelen, som ligger på en konstgjord ö i Elbe ska bli tillgänglig och inte upplevas som en isolerad
enklav har en rad broförbindelser skapats i strategiska lägen som knyter ihop stadsdelen med staden. Dessa
stråk är viktiga för stadsdelens ekonomi då de lockar besökare från andra delar av staden och gör det lätt att ta
sig till och från området. I en nästa etapp kommer Hafen City att få en tunnelbanestation vilket kommer öka
tillgängligheten och besöksantalet ytterligare.
Staden ställer höga krav på byggherrarna och om en ny byggnad ska uppföras måste byggherren visa på ett
koncept som gynnar området. Krav kan ställas att hyran för verksamheter på bottenplan subventioneras och
hyrs ut till verksamheter eller funktioner som annars inte skulle ha råd att ﬁnnas där. På så vis kan en positiv
utvecklingsspiral sättas igång genom att verksamheter som bidrar till ökad urbanitet och i längden ökat
marknadsvärde för fastigheterna i området eftersom de hjälper till att generera ökad urban kvalitet.

Från...

...till

Genom att skapa förutsättningar för besöksmål kan hela områden dra nytta av de positiva effekter de bidrar till.

In med många besöksmål

Genom att skapa förutsättningar för besöksmål
kan hela områden dra nytta av de positiva effekter
de bidrar till. När besöksmål adderas inom ett
område sker så kallade win - win situations. Kommersiell service drar nytta av besökande till andra
besöksmål och mängden besöksmål i sig genererar
ytterligare besök.
För att skapa urbana kvaliteter måste viktiga
stråk programmeras med funktioner i bottenvåningarna, till exempel butikslokaler vilket skapar
förutsättningar för besöksmål och ökad funktionsblandning.
Öka underlaget för service

Ett vanligt skäl till förtätning är att öka underlaget för service, såväl kommersiell som offentlig.
Det kan röra sig om förtätning i områden som
byggdes för 40 -50 år sedan och nu har en annan befolkningssammansättning än den området ursprungligen planerades för. En till antalet
nästan halverad och äldre befolkning, kan vara
planeringsförutsättningarna. Den generellt högre
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boendestandarden bidrar till att det inte bor lika
många personer per lägenhet som det gjorde förr.
Lägg därtill den alltmer hårda konkurrensen från
externa handelsetableringar och det ökade bilanvändandet så är det svårt att få ekvationen att gå
ihop för mindre handlare i avfolkade stadsdelar.
För att upprätthålla en acceptabel nivå på service
krävs ett visst befolkningsunderlag, en kritisk massa. Grovt beräknas att en livsmedelsbutik behöver
cirka 4 500 boende i närområdet för att bära sig
ekonomiskt. Mycket är avhängigt den så kallade
köptroheten. Det vill säga hur mycket de boende
väljer att spendera på ”sin” närbutik. Att ta bilen
och storhandla kommer folk fortsatt att göra, men
tendenser pekar på att medvetenheten och viljan
att stödja ”sina” lokala handlare ökar.

”Grovt kan man säga att en
livsmedelsbutik behöver cirka
4 500 boende i närområdet för
att bära sig ekonomiskt”

”Stationsnärhetsprincipen innebär bland annat att personalintensiva
arbetsplatser lokaliseras inom gångavstånd av max 600 meter”

Utnyttja det kollektivtraﬁknära läget

Ortens gång- och cykelnät har – tillsammans
med läget för stationen i förhållande till bostäder och arbetsplatser – stor betydelse för ortens
tillgänglighet till kollektivtraﬁknoden. I rapporten
Stationsnära läge (Länsstyrelsen i Skåne, Skånetraﬁken, Region Skåne och Traﬁkverket) förs ett
resonemang om stationsnärhetsprincipen och tre
Områden inom följande avstånd från
hållplats är enligt Skånetraﬁken att betrakta
som kollektivtraﬁknära lägen.
Stadsbuss
Regionbuss
Tåg

500 meter
1000 meter
1500 meter

lokaliseringsstrategier presenteras för planering av
stationsnära lägen. Syftet är att låta bebyggelsen
och knutpunkten ömsesidigt dra nytta av varandra.
Stationsnärhetsprincipen innebär kortfattat att service, såväl kommersiell som offentlig, lokaliseras i
direkt anslutning till stationen. Att personalintensiva arbetsplatser lokaliseras inom gångavstånd av
max 600 meter från stationen och att bostadsbebyggelse lokaliseras inom gång- eller cykelavstånd,
max cirka 1-2 km från stationen.
Stationsnärhetsprincipen bör kombineras med
en funktionsblandad stad där bostäder i närheten
av stationsområdet kan bidra till liv och aktivitet
under en större del av dygnet.
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Exemplet Svenska Högarna i Kärrtorp, Stockholm
I en av Stockholms södra förorter har ett tidigare litet grönområde som även utnyttades för parkering
och klubblokaler för den närbelägna idrottsplanen tagits i anspråk för bebyggelse av 15 nya så kallade
stadsradhus. Då området ligger i direkt anslutning till ett större naturreservat kunde kommunen hänvisa
till detta under planeringen och exploateringen mötte inte några större protester bland de närboende.
Husen planerades som en övergång mellan de friliggande enbostadshusen i två våningar strax söder om och
ﬂerbostadshusen som ansluter i norr där centrum ligger. Stadsmässiga entréer vända mot gatorna skapar ett
gatuliv och baksidornas privata uteplatser övergår i den gemensamma gården. Radhusens placering längs
med en relativt traﬁkerad gata skapar bullerskyddade uteplatser och ”tyst sida”. Ett gestaltningsprogram
säkerställde en attraktiv utformning av husen, förgårdsmark och angöringsgata. Området vann pris som årets
Stockholmsbyggnad 2012.

Bygg bort barriärer

Spårområden och stora vägområden är tydliga
barriärer som kan sätta stora begränsningar i
tillgängligheten. De kan ses som öppna sår som
behöver sys för att orten ska läka. Stygnen kan
utgöras av passager över eller under barriären.
Betydligt dyrare åtgärder som ger högre effektivitet
i läkningsprocessen är att gräva ner en sträcka av
spår- eller vägområdet.

Oavsett metod kräver åtgärderna ofta kostsamma
lösningar. Men i samband med förtätningar inom
till exempel stationsområden borde förslag som
förutom att underlätta tillgängligheten till närområden och som för med sig många andra positiva
effekter, i princip alltid kunna bli aktuella. Förutom att genomströmningen ökar mellan områden
skapas förutsättningar för goda lägen vad gäller
service eller andra besöksmål. Dessutom kan nya
verksamheter som bidrar till samhällsekonomisk
nytta etableras här.

”Spårområden och stora vägområden är tydliga barriärer som
kan sätta stora begränsningar i tillgängligheten. De kan ses
som öppna sår som behöver sys för att orten ska läka”
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Exemplet Trelleborg
Med utgångspunkt i en nyligen framtagen ”Handelsvision för Trelleborg” har WSP gjort en studie som till
stora delar handlar om hur Trelleborg ska kunna bli en mer attraktiv ort att bo – och handla i. Prioriterade
åtgärder är att skapa bättre tillgänglighet, mera ”stadsliv” där stråksamband ska förstärkas och koncentration av
butiker uppmuntras. Ett syfte är att få till en fördelning av butiker i staden utifrån deras inriktning, till exempel
genom att klustra sällanköpshandeln och förtäta längs en huvudgata i ett område för handel. Som ett led i
att skapa ny identitet för Trelleborg planeras hamnen att ﬂyttas något söderut och ge plats för ny bebyggelse
på beﬁntlig hamnyta. Den nya stadsdelen Sjöstaden planeras med blandad bebyggelse, restauranter och
mindre handel. Området utformas även som stadens rekreativa möte med havet med nya attraktiva inslag som
kajpromenader, strandpark, marina samt eventuellt ett kallbadhus. Sjöstaden förbinds med stadskärnan genom
att handel utvecklas i ett stråk mot hamnen och hela området förtätas med butiker och bostäder mot en mer
stadslik karaktär. Den nya Centralstationen blir en ny målpunkt i staden där verksamheter och mindre handel
kan utvecklas.

I ett visionsarbete är det viktigt att samla berörda aktörer för att grundat på en relevant analys skapa
engagemang kring mål och det arbete som krävs för att nå dem. I arbetet med handelsvisionen har ﬂera
workshopar hållits och samarbetet mellan kommun, fastighetsägare med ﬂera fortsätter nu i andra former.

Minska de negativa effekterna från stora traﬁkleder

Ett vanligt förekommande önskemål är att åtgärda
stora traﬁkleders negativa påverkan på intilliggande bebyggelse. När förtätningen gäller nya och
mer omfattande områden som planeras är det
vanliga förfaringssättet att placera verksamheter
närmast traﬁkleden, som ett bullerskydd, och bostäder innanför dessa där bullernivåerna är lägre.
Då äldre bebyggelse kommit att hamna nära en
traﬁkled som med åren blivit allt mer traﬁkerad
ﬁnns inte samma möjligheter. Bostadsbebyggelsen
ligger redan närmast traﬁkleden och utgör i sig
bullerskyddet. Problemen för de boende kan vara
ständiga bullernivåer över riktvärdena och överskridande av miljökvalitetsnormer vilket leder till
hälsorelaterade problem för närboende.

Från...

...till

Det ﬁnns alternativa sätt att komma till rätta med
problemet. Vilket sätt som används beror dels på
hur viktig kapaciteten på traﬁkleden är för
ortens transportbehov, men också vilken vilja eller
strategi kommunen har att komma till rätta med
miljö- och hälsorelaterade problem. Bullerplank
kan sättas upp för att lösa bullerproblematiken
utmed vissa sträckor. En sådan åtgärd inskränker
inte på traﬁkledens kapacitet.
En annan åtgärd som inte heller inskränker på traﬁkledens kapacitet och som dessutom skapar nya
ytor för förtätning är att lägga leden under jord.
Detta innebär inte bara kraftigt minskade bullernivåer och luftföroreningar utan även att ytan där
leden låg kan användas mer effektivt. Tidigare
utsatta fastigheter får ett ökat marknadsvärde och
området som helhet får ett lyft. Kostnaden för
åtgärder av det här slaget är alltid höga, men sett
till den samhällsekonomiska nyttan och på en
längre tid så kan de ändå framstå som försvarbara
och lönsamma.

Vägar omvandlas till gator som knyter samman
stadsdelar till en helhet.

”Att koppla ihop tidigare separerade
stadsdelar kan främja social integration,
trygghet och ekonomiskt utbyte”
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Gör gata av vägen

En tredje åtgärd och som inskränker på traﬁkledens kapacitet är att omvandla traﬁkleden och
anpassa den till kringliggande bebyggelse och dagens traﬁk. Trädplanteringar, minskat antal körfält,
ﬂer korsningspunkter och prioriterade busskörfält
är åtgärder som kan förvandla traﬁkleden till en
gata med en mer stadsmässig proﬁl. Med dessa
åtgärder skapas ibland även förutsättningar för
förtätning.

Från...

Förädla verksamhetsområden

Störande verksamheter med stora skyddsavstånd
lägger en död hand på bebyggelseutvecklingen
inom sitt inﬂuensområde. Men även när det gäller
verksamheter utan stora skyddsavstånd ﬁnns det
ﬂera omständigheter som försvårar för närområdets bebyggelseutveckling eller skapar andra typer
av problem. Verksamhetskvarter är mestadels
stora till ytan och blir därmed barriärer i stadsstrukturen. Det ﬁnns för det mesta även estetiska
problem med verksamhetskvarter, exempelvis då
byggnaderna omgärdas av stora asfaltsytor som inhägnas av höga Gunnebo stängsel eller liknande.
Att förädla område för verksamheter innebär
inte bara att mark frigörs för bostäder, eller mer
personalintensiv verksamhet, utan bidrar även till
minskad andel tunga transporter, minskat buller
och minskade fysiska och visuella barriär. Effekter som i förlängningen även bidrar till att omkringliggande bostadsområden får en förbättrad
närmiljö. Om verksamheten som ﬂyttar dessutom
varit belagd med skyddsavstånd så frigörs även
mark längre bort för bebyggelseutveckling.
Gamla industribyggnader har ofta höga kulturhistoriska värden och är viktiga för ortens identitet.
Om så är fallet kan delar av byggnaderna sparas
och moderniseras invändigt för att anpassas till
kommande verksamheter.
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...till...

...till

Vid omvandling av verksamhetsområden kan förtätning,
genom att ta tillvara på beﬁntliga kvaliteter, bidra till att
skapa attraktiva stadsmiljöer där gammalt och nytt möts.
Nya funktioner som till exempel ”ﬁckparker” kan tillkomma
och bidra till högre kvalitet i det offentliga rummet.

Exempel Sockerbruksområdet i Staffanstorp
Staffanstorps kommun förvärvade 2009 ett område där sockerbruksverksamhet bedrivits, ett område som
med tätortens tillväxt kommit att ligga alltmer centralt. Sockerbruksområdet är ca 12 hektar stort inklusive ett
parkområde på ca två hektar. Den politiska styrgrupp som tillsattes för utvecklingen av området tog fram en
Exemplet
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och om hög kvalitet och detaljrikedom.
Blandstad som, förutom blandade funktioner (bostäder, arbetsplatser, service, handel osv), även betyder liv
och rörelse alla tider på dygnet.
Hållbar utveckling över tid som innebär miljövänligt och energismart, men även grönska och vatten i staden
Mötesplatser kan vara allt från väl utvecklade stråk, restauranger och uteserveringar till torg, saluhall eller
kulturhus, men också nätverksbyggande mellan stad och landsbygd.

Sockerbruket och järnvägen är viktiga grundstenar i Staffanstorps historia som lyfts fram i Sockerbruksområdets
identitet. Den tidigare järnvägsstationen, det röda teglet och den lummiga parken är viktiga byggstenar i att
skapa en lokal identitet och för den fortsatta utvecklingen. Några av Sockerbruksbyggnaderna har förutsättningar
att bli en del av stadens identitet och i berättelsen om Staffanstorps utvecklingshistoria.
Närhet till stationen som fått nytt innehåll och funktion, Staffanstorps centrum och vidare mot regionen
utnyttjas genom utvecklande stråk och kopplingar. En viktig del i det arbetet blir att övervinna de barriärer som
till exempel Dalbyvägen och spårområdet utgör. Processen med projekttävling, utredningar och program har
delvis genomförts och arbetet med detaljplaner påbörjats. Årsskiftet 2013 / 2014 beräknas första byggstart.

Förtäta för ökad social hållbarhet

Grönområden kan förtätas

Förtätning kan användas för att motverka segregation. Genom förtätning kan isolerade områden
knytas närmare närliggande områden och centrala
delar på orten som helhet. Förtätning kan även
öka statusen i utsatta områden genom att tillföra
nya bostäder i olika boendeformer samt verksamheter för att öka funktionsblandningen. Om
områdena knyts ihop väl med tydligt deﬁnierade
stråk ökar även förutsättningar för att området
besöks av ﬂer personer utifrån vilket är positivt ur
social synpunkt.

Att höja en parks eller grönområdes kvalitet vid
förtätning och därigenom dess attraktion kan vara
ett sätt att motivera att del av marken utnyttjas
för exploatering. Liksom för andra offentliga rum
som gator och torg m m ﬁnns i regel alltid möjligheter att utveckla kvalitéerna i grönområden och
höja dess värden som mötesplatser för boende
och besökare. Det ﬁnns ﬂera undersökningar som
även pekar på att utsikt och närhet till park ökar
efterfrågan på bostäder i dessa lägen och höjer
värdet. Ett exempel är Ankarparken som ingick i
Bo01 i Malmö.

54 Tätare Skåne

”Kommunen har med stöd av planmonopolet i
kombination med ett visst markinnehav stora möjligheter
att styra bebyggelseutvecklingen i önskad riktning”
Ta fram en kommunal strategi för förtätning

Kommunen har med stöd av planmonopolet i
kombination med ett visst markinnehav stora
möjligheter att styra bebyggelseutvecklingen i
önskad riktning. En sådan riktning kan vara just
förtätning i områden som lämpar sig väl och har
förutsättningar till detta. Förutom de uppslag
och tillfällen när förtätning kan bli aktuellt som
tidigare beskrivits kan läggas möjligheten för kommunen att verka genom ett tydligt kommunalt
aktörskap. Med ett väl förankrat sådant agerande
kan en kommun se till att prioritera förtätning

i den fortsatta bebyggelseutvcklingen på orten.
Exempelvis kan möjligheten att kräva högre
exploateringstal, se över de optioner till expansion
som förekommer i många verksamhetsområden
(men som ofta inte använts under lång tid) vara
ett sätt att nå en tätare och mer sammanhållen bebyggelse. Andra förslag skulle kunna vara att inte
tillåta butiker med sällanköpsvaror att lokaliseras
centralt då de ofta kräver överdimensionerade
parkeringsplatser och höga krav på tillgänglighet
för varudistribution.
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”Not everything that counts can be counted, and not everything
that can be counted, counts” Skylt på Albert Einsteins kontor, Princeton

Att analysera orters täthet
För att kunna se och hitta de fördelar som förtätning innebär behöver aktuell ort eller område
analyseras utifrån ett antal variabler. På så vis kan frågan om var och hur förtätningen lämpligast bör lokaliseras och placeras illustreras. Även frågan om vilka funktioner som bör ingå, det
vill säga förtätningens innehåll, behöver synliggöras. Här har sex indikatorer för förtätning valts
ut, fyra representerar urbana kvaliteter som exploateringsgrad, befolkningstäthet, funktionsblandning samt attraktioner eller besöksmål. De andra två indikatorerna visar tillgänglighet till
kollektivtraﬁknod respektive grönområde. De värden som indikatorerna resulterar i redovisas i
en värderos som alltså summerar ortens eller områdets täthet. Utifrån den bild som värderosen
ger kan sedan lämpliga åtgärder för förtätning identiﬁeras och prioriteras
Inom ett studieområde har de sex indikatorerna
lett till en enkel bristanalys gällande en orts eller
områdes urbana kvaliteter samt tillgänglighet
till station och kvalitativa grönområden. Här
ges nu en generell beskrivning av indikatorerna
och enklare exempel för vilka värden analyserna
kan resultera i. Med utgångspunkt i dagens
markanvändning, ägandeförhållanden och
fastighetsstruktur förs ett resonemang om själva
genomförbarheten för förtätning. Tillsammans
med indikatorerna visar detta potentialen och
behoven till förtätning.
Ansvariga för den kommunala fysiska planeringen
kan laborera med dessa verktyg och få stöd att nå
avsedd effekt med förtätning utifrån den aktuella
tätortens eller områdets förutsättningar. För varje
analys följer tips på alternativa metoder som
kan användas för få en uppfattning av de olika
indikatorerna. Metoder som inte ställer lika höga
krav på underlagsdata eller GIS-kunskaper.
Rapporten avslutas med en praktisk tillämpning
av indikatorerna och värderosen i de tre
exempelkommunerna Landskrona, Svedala och
Klippan.

”Att se möjligheterna i äldre
byggnader och tillvarata dess
potential stärker platsens identitet
och ger en koppling till historien”
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Sex indikatorer på täthet
Forskning och utredningar av olika slag visar en
entydig bild - tillgänglighet till kollektivtraﬁk och
ett områdes sammantagna urbana kvaliteter är de
viktigaste faktorerna både för bostäders attraktivitet och för företagsetableringar. I ett expanderande
Skåne är det dessa faktorer som kommer att spela
stor roll för hur konkurrenskraftig en ort är.
För att dra nytta av de fördelar som tätare samhällen ger har sex indikatorer lyfts fram som alla är
direkt kopplade till täthet. Fyra av de sex indikatorerna är förenade med urbanitet och två med
tillgänglighet. Samtliga indikatorer analyseras och
värderas.

Att mäta urbanitet
De fyra indikatorer som valts är betydelsefulla
faktorer för att uppnå hög urban kvalitet vilket
beskrivits i tidigare kapitel. De urbana indikatorerna är:
•
•
•
•

exploateringsgrad
befolkningstäthet
funktionsblandning
attraktioner

Analysen ger en generell och illustrativ bild av hur
de urbana indikatorerna är fördelade över större
områden. Givet att syftet med förtätning är att
höja de urbana kvaliteterna inom studieområdet,
visar analyserna var insatser bör sättas in för att nå
störst effekt.
Indikatorerna analyseras var för sig. Ur analysen
plockas värden fram inom studieområdet och
jämförs med värden från ortens centrala del,
referensområdet, där de urbana kvaliteterna kan
förväntas visa högst värden. Det ger en skala att
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relatera till och ett normaliserat värde att lyfta till
värderosen. Det är också då intressanta iakttagelser
och aha-upplevelser kan göras.

”Tillgänglighet till kollektivtraﬁk och
ett områdes sammantagna urbana
kvaliteter är de viktigaste faktorerna
både för bostäders attraktivitet och för
företagsetableringar”

Så mäts urbaniteten!

Analysmetoden för de urbana indikatorerna
bygger på så kallad rasteranalys. I analysen
plockas värden från ett lager med ortens alla
byggnader i punktform. Lagret har försetts
med information om bland annat bruttoarea
för bostadsyta respektive lokalyta, typkod
enligt Lantmäteriets fastighetstaxering, antal
boende etc. Informationen kommer delvis
från inköpt data, men viss information har
även beräknats fram.
Metoden innebär kortfattat att ett raster
läggs ut över hela tätorten. Rutorna i rastret
är 100*100 meter vilket innebär att arean för
varje ruta motsvarar en hektar. En beräkning
sker där alla byggnadspunkters värden
summeras och tilldelas den ruta inom vilken
de ligger. Då befolkning och attraktioner
analyseras sker en sökning och summering av
alla punkter inom 600 meters radie för varje
enskild ruta.

”De urbana indikatorerna visar främst på behovet av förtätning och
svarar på frågorna hur- varför- och vad en förtätning bör innehålla.
Men även var den gör som mest nytta.”

Exploateringsgrad

Resultat till värderosen

Med exploateringsgrad menas den sammanlagda
bruttoarean av bostads- och lokalytor inom ett
område och är ett viktigt mått på ett områdes täthet. Den kritiska massan som krävs för att uppnå
höga urbana kvaliteter är avhängigt exploateringsgraden. Analysen visar tydligt på hur exploateringsgraden varierar inom tätorten samt var
koncentrationerna av bostads- och lokalytor ﬁnns.

För studieområdet och referensområdet beräknas exploateringsgraden som ett medelvärde per
hektar. Studieområdets värde normaliseras mot
referensområdet och lyfts till värderosen.

Lokalytor, när de blandas med bostäder, är med
sitt innehåll intressanta och viktiga för den urbana
mixen, till skillnad mot industrifastigheter som generellt är inhägnade områden med total avsaknad
av urbana kvaliteter. Av denna anledning ingår
inte byggnader som enligt Lantmäteriet är taxerade
som industrienheter i analysen. På så vis klarnar
bilden av vilka områden som idag har höga respektive låga förutsättningar för urbana kvaliteter
med avseende på indikatorn exploateringsgrad.

Exempel

0.5
(det vill säga, i snitt ﬁnns 5000 kvm bruttoarea
bostads- eller lokalytor per hektar inom studieområdet)
Bilderna till höger visar exempel på olika intervaller av exploateringsgrad.

Tips!

Med byggnader som grund kan den
sammanlagda byggnadsarean beräknas och
illustreras. För mer noggranna beräkningar
kan våningsantalet multipliceras med ytan
byggnaderna upptar på marken för att få en
uppskattning av bruttoarean (BTA).
Exploateringsgraden för ett område fås då
områdets yta divideras med byggnadernas
sammanlagda bruttoarea.

Ett medelvärde, bruttoarea per hektar för bostads- och
lokalytor beräknas för studieområdet. Industrifastigheter är
ej medräknade.
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< 0.1

0.1-0.2

0.2-0.3

0.3-0.5

0.5-08

> 0.8

Intervaller exploateringsgrad.
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Befolkningstäthet

Förutom exploateringsgraden är befolkningstätheten av stor betydelse för att uppnå höga urbana
kvaliteter. Analysen visar antalet boende inom 600
meter från varje enskild hektarruta inom tätorten.
Syftet är att visa på det potentiella befolkningsunderlaget för kultur-, handel-, kollektivtraﬁk
och annan service. Resultaten visar att exploateringsgraden och befolkningsunderlaget inte alltid
överensstämmer. Tydligast framgår detta i områden som gränsar till verksamhetsområden eller
obebyggd mark, då en så kallad randeffekt märks.
Förutom boendetätheten är antalet arbetande
och besökare också av yttersta vikt för att visa
tätheten av människor inom ett område. Men de
större utredningar och studier som krävs för att få
fram underlag och en bild av detta får lämnas till
fortsatt arbete.

600

m

Analysen beräknar ett medelvärde av antalet boende inom
en radie av 600 meter från varje enskild hektarruta.

Resultat till värderosen

För studieområdet och referensområdet beräknas
ett medelvärde av antalet boende inom 600 meter
från varje enskild hektarruta. Studieområdets
värde normaliseras mot referensområdet och lyfts
till värderosen.
Exempel

1 000
(det vill säga, i snitt bor det 1 000 boende inom
600 meter från varje enskild ”hektarruta” inom
studieområdet)
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Tips!

Räcker det med något grövre analyser
så har Statistiska centralbyrån, SCB,
befolkningsstatistik på rutnivå. Dessa
lämpar sig för större områden eller
analyser där kravet på noggrannheten är
lägre.

Funktionsblandning

Funktionsblandning är viktig för hur bebyggda
miljöer upplevs och fungerar. Analysen ger en
generell bild av mixen bostäder och verksamheter
inom orten och visar tydligt vilka delar som domineras av bostäder respektive verksamheter.
Större blandning ökar förutsättningarna för
befolkade områden under större delen av dygnet.
Likaså ger blandningen bättre förutsättningar för
ett område att upprätthålla eller utveckla handel
och annan service.
God funktionsblandning, i denna analys, uppnås
då andelen bostadsyta inte är mindre än 25% eller
högre än 75% av den totala bebyggelseytan per
hektar. Eller med andra ord, god funktionsblandning råder då förhållandet mellan bostadsyta och
lokalyta ligger mellan 25 och 75%.

Funktionsblandning beräknas för varje hektarruta och ger en
generell bild av mixen mellan bostäder verksamheter.

Resultat till värderosen

För studieområdet och referensområdet beräknas
andelen hektar med god funktionsblandning av
områdenas totala antal bebyggda hektar. Studieområdets värde normaliseras mot referensområdet
och lyfts till värderosen.
Exempel

25%
(det vill säga, av det totala antalet bebyggda rutor
inom studieområdet uppnår 25% god funktionsblandning)

God funktionsblandning. Butiker i bottenvåning och
bostäder i övre planen.

Tips!

Byggnader klassiﬁceras utifrån huvudsaklig
användning. Dessa illustreras med olika
färgkoder för att få en enkel och grov
uppfattning om funktionsblandningen.
Ingen funktionsblandning. Område med enbart
kontorskomplex som stora delar av dygnet upplevs öde.
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Attraktioner

Attraktioner eller besöksmål är viktigt för att
locka folk till en plats. Det kan vara boende inom
området, boende inom orten eller besökande från
andra orter. Ju högre koncentration av besöksmål
desto större är sannolikheten att möten mellan
människor uppstår. Och med ﬂer möten ökar
möjligheterna att socialt- och ekonomiskt utbyte
uppstår. De typer av besöksmål som ingår i analysen är av många skilda sorter. Vissa är mindre och
av lokal karaktär som en närbutik medan andra
är större och av regional karaktär exempelvis en
tågstation.
Exempel på besöksmål som ingår i analysen är;
restauranger, caféer, hotell, idrottshallar, bibliotek,
kommunhus, butiker, kyrkor, lekplatser, parkområden, koloniområden, hälsovårdscentraler, sjukhus,
skolor, förskolor, kyrkogårdar, simhallar etc.
Någon inbördes viktning har inte gjorts mellan
dessa. Genom det breda urvalet och genom att
ha med så väl offentliga som privata verksamheter
bör man täcka in samtliga invånares behov av
besöksmål.

Analysen görs på samma sätt som analysen av
befolkningstätheten. Resultatet visar hur många
besöksmål man når inom 600 meter från varje
enskild hektarruta. I bilden kan utläsas vilka
områden som har gott om besöksmål eller ont om
besöksmål inom angivet avstånd.
Resultat till värderosen

För studieområdet och referensområdet beräknas
ett medelvärde av antalet besöksmål inom 600
meter från varje enskild hektarruta. Studieområdets värde normaliseras mot referensområdet och
lyfts till värderosen.
Exempel

15
(det vill säga, i snitt nås 15 besöksmål inom 600
meter från varje enskild hektarruta inom studieområdet)

Tips!

Vad som anses vara besöksmål listas upp
och digitaliseras in i ett GIS. Som stöd kan
google maps, eniro eller hitta.se användas.
Alla besöksmål kan visas på ortens
bakgrundskarta för att få en känsla av
koncentrationer eller räkna hur många
besöksmål som ligger inom ett visst område.

600

m

Analysen beräknar antalet besöksmål inom en radie av 600
meter från varje enskild hektarruta.
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”Med högre koncentration av besöksmål ökar
möjligheterna för socialt- och ekonomiskt utbyte”

Att mäta tillgänglighet
Två indikatorer analyseras, tillgänglighet till kollektivtraﬁknod och tillgänglighet till kvalitativa
park- och grönområden. Tillgängligheten analyseras för att se var det idag ﬁnns brister och var
åtgärder lämpligast bör sättas in för att åtgärda
dessa. För tillgängligheten till stationen kan brister
bland annat bero på barriärer som spårområdet

i sig, barriärer i form av stora kvarter, eller brister
i beﬁntligt gång- och cykelvägnät. När det gäller
grönområden är det förstås avsaknad av kvalitativ
park- och naturmark som är själva bristen.
Till skillnad från de urbana indikatorerna värderas
hur stor andel av hela tätortens befolkningen som
har god tillgänglighet till respektive indikator.

Så mäts tillgänglighet!

De metoder som har använts vid analyserna är båda GIS-analyser. I analysen av tillgänglighet
till kollektivtraﬁknod används Network Analyst. Analysmetoden utgår från beﬁntligt gång- och
cykelvägnät och beräknar hur långt man kommer på en given tid. I analysen har 10 minuter valts
som ett värde för god tillgänglighet till station. Tiden kan givetvis ändras både neråt och uppåt
beroende på plats och tillgänglighetspolitik. Tiden motsvarar en verklig gångväg om cirka 850 meter
givet en medelhastighet om 5 km/h. Resultatet blir en isokron som visar vilka områden som ligger
inom valda tidsintervall. Analysen visar tydligt skillnaden mot att endast visa avstånd som fågelväg.
Barriärer och brister visas med all tydlighet.
För analys av tillgänglighet till park- och grönområden används så kallad bufferanalys. Avståndet
bostad – grönområde är i denna studie satt till 200 meter fågelvägen för att illustrera vikten av
bostadsnära grönområde. Mindre park- och grönråden analyseras inte, undre storleksgräns är satt till
1 500 kvm.

”Analyserna visar var det råder brist på tillgänglighet och ger en bild
av var åtgärder lämpligen bör sättas in för att åtgärda dessa”
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Tillgänglighet till kollektivtraﬁk

Tillgängligheten till station, eller annan kollektivtraﬁknod, är viktig för en orts hållbara utveckling.
God tillgänglighet till kollektivtraﬁk innebär att
ﬂer personer sannolikt väljer tåget eller bussen
som primärt färdmedel för transporter mellan
orter. Det innebär även att sannolikheten är större
att personerna förﬂyttar sig till kollektivtraﬁknoden till fots eller med cykel.
För studieområdet som plats är tillgängligheten
också av stor betydelse, då sannolikheten ökar att
personer uppehåller sig i området om tillgängligheten dit är god. Något som i sin tur ökar förutsättningar för sociala kontakter och ekonomiskt
utbyte.
Analysen visar vilka områden som har god tillgänglighet till ortens primära kollektivtraﬁknod.
Då stationen är en central del av studieområdet
för de tre exempelkommunerna kommer med
automatik studieområdets bebyggda delar ha god
tillgänglighet. Mot denna bakgrund värderas tillgänglighet till hela tätortens befolkning.

10

mi

n

Analysen visar vilka områden som ligger inom 10 minuters
gångväg från stationen.

Resultat till värderosen

Andel invånare inom tätorten med god tillgänglighet, det vill säga mindre än 10 minuters gångväg,
till stationen eller busshållplatsen.
Exempel

50%
(det vill säga, halva tätortens befolkning har
mindre än 10 minuters gångväg till stationen eller
busshållplatsen)
Tips!

En mer generella bedömning kan göras genom att
visa tillgänglighet med en cirkel, fågelavståndet. För
att få en något mer korrekt beskrivning bör cirkelns
radie divideras med 1.3 för att kompensera för
nivåskillnader och gators krökningar.
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Tillgänglighet till kvalitativa grönområden

Resultat till värderosen

Det är som bekant inte i första hand antalet
kvadratmeter grönyta per invånare som är viktigt
utan snarare dess sammanlagda kvaliteter, hur
attraktivt det uppfattas, dess tillgänglighet och
hur mycket grönområdet används som avgör dess
värde.

Andel invånare inom tätorten med god tillgänglighet, mindre än 200 meter fågelvägen, till kvalitativa park- och grönområden.

Tillgängligheten till kvalitativa park- och grönområden analyseras översiktligt vilket ger en generell
bild av vilka områden som har god respektive
mindre god tillgänglighet till park- och grönområden. Analysen ger en uppfattning av ortens
gönstruktur och hur dena hänger samman.

Exempel

50%
(det vill säga, halva tätortens befolkning har mindre än 200 meter till park- eller naturområde)

Analysresultaten blir ett bra stöd vid fortsatt
planeringen av orterna. När bristerna tydliggörs
är det lättare att se var insatser bör sättas in för att
åtgärda dessa.
Kyrkogårdar, idrottsområden eller koloniområden
ingår inte i analysen då dessa har en begränsad
funktion, tillgänglighet och användning.

Analysen ger en tydlig bild av vilka områden som har
tillgång eller brist till park- och grönområden.

Tips!

Analysen är redan enkel. Däremot kan
park- och naturområdena delas upp i olika
kategorier med olika avstånd för de olika
kategorierna. Undersökningar visar till
exempel att boende är beredda att röra sig
längre för att nå ett strövområde än till den
bostadsnära parken.
Genom att analysera olika kategorier ges en
bild av vilka områden som har tillgång- eller
brist till respektive kategori.
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”Genomförbarheten
säger något om hur
komplicerad processen
från idé till byggande
kan bli”

Att få en uppfattning av
genomförbarheten för förtätning
Att gå från idé till byggande är ofta en lång process. En rad omständigheter påverkar processen
och i olika riktningar. Det är till exempel lättare
att genomföra ett projekt på mark som inte är
bebyggd, marken är ofta relativt billig, utrymmet
större och färre grannar som är berörda och behöver höras. Mot bakgrund av dessa förhållanden
blir ofta jordbruksmark föremål för exploateringar,
något som också riskerar att bidra till utglesningen
i orterna.
Är den huvudsakliga markanvändningen bebyggelse är utrymmet för förtätning vanligtvis mindre
och marken dyrare. Men å andra sidan behövs
inte investeringar i ny infrastruktur. Förtätning
inom- eller i anslutning till beﬁntlig bebyggelse
brukar dock stöta på problem. Är det inte grönområden eller parkeringsplatser som tas i anspråk
så kan utsikten för de som redan bor i området
bli påverkad m m. NIMBY, Not In My Backyard,
det vill säga att invånare gärna ser utveckling och
förändringar på orten men inte just där man själv
bor, är vanligt förekommande.

Ägandestrukturen är en annan aspekt att beakta.
Då kommunen äger marken har de större rådighet. Många privatägda fastigheter inom samma
område kan försvåra processen och framförallt
förlänga den.
Generellt gäller att det är lättare att komma till ett
genomförande då få intressenter är inblandade,
markanvändningen i huvudsak består av jordbruksmark, industrimark eller öppen mark och
fastighetstrukturen är sådan att fastigheterna är
stora och ägarna få. Då är genomförandepotentialen hög, möjligheten till en smidig process blir
större.
En uppfattning av genomförbarheten!

Analyserna baseras på Skånekartans markanvändningsskikt samt ett fastighetsskikt
som erhållits från kommunerna. För markanvändning summeras varje markanvändningskategori inom studieområdet för att
se hur stor andel av totalen de utgör. För
fastighetsskiktet sker liknande summering
för att se hur stor andel som utgörs av stora
fastigheter samt hur stor andel som är kommunalägd mark.
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Markanvändning

Illustrerar vilket utrymme i form av omvandlingsbar mark som ﬁnns inom studieområdet. Om
syftet är att minska ianspråktagandet av värdefull
jordbruksmark överlag kan det paradoxalt nog
vara klokt att exploatera desto mer och framförallt
tätare på den typen av mark i de mer centrala
lägena. Men detta förutsätter förstås en strategi
från kommunens sida som möjliggör detta.

Med omvandlingsbar menas här jordbruksmark,
öppen mark och industrimark. I öppen mark ingår
bland annat vägområden, parkeringsytor och
koloniområden.

Analysen visar hur stor andel av studieområdet som utgörs
av omvandlingsbar mark, exempelvis industrimark och
jordbruksmark.

Fastighetsstruktur

Beskriver hur fastighets- och ägandestrukturen
ser ut inom studieområdet. Ur genomförandesynpunkt är det generellt lättare att komma fram
då fastigheterna är få till antalet och stora till ytan.
En stor andel kommunalägd mark innebär att
rådigheten över marken är stor.

Fastigheter större än 10 000 kvm, 1 hektar,
betraktas här som stora.
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Analysen visar hur stor andel av studieområdet som utgörs
av större fastigheter samt hur ägandeförhållandet ser ut.
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För att pedagogiskt förklara analysresultaten
och vilka effekter förslag till förtätning uppnått,
används en så kallad värderos som stöd. Ur
värderosen kan nuläget för de sex indikatorerna
utläsas och vilka brister som i dagsläget ﬁnns
inom studieområdet. Värderosen fungerar
alltså som en illustration för att bilda sig en
uppfattning om vilka behov förtätningen bör
fylla. I ett nästa steg visar värderosen hur värdet
av de olika indikatorerna förändrats genom
föreslagna strategier. De värderosor som är
kopplade till respektive strategi bygger på antagna
eller hypotetiska värden, till skillnad mot de
GIS-baserade och framräknade värdena som visar
nuläget.
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Säg det med en ros…

Värderosen ger en generell bild av studieområdets urbanitet
och tätortens tillgänglighet till valda indikatorer

…med bilder
Analyserna illustreras med kartbilder och
förklarande text. Bilderna visar var indikatorerna
förekommer inom tätorten och deras värde
på en relativ skala, det vill säga var det ﬁnns
förutsättningar för urbana kvaliteter men också var
det ﬁnns brister. Bilderna ger med andra ord stöd
när åtgärder ska planeras för att stärka och skapa
förutsättningar för ökade urbana kvaliteter eller
ökad tillgänglighet.
Förslag till förtätning illustreras med planbilder
där nya förslag till bebyggelse på kort och lång
sikt tydligt framgår. Planerna kompletteras med
fotomontage för att få en känsla för hur föreslagen
bebyggelse samspelar med beﬁntlig och kan skapa
nya attraktiva miljöer.

Resultatet av analyserna illustreras med kartbilder, en för
varje indikator.
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Studieområdet
Med studieområdet menas det område där
fokus för analyser och förslag fortsatt kommer
att presenteras. Generellt är områden med god
kollektivtraﬁkförsörjning ytterst intressanta för
stadsutvecklingsutveckling och viktiga för att
uppnå en hållbar samhällsutveckling. Det talar för
att välja områden med god, eller möjlighet till god
kollektivtraﬁk genom det större underlag som en
förtätning skulle innebära. Buss, spårvagn eller tåg
som kollektivtraﬁk – samtliga alternativ är intressanta och kan bli aktuella.
Fokus i de tre exempelkommunerna ligger på stationsområdet och hur detta kan göras mer attraktivt. Som en följd av detta är studieområdet satt
till en radie 600 meter runt ortens tågstation. För
att få en helhetsbild, och jämföra olika områden
samt analyserade värden med varandra, har hela
tätorterna analyserats.
De förslag till förtätning som redovisas för orterna
följer inte strikt gränserna för studieområdet.
Tanken med förslagen är både att visa på realistiska åtgärder inom studieområdet men även att
visa på åtgärder som knyter studieområdet närmre
de centrala delarna av orten. Åtgärder som på sikt
leder till ökad användning av tåget för långväga
resor, men framförallt leder till minskad bilanvändning för kortare resor inom orten.
I ett fortsatt arbete kan givetvis ett studieområde
väljas för valfri del av den ort som ska studeras.
Analyserna är på intet sätt låsta till vare sig plats
eller storlek. Det ﬁnns emellertid starka argument
till att välja områden som innehåller en kollektiv
traﬁkknutpunkt för att få bra effekt av förtätningen.

skala att förhålla sig till måste jämförelser mellan
studieområdet och referensområdet göras med
avseende på de urbana indikatorerna. De värden
som beräknas från studieområdet normaliseras
mot beräknade värden från referensområdet.
Det är dessa normaliserade värden som lyfts till
värderosen.

Studieområde

Tätort

Studieområdet i kommande exempelorter har en radie om
600 meter från ortens tågstation.

Referensområde
Tätort

Studieområde

Referensområde
Ett referensområde har identiﬁerats som
motsvarar ortens centrala delar. För att få en
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Referensområdet motsvarar ortens centrala delar.

Analyserna kräver GIS
men kan göras på olika sätt
Som verktyg har GIS använts för att analysera
de olika indikatorerna. GIS är ett kraftfullt
verktyg som kan bearbeta och analysera stora

datamängder samt presentera resultatet med
illustrativa kartor. Ingående data för analyserna
har varit Skånekartan, fastighetsinformation
från Metria, relevant data eller annan input
från berörda kommuner, samt eget digitaliserat
material.

Förslagen kompletteras med fotomontage för utvalda platser
inom orterna. Exempel på fotomontage, ”nytt” intill ”gammalt”.
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”Det är ju inte heller så att byggande av glesa villaområden på
förstklassig jordbruksmark tillgodoser någon överväldigande majoritet
av skåningarnas bostadsdrömmar. Den typen av boende tillgodoser
dem som vill bo så – och som har råd att betala för det. Men det ﬁnns
många andra samhällsgrupper som vill bo på annat sätt, men vars
behov inte alls tillgodoses. Därför att det kommersiellt inte är lönsamt.
Det är ett bostadspolitiskt bekymmer, som växer för varje år.”
Ledare, Skånska Dagbladets 26 oktober 2012.

Tre exempel på förtätning
I detta kapitel visas med exempel på kort- och lång sikt hur tre skånska orter kan utvecklas för
att åstadkomma en tätare bebyggelseutveckling. Med förtätning skapas förutsättningar för en
mer hållbar utveckling genom ett lägre ianspråktagande av värdefull jordbruksmark, ett bättre
utnyttjande av beﬁntlig infrastruktur men framförallt genom de attraktiva boendemiljöer och mer
”liv” som en tätare ort kan bidra till. Utgångspunkten för förslagen är att befolkningen i Skåne på
sikt kommer att växa och att det därmed ﬁnns ett behov av ﬂer bostäder, kontorslokaler, lokaler
för kommersiell service och annan service etc.
De tre orterna som valts ut har olika förutsättningar avseende bland annat befolkningsökning och
därmed skiljer sig behovet av förtätningsprojekt
från ort till ort. De fysiska förutsättningarna varierar också med alltifrån närliggande jordbruksmark
till mer centralt och därmed bebyggt område.
Men gemensamt för de tre orterna är ansatsen att
öka attraktionskraften i det stationsnära området och på så sätt öka ortens möjligheter att dra

nytta av de fördelar som tätare samhälle ger. Ur ett
regionalt perspektiv har kommunerna olika roller
eller funktioner där till exempel Landskrona är en
regional kärna, medan Svedala och Klippan är
orter på Ystads- respektive Skånebanan med varierad expansions- och utvecklingstakt.

Klippan

Landskrona

Malmö
Svedala
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”Genom att förtäta centrala Svedala stärks
underlaget för stadsliv och handel. Fler boende som
handlar i butiker och rör sig på gator och torg.” Svedala

”Det ﬁnns goda möjligheter till förtätning i Landskrona bland
annat mot bakgrund att det ﬁnns många obebyggda fastigheter
och kommunen har ett relativt stort markinnehav. Samtidigt
är det relativt billiga bostäder som kan erbjudas i Landskrona
jämfört med till exempel Lund och Helsingborg.” Landskrona

”Klippan är beroende av att regionen går bra, främst nordvästra
Skåne med Helsingborg som draglok. Går det sämre för
Helsingborg spiller mindre över även på Klippan, med minskad
tillväxt, minskande befolkning och mindre behov av förtätning
som följd.” Klippan

Kommunernas medverkan
Som en del av arbetet med rapporten ingick
möten med de tre kommunerna där framförallt
kommunernas planer för bebyggelseutvecklingen
diskuterades. En enklare bristanalys togs fram
tillsammans med en värdekarta där viktigare
målpunkter, attraktioner, värdefull parkmark
m m identiﬁerades och karterades. Förslagen till
förtätningsmöjligheter grundar sig på dessa möten
och diskussioner med kommunerna, men står
samtidigt fria från den kommunala planeringen.
Se alltså förslagen som konsulternas idéer och
bidrag till hur förtätning skulle kunna lokaliseras
och gestaltas för de tre kommunerna.

Tätare skånska orter
Utgångspunkten för de förslag som redovisas är att
Skåne kommer att visa fortsatt stark tillväxt med
ökad efterfrågan på bostäder och kontorslokaler
i samtliga skånska orter. Som redovisats tidigare
i rapporten är det kollektivtraﬁknära området
ytterst attraktivt för förtätning, både för bostäder
och för kontorslokaler. Och genom att förtäta
i kollektivtraﬁknära läge och koncentrera ny
bebyggelse i- eller i direkt anslutning till beﬁntliga
tätorter kan den värdefulla jordbruksmarken
i övriga delar av Skåne sparas. Jordbruksmark

Påverkan på urbanitet

Påverkan på tillgänglighet
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som med all säkerhet kommer att bli än mer
värdefull för kommande generationer med hänsyn
till klimatförändringar och förväntad ökad
befolkning.

Stegen från analys till förslag
De tre kommunala pilotstudierna inleds
med en kortfattad ortsbeskrivning där bebyggelseutvecklingen, viktigare offentliga rum,
målpunkter, demograﬁsk situation, ortens
regionala tillgänglighet m m tas upp. Därefter
följer en sammanställning av analysresultaten
som speglar hur nuläget för de sex indikatorerna
ser ut. Analysresultaten kommenteras och
illustreras i en värderos som ger en generell
bild av studieområdets grad av urbanitet och
tillgänglighet till valda indikatorer.
Tillsammans med en beskrivningen av dagens
markanvändning, ägandeförhållanden och
fastighetsstruktur ger det en helhetsbild av
områdets förutsättningar, eller potential, för
förtätning.
Strategier på kort- och lång sikt

Med analysresultaten som grund ges förslag till
strategier på kort- och lång sikt för respektive ort.
Strategierna beskrivs och visas med planbilder och
fotomontage. Med symboler visas hur förslagen
påverkar de olika indikatorerna. Det kan vara stora
och små åtgärder som påverkar indikatorerna
i större eller mindre omfattning. Exempelvis
påverkas exploateringsgraden i mindre omfattning
då en lucktomt bebyggs än när en ny stadsdel
skapas.
Varje strategi kompletteras med en värderos som
visar hur de olika indikatorerna förändras som
helhet inom studieområdet.
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Landskrona
Statistik kan användas för att placera en ort i ett större sammanhang och göra jämförelser med andra orter. Följande
parametrar är valda för att ge en sådan bild av Landskrona. Befolkningens utveckling och sammansättning ger en bild
av ortens attraktivitet, de ekonomiska förutsättningarna och storleken på kommunens åtaganden. Pendlingsnetton
beskriver om orten ”exporterar” eller ”importerar” arbetskraft – och skapar tillsammans med antalet arbetsställen
och lönesummornas utveckling en bild av näringslivets karaktär och lokala betydelse. En orts verkliga karaktär låter
sig sällan fångas i siffror eller statistik men följande syftar till att ge en snabb uppfattning om Landskronas nuläge och
utveckling relativt sitt regionala sammanhang.

Befolkningsutveckling
42 189 + 16% sedan 1993
Landskronas andel av Skånes befolkning har ökat något sedan 1993. Landskrona växer alltså något snabbare än
Skåne som helhet.

Arbetskraftspotential
50,5 % av befolkningen är i arbetsför ålder (25- 64 år)

Andel äldre
Landskrona har en lika stor andel äldre (+75) som regionen i sin helhet

Bostadsort eller arbetsort
Landskrona har gått från att vara en ort med inpendlande arbetskraft 1993 till en ort med utpendlande befolkning.
Det ﬁnns 4,5 gånger ﬂer utpendlare idag än det fanns inpendlare 1993.

Arbetsplatser
Antalet arbetsställen har ökat med 13 % sedan 1997. I Skåne har ökningen varit 25 % under samma period.

Inkomstutveckling
De totala lönesummorna har ökat med 25 % i Landskrona sedan 2002. Under samma period ökade de med 39 % i
Skåne som helhet.

Ortsbeskrivning
Med utgångspunkt i sitt strategiska läge vid
Öresund i kombination med närheten till
huvudleden för landsförbindelserna längs kusten
grundades staden år 1413. Det goda läget för
handel hade alltså stor betydelse. Landskrona är
en stad rik på kulturmiljöer som speglar stadens
utveckling från handelsstad till befästningsoch militärstad och den industristad som varit
Landskronas signum alltsedan järnvägen invigdes
på 1860-talet. Flera av de viktigare gatorna och
platserna ﬁnns kvar från stadens tidigaste historia
som Rådhustorget och ambitionen att bygga en
ståndsmässig stad kan ﬂera av de breda gatorna
och byggnaderna i centrum, vittna om. Med
den kraftiga industrialiseringen följde under
framförallt mitten av 1900-talet ett stort behov
av att bygga bostäder för de anställda. Det
resulterade förutom i egnahemsbyggen även i
relativt storskalig bebyggelse som ger sin prägel på
stadsbilden och miljön. Mot kusten i Borstahusen
förekommer stora områden med enfamiljshus. År
2000 invigs Västkustbanan och järnvägstationen
ﬂyttas till kanten av östra Landskrona med sämre
kopplingar till staden som naturlig följd.

Några särdrag för staden och dess framväxt är
den tidigare dragningen av järnvägen (numera
Österleden) som dels innebar förutsättningar
för en kraftig industrialisering men även att
stadsbebyggelsen endast haft möjlighet att
expandera åt nordost vilket lett till att stadskärnan
inte ligger i centrum av staden. Utfyllnader i havet
söder om staden för stor del av den industriella
expansionen med främst hamnutvidgningen och
Öresundsvarvet, är ett karaktärsgivande inslag.
Den åt öster omgivande ﬂacka och därmed
lättexploaterade åkermarken ett annat.

Indikatorerna analyseras
Förslagen på framtida bebyggelseutveckling
föregås av analyser som sammanställs på följande
uppslag. Analyserna ger en bild av studieområdets
behov och förutsättningar för förtätningar.

!

I kapitlet ”Att analysera orters
täthet”, sidan 56 och framåt, beskrivs
analysmetoderna mer ingående.

”Förtätning på en lucktomt kan väcka slumrande stadsmiljöer till liv”
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Exploateringsgrad
Sammanlagd bruttoarea (BTA)
boyta och lokalyta per hektar
< 0,01
0,01 - 0,05
0,05 - 0,1

0,3 - 0,4
0,4 - 0,5
0,5 - 0,75

0,1 - 0,2

0,75 - 1,0

0,2 - 0,3

> 1,0

Studieområde
0,04 (det vill säga, bruttoarean är i
snitt 400 kvadratmeter per hektar
inom studieområdet)
Referensområde
0,64 (det vill säga, bruttoarean
är i snitt 6 400 kvadratmeter per
hektar inom referensområdet)
Exploateringsggraden (0,04) motsvarar cirka tre
normalstora villor per hektar. Förtätas studieområdet till en
exploateringsgrad i paritet med de centrala delarna, och givet
en god funktionsblandning, skulle det ge ett tillskott på drygt
3 500 lägenheter och 230 000 kvadratmeter lokalyta.

Befolkningstäthet
Antal boende inom 600 meter
< 100

4 000 - 5 000

100 - 1 000
1 000 - 2 000

5 000 - 6 000
6 000 - 7 000

2 000 - 3 000
3 000 - 4 000

7 000 - 8 000
8 000 - 9 000

Studieområde
710 (det vill säga, i snitt bor det 710
personer inom 600 meter från varje
hektarruta inom studieområdet)
Referensområde
5 700 (det vill säga, i snitt bor
det 5 700 personer inom 600
meter från varje hektarruta inom
referensområdet)
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Funktionsblandning
Fördelning boyta/lokalyta per hektar
Verksamheter dominerar, < 25% boyta
God funktionsblandning
Bostäder dominerar, > 75% boyta

Studieområde
4% (det vill säga, endast 2 av
totalt 45 bebyggda hektarrutor
inom studieområdet uppnår god
funktionsblandning)
Referensområde
31% (det vill säga, 24 av totalt
78 bebyggda hektarrutor inom
referensområdet uppnår god
funktionsblandning)
Ringvägen markerar tydligt gränsen mellan bostads- och
verksamhetsområdena i östra Landskrona. Gränsen innebär
att det i stationens närområde råder i det närmaste total
avsaknad av funktionsblandning.

Attraktioner
Antal besöksmål inom 600 meter
<5

40 - 50

5 - 10
10 - 20

50 - 60
60 - 70

20 - 30
30 - 40
Besöksmål

70 - 80
80 - 100

Studieområde
7 (det vill säga, i snitt ﬁnns det
7 besöksmål inom 600 meter från
varje hektarruta inom studieområdet)
Referensområde
59 (det vill säga, i snitt ﬁnns det 59 besöksmål
inom 600 meter från varje hektarruta inom
studieområdet)
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Tillgänglighet station
Andel boende med mindre än 10 minuters
gångväg till stationen
10
5

Område inom 5 respektive
10 minuters gångväg

Landskrona tätort
3% (det vill säga, 3% av tätortens befolkning
bor inom 10 minuters gångavstånd från
Landskrona station)

Knappt 50 personer bor inom 5 minuters
promenad från stationen. Genom att bygga
ett ﬂerfamiljshus i anslutning till stationen
kan man fördubbla andelen invånare som har
mindre än 5 minuters gångväg till stationen.

Tillgänglighet grönområden
Områden med god tillgänglighet till
bostadsnära park- och grönområden.
Mindre än 200 meter
från bostad till park- eller
grönområde

Landskrona tätort
78% (det vill säga, 78% av tätortens
befolkning har god tillgänglighet till park- och
grönområden)
Brister i tillgänglighet till parkmark ﬁnns direkt
norr- och söder om stationsområdet. Vid
förtätning av stationsområdet bör ny parkmark
anläggas i anslutning till dessa områden.
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Markanvändning inom studieområdet

Tätorten öster om Ringvägen består till stora delar
av jordbruksmark och verksamhetsområden. Cirka
75% av studieområdet hamnar inom kategorierna
för omvandlingsbar mark. Av denna utgörs
hälften av jordbruksmark, då främst öster om
spårområdet. Knappt 20% av området utgörs av
verksamhetsområden.

Bebyggelse
Hårdgjord yta
Industri
Jordbruksmark
Järnvägsområde
Skog

Fastighetsstruktur inom studieområdet

Jordbruksfastigheter och fastigheter för
verksamheter är ofta stora vilket med all tydlighet
visar sig kring studieområdet. Drygt 80% av
studieområdets fastigheter är större än 1 hektar.

Öppen mark

Beﬁntlig markanvändning inom studieområdet.

Kommunens äger drygt 60% av marken
inom studieområdet och då i första hand
jordbruksmarken öster om stationen.

Fördelning av olika kategorier av markanvändning
inom studieområdet.

Jordbruksmarken breder ut sig öster om stationsområdet.

Om hälften av den kommunalägda marken
inom studieområdet skulle förtätas, med god
funktionsblandning och en exploateringsgrad
motsvarande Landskrona centrala delar, skulle detta
innebära ett tillskott på cirka 1 500 lägenheter och
110 000 kvadratmeter lokalytor.

Större fastigheter inom studieområdet visas i
orange, kommunens markinnehav är skrafferat.
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Kommentarer till analyserna
Samtliga indikatorer som analyserats i fallstudien
visar att stadskärnan i Landskrona kan betraktas
som urban. Området kring stationsområdet
har däremot en stor förbättringspotential. I
förhållande till stadskärnan visar stationsområdet
på mycket låga värden för de analyserade urbana
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indikatorerna vilket kan förklaras genom stadens
historia och utveckling.
Tillgängligheten till stationen är påfallande låg
inom orten. Anmärkningsvärt få personer bor
inom 10 minuter promenadavstånd. Tillgängligheten till park- och grönområden är god.

Exploateringsgraden är hög från Nyhamn i söder
till Landskrona lasarett i norr med delområden
där exploateringsgraden överstiger 1.0 per hektar.
Inom studieområdet är exploateringsgraden
extremt låg. Som högst kring 0.2 - 0.3 per hektar
och som helhet endast i snitt 0.04 per hektar.

Ringvägen upp till Stenorsvägen utgör en
tydlig gräns mellan bostadsområden och
verksamhetsområden. En annan tydlig gräns är
industrispåret söder om Landskrona centrum.
De äldsta delarna har god funktionsblandning
medan senare års utbyggnader uppvisar bristande
funktionsblandning.
Attraktioner

Koncentrationen av besöksmål ligger inom 600
meter från Stadsparken och dess närliggande
kvarter. Här nås upp till 90 besöksmål inom 600
meter. Förutsättningar att träffa många människor
är med andra ord goda kring Stadsparken, det
ﬁnns gott om kontaktytor och många anledningar
att vistas där. Inom studieområdet ﬁnns få
besöksmål. Något utpräglat stråk med besöksmål
att ta fasta på mellan stationen och centrum
saknas.

T
TE ng
NI dni
BA lan
UR onsb
ti
nk

Funktionsblandning

URBANITET
Befolkningstäthet

TILLGÄNGLIGHET
Station

Fu

Tyngdpunkten av boende ﬁnns inom 600 meter
från Wrangelska parken och dess närmaste
kvarter. Nyhamn och villakvarteren kring
Hyllingegatan uppvisar lika stor andel boende
inom angivet upptagningsområde. Detta visar
hur stor betydelse intilliggande områden har för
befolkningsunderlaget. Endast cirka 500 personer
bor inom studieområdet.
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Exploateringsgrad

Den samlade bilden av studieområdet visar på extremt låga
värden av de analyserade indikatorerna, förutom tillgängligheten
till park- grönområden.

är främst villabebyggelse vilket innebär att få
personer har god tillgänglighet till stationen.
Stationens avsides läge kompenseras genom
god utbyggd busstraﬁk från centrum och andra
stadsdelar till stationen.
Tillgänglighet grönområden

De centrala delarna av Landskrona har en
god struktur av park- och grönområden.
Direkt norr och söder om stationen ligger
verksamhetsområden och på andra sidan spåret
jordbruksmark. Detta innebär av naturliga skäl att
studieområdets periferier har brist på park- och
grönområden.
Markanvändning- och fastighetsstruktur

Tillgänglighet till stationen

Stationens läge i staden innebär att få personer
bor inom 10 minuters gångväg från stationen. De
bostäder som ligger inom 10 minuters gångväg

Genomförbarheten inom och kring
studieområdet är påtagligt hög sett till
fastighetsstruktur, ägandeförhållanden och dagens
markanvändning.
Tätare Skåne
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Strategi på kort sikt – Väx inåt
Målet är att på kort sikt skapa förutsättningar
för ökad tillgänglighet till- och ökad urbanitet
inom stationsområdet. Detta sker dels genom
nyexploateringar inom stationsområdet, men
även genom exploateringar längs stråken in mot
centrum samt genom att minska barriäreffekten
av Ringvägen. Ny bebyggelse placeras utefter
gator som med tiden kan utvecklas till attraktiva
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stråk som knyter stationsområdet närmre
omkringliggande stadsdelar. Stråkens uppgift är
att minska det upplevda gångavståndet och öka
integrationen mellan olika stadsdelar.
Nyexploateringen syftar även till att öka
funktionsblandningen i vissa områden, både
vad gäller funktion men även typ av bostad och
upplåtelseform.

Bostäder, eller ett större befolkningsunderlag,
måste till för att upprätthålla och skapa
förutsättningar för ytterligare servicefunktioner
och besöksmål kring stationen. Men också för att
öka tryggheten genom att befolka området under
hela dygnet. Med andra ord – ﬂer anledningar
att besöka och uppehålla sig i området gynnar
ekonomin och det sociala livet.
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1 Förtätning vid stationsområdet E

b

F

a

Området kan ge cirka 400 lägenheter och
50 000 BTA lokalytor givet en exploateringsgrad
på 0,8.

Ringvägen

Principsnitt genom Ringvägen före omvandling

Karlslund

F

Området kan ge cirka 150 lägenheter och
5 000 BTA lokalytor givet en exploateringsgrad
på 0,5.
3 Omvandling av Ringvägen e

b

f

a

s

s

Området upptas i dag till stora delar av externa
handelsetableringar och traﬁkområden.
Likriktningen av miljön vid stationsområdet
kan minskas om handelsområdet kompletteras
med bostäder och mindre lokaler. Tydliga platser
i stadsrummet skapas bland annat genom att
överdimensionerade vägområden minskas
och omvandlas till stadsgator. I Kolonigatans
förlängning skapas en tydligare koppling till
stationen och ny bebyggelse markerar riktningen.

Verksamheter

b

Verksamhetsområdet utvecklas successivt mot en
mer blandad användning. Störande verksamheter
ﬂyttas bort från Ringvägen och Karlslund.
Området kompletteras successivt med bostäder
och lokaler närmast stationsområdet.

Ringvägens norra del omvandlas till en
stadsgata inramad av byggelse. Omvandlingen
sker främst genom att obebyggda ytor närmast
vägen exploateras men även genom att vissa
verksamheter ﬂyttas. Korsningen Ringvägen Stenorsvägen strategiska läge tas omhand och
blir en viktig nod i ambitionen att integrera norra
Landskrona med de södra delarna.
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Påverkan på tillgängligheten

2 Utveckling av verksamhetsområde e

Området kan ge cirka 350 lägenheter och
10 000 BTA lokalytor givet en exploateringsgrad
på 0,6.
4 Förtätning av Karlslund e

b

s

Den storskaliga bebyggelsen kompletteras med
andra typer av bostäder och lokalytor för att
få variation och skapa ett attraktivt stråk av
Ringvägen. Exploatering sker på ytor för parkering
och vägområden.
Området kan ge cirka 250 lägenheter och
5 000 BTA lokalytor givet en exploateringsgrad
på 0,4.

Verksamheter

Ringvägen

Karlslund

Principsnitt genom Ringvägen efter omvandling
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St Olofsvång integreras och byggs samman med
övriga staden. Koloniområdet ﬂyttas öster om
järnvägen och ger plats för en ny stadsdel.
Kolonigatan blir tillsammans med Ringvägen ett
tydligt stråk som bättre kopplar stationsområdet
till staden. Närmast Kolonigatan är
exploateringen och funktionsblandningen högre.
Exploateringen inom koloniområdet anpassas
mer till omkringliggande områden med något
lägre exploateringsgrader. Här ﬁnns också stora
möjligheter att anpassa tillkommande bebyggelse
till delar av koloniområdet för att möjliggöra
odling inom kvarteren.
Området kan ge cirka 300 lägenheter och
5 000 BTA lokalytor givet en exploateringsgrad
på 0,3.

Summering av strategin – Väx inåt
De förslag som redovisas på kort sikt ska främst
ses som ett försök att skapa förutsättningar att
på längre sikt integrera stationsområdet med
övriga staden. Omvandlingen av Ringvägen och
Kolonigatan ska ses som exempel på sådana
försök.
Exploatering sker nästan uteslutande på
öppen mark (vägområde, koloniområde m m),
industrifastigheter samt inom redan bebyggda
områden. Till största delen sker exploateringen
på mark som ägs av kommunen. Ingen
jordbruksmark ianspråktas på kort sikt.
Förslaget visar ett sammanlagt
tillskott på cirka 1 500 lägenheter
och 75 000 BTA lokalytor.
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6 Plats för fotomontage

Korsningen Föreningsgatan - Eriksgatan.Här
föreslås ﬂerbostadshus på lucktomen.
B

F

A

Eftersom fokus ligger på stationsområdet har inte
närmare studier gjorts för de delar som inte ligger
inom stationsområdets närhet. Kvarteret Albano
med antagen detaljplan ingår i den allmäna
utvecklingen av stadskärnan.

För att kompensera de grönområden som bebyggs
nära stationen anläggs en ny park norr om
stationen. 8. E n
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Kortfattat kan sägas att stadskärnan har stor
potential att utvecklas mot ökad urbanitet. Platser
som används till biluppställning och impediment
skulle kunna rymma bebyggelse och stadsliv. Mer
av det urbana Landskrona i Landskrona.

URBANITET
Befolkningstäthet

TILLGÄNGLIGHET
Station
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7 Allmän utveckling av stadskärnan E
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5 Koloniområde bebyggs e

På kort sikt ökar de urbana värdena i ringa omfattning
inom studieområdet. Anledningen till att värdena påverkas
så lite är att studieområdets värden relateras till centrala
Landskrona, referensområdet, som har förhållandevis höga
värden.

6 Plats för bildmontage
Korsningen Föreningsgatan - Eriksgatan.
Här föreslås ﬂerbostadshus på lucktomen.

Bildmontage av förtätningsexempel i Landskrona på kort sikt:
Lucktomt utmed Eriksgatan. Platsen ligger i ett exponerat gatuhörn
och används idag för parkering. Att tomter i attraktiva lägen används till
markparkering är inte unikt. Förslaget visar vad en bebyggd lucktomt kan
innebära för stadsbild och gaturum.
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Strategi på lång sikt –
Stationen mitt i staden
På lång sikt kan ﬂera sammanhängande stråk av
stadsbebyggelse skapas för att få staden att hänga
samman till en helhet. De åtgärder som vidtas på
kort sikt får inte omöjliggöra åtgärder på längre
sikt. Tvärtom ska de kortsiktiga åtgärderna höja
attraktionen och investeringsviljan för de östra
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delarna av Landskrona. På lång sikt sker fortsatt
exploatering i huvudsak utmed Ringvägens södra
delar samt inom Weibullholmsområdet väster om
spåret.
Med ökad urbanitet och tillgänglighet i
studieområdet följer större efterfrågan på kontor
och bostäder. Först då, när efterfrågan blivit stor
nog, tas klivet över till andra sidan spårområdet.

På jordbruksmarken anläggs en ny stadsdel som
knyts till övriga Landskrona genom ett ﬂertal
passager över- eller under spåret. En stadsdel som
placerar stationen mitt i staden.
9 Weibullsholm E

B

F

a

S

Genom omlokalisering av verksamheter som
kräver skyddsavstånd kan området öppnas upp
för en genomgripande omvandling vilket innebär
att jordbruksmarken söder om stationen kan
bebyggas. Icke störande verksamheter kan med
fördel integreras med nya bostäder i en blandad
kvarterstruktur.
Området kan ge cirka 700 lägenheter och
70 000 BTA lokalytor givet en exploateringsgrad
på 0,8.

inramning. Parken har goda förutsättningar att bli
ett attraktivt tillskott i det framtida Landskrona.
Området kan ge cirka 200 lägenheter och
10 000 BTA lokalytor givet en exploateringsgrad
på 0,5.
12 Ny stadsdel öster om järnvägen E
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a
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Då efterfrågan är tillräckligt stor på stationsnära
kontorslokaler och bostäder tas klivet över till
östra sidan av spåret. Planer ﬁnns redan för
området varför detaljeringsgraden i denna studie
är på en generell nivå.
Området kan ge cirka 1 800 lägenheter och
180 000 BTA lokalytor givet en
exploateringsgrad på 0,6.
13 Ny koppling mot Österleden

En ny koppling mellan Österleden, vid Marieberg,
upp mot Stenorsvägen skapas genom den nya
stadsdelen. Kopplingen avlastar Ringvägen och
ger den nya stadsdelen en god tillgänglighet till
övriga vägnätet.
14 Kopplingar över eller under spåret S
Weibullholm utvecklas med ny bebyggelse.

10 Ringvägens norra del e

b

a

s

Ringvägens omvandling i norra delen fortsätter
och skapar goda förutsättningar för ett attraktivt
stråk. Verksamheter ﬂyttas eller införlivas i den
nya bebyggelsen.
Området kan ge cirka 450 lägenheter och
10 000 BTA lokalytor givet en exploateringsgrad
på 1,0.

För att integrera östra sidan med västra sidan
skapas ett ﬂertal passager under eller över
spårområdet. Passagerna kan vara rena gångoch cykelvägar, alternativt samnyttjas med
kollektivtraﬁk eller utgöras av vanliga gator.
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Ringvägens västra sida exploateras och ger därmed
hela Ringvägen karaktären av en stadsgata.
Barriären är bortbyggd. Bryggargatan förlängs
mot Ringvägen och ny bebyggelse ger parken en
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URBANITET
Befolkningstäthet
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Exploatering sker nästan uteslutande på öppen
mark (vägområde m m), industrifastigheter och
jordbruksmark. Och till största delen på mark
som ägs av kommunen.

TILLGÄNGLIGHET
Station

UR
Att BAN
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ne
r

Förslaget bygger på att utvecklingen i första
hand koncentreras väster om spårområdet
vilket på sikt innebär en högre efterfrågan
på exploaterbar mark även öster om spåret.
Jordbruksmarken sparas i det längsta för mer
långsiktig stadsutveckling där investeringar i
ny infrastruktur kan få kostnadsbäring. Detta
förutsätter att markanvändningen ändras inom
Weibullholmsområdet så att studieområdets
södra delar kan utvecklas för att skapa den ökade
urbanitet och tillgänglighet som krävs.
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Summering av strategin – Stationen mitt i staden

När studieområdet hamnar mer centralt
i bebyggelsen ökar de urbana värdena
markant.

Förslaget visar ett sammanlagt tillskott på
cirka 4 600 lägenheter, varav cirka 3 100
på lång sikt, och 350 000 BTA lokalytor,
varav cirka 270 000 på lång sikt.

15 Läge för bildmontage

Korsningen Ringvägen/ Stenorsvägen.

Bildmontage av förtätningsexempel i Landskrona på lång sikt:
Korsningen Ringvägen, Stenorsvägen. Vägarna omvandlas till
stadsgator med tydligt deﬁnierade gaturum. Platsen utveckas
till en entré som knyter Karlslund till övriga staden.

Svedala
Statistik kan användas för att placera en ort i ett större sammanhang och göra jämförelser med andra orter. Följande
parametrar är valda för att ge en sådan bild av Svedala. Befolkningens utveckling och sammansättning ger en bild
av ortens attraktivitet, de ekonomiska förutsättningarna och storleken på kommunens åtaganden. Pendlingsnetton
beskriver om orten ”exporterar” eller ”importerar” arbetskraft – och skapar tillsammans med antalet arbetsställen
och lönesummornas utveckling en bild av näringslivets karaktär och lokala betydelse. En orts verkliga karaktär låter
sig sällan fångas i siffror eller statistik men följande syftar till att ge en snabb uppfattning om Svedalas nuläge och
utveckling relativt sitt regionala sammanhang.

Befolkningsutveckling
19 805, + 10 % sedan 1993
Svedalas andel av den Skånska befolkningen har sjunkit något sedan 1993. Svedala växer alltså något
långsammare än Skåne som helhet.

Arbetskraftpotential
51,7% av befolkningen är i arbetsför ålder (25-64)

Antal äldre
Svedala har en markant lägre andel äldre befolkning (+75) än regionen som helhet

Bostadsort eller arbetsort
Svedala har en omfattande men stabil utpendling, + 8 % på 15 år

Arbetsplatser
Antalet arbetsställen har ökat med 21 % sedan 1997, medan ökningen i Skåne varit ca 25 %.

Inkomstutveckling
De totala lönesummorna har ökat med 37 % i Svedala sedan 2002 – endast 2 % mindre än i Skåne som helhet.

Ortsbeskrivning
Den ursprungliga platsen för Svedala låg intill
Svedala kyrka. På platsen där kyrkan står idag
uppfördes på 1100-talet en liten stenkyrka.
Det medeltida Svedala bestod av ett antal
gårdar grupperade kring kyrkan och byvägen.
Från medeltid fram till 1800-talet utvecklades
bebyggelsen långsamt i små steg.
En stor förändring av byns bebyggelsestruktur
inträffade då enskiftet genomfördes 1813.
Gårdar ﬂyttades ut från Stor Svedala by för att
möjliggöra större sammanhängande åkrar och
ett rationellare brukande av jorden. Nästa stora
förändring av bebyggelsestrukturen inträffade på
1870-talet. Då järnvägarna mellan Malmö och
Ystad och mellan Trelleborg och Lund öppnades
skapades en järnvägsknut sydöst om Stor Svedala
by och ett stationssamhälle började växa fram.
Det strategiska läget intill järnvägsknuten gav
förutsättningar för att industrialisering på orten
skulle ta fart. Under slutet på 1800-talet och

början på 1900-talet tillkom fabriksbyggnader för
mekaniska verkstäder, tegel- och sockerbruk.
Under 1940- och 1950-talen stagnerade
befolkningsutvecklingen för att återigen växa
under 1960- 70 talen genom den pendling som
bilismen möjliggjorde. Nya bostäder byggdes
och orten växte även till yta för att slutligen växa
samman med bebyggelsen kring stationssamhället.

Indikatorerna analyseras
Förslagen på framtida bebyggelseutveckling
föregås av analyser som sammanställs på följande
uppslag. Analyserna ger en bild av studieområdets
behov och förutsättningar för förtätningar.

!

I kapitlet ”Att analysera orters
täthet”, sidan 56 och framåt, beskrivs
analysmetoderna mer ingående.

”Tidstypiska tegelbyggnader ger Svedala karaktär och charm”
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Exploateringsgrad
Sammanlagd bruttoarea (BTA)
boyta och lokalyta per hektar
< 0,01
0,01 - 0,05
0,05 - 0,1

0,2 - 0,3
0,3 - 0,4
0,4 - 0,5

0,1 - 0,15

0,5 - 0,6

0,15 - 0,2

0,6 - 1,0

Studieområde
0,14 (det vill säga, bruttoarean är i snitt
1 400 kvadratmeter per hektar inom
studieområdet)
Referensområde
0,40 (det vill säga, bruttoarean är i
snitt 4 000 kvadratmeter per hektar
inom referensområdet)

Stationen ligger relativt centralt i Svedala vilket
befolkningstätheten visar. Inom 600 meter från stationen
bor det cirka 2 250 personer. Flest boende inom 600
meter, cirka 4 200, når man vid området där Långgatan
korsar Storgatan.

Befolkningstäthet

Antal boende inom 600 meter
< 100

2 000 - 2 500

100 - 500
500 - 1 000

2 500 - 3 000
3 000 - 3 500

1 000 - 1 500
1 500 - 2 000

3 500 - 4 000
4 000 - 4 500

Studieområde
1 950 (det vill säga, i snitt bor det 1 950
personer inom 600 meter från varje
hektarruta inom studieområdet)
Referensområde
3 200 (det vill säga, i snitt bor det 3 200
personer inom 600 meter från varje
hektarruta inom referensområdet)
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Funktionsblandning
Fördelning boyta/lokalyta per hektar
Verksamheter dominerar, < 25% boyta
God funktionsblandning
Bostäder dominerar, > 75% boyta

Studieområde
20% (det vill säga, av totalt
70 bebyggda hektarrutor inom
studieområdet uppnår 14 god
funktionsblandning)
Referensområde
45% (det vill säga, 11 av totalt 24 bebyggda hektarrutor inom referensområdet uppnår god funktionsblandning)

Tack vare stationens läge centralt och välintegrerat
i Svedala ﬁnns det relativt gott om besöksmål i
anslutning till stationen.

Attraktioner
Antal besöksmål inom 600 meter
<5

20 - 30

5 - 10
10 - 20

30 - 40
40 - 50

Besöksmål

Studieområde
24 (det vill säga, i snitt ﬁnns det
24 besöksmål inom 600 meter från
varje hektarruta inom studieområdet)
Referensområde
40 (det vill säga, i snitt ﬁnns det 40
besöksmål inom 600 meter från varje
hektarruta inom referensområdet)
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Tillgänglighet station
Andel boende med mindre än 10
minuters gångväg till stationen
10
5

Område inom 5 respektive
10 minuters gångväg

Svedala tätort
22% (det vill säga, 22% av tätortens
befolkning bor inom 10 minuters
gångavstånd från Svedala station)

Tillgänglighet grönområden
Områden med god tillgänglighet till
bostadsnära park- och grönområden.
Mindre än 200 meter
från bostad till park- eller
grönområde

Svedala tätort
70% (det vill säga, 70% av tätortens
befolkning har god tillgänglighet till
park- och grönområden)
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Markanvändning inom studieområdet

Studieområdet utgörs av cirka 50%
omvandlingsbar mark. Främst industrimark på
ömse sidor spårområdet. Jordbruksmarken breder
ut sig nästan direkt söder om Svedala och utgör
cirka 15% av studieområdet.

Bebyggelse
Hårdgjord yta
Industri
Jordbruksmark
Järnvägsområde

Fastighetsstruktur inom studieområdet

Inom studieområdet utgörs drygt 60% av
kategorin större fastigheter. Det är främst de
privatägda industrifastigheterna som utgör
huvuddelen av de stora fastigheterna.

Skog
Öppen mark

Beﬁntlig markanvändning inom studieområdet.

Svedala kommun äger knappt hälften av marken
inom studieområdet. Av denna mark utgörs stora
delar av jordbruksmarken söder om spårområdet.
Närmast stationen är dock största delen mark
privatägd. I ett stråk från sydöst och norr om
stationen är det främst mindre privatägda
bostadsfastigheter.
Inga riksintressen ﬁnns inom studieområdet.
Norr om tätorten ﬁnns Backlandskapet söder
om Romeleåsen som är av riksintresse för
naturvården.
Fördelning av olika kategorier av markanvändning
inom studieområdet.

Givet en exploateringsgrad liknade referensområdet
skulle en omvandling av den centrala industrimarken
inom studieområdet ge cirka 500 lägenheter i
ﬂerbostadshus och 50 000 kvm lokalarea. Exploateras
jordbruksmaken inom studieområdet skulle ytterligare
500 lägenheter i ﬂerbostadshus komma till.

Större fastigheter inom studieområdet visas i
orange, kommunens markinnehav är skrafferat.
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(S) Sandvik. Skyddsavstånd till störande verksamheter påverkar utvecklingen av Svedala.

Kommentarer till analyserna
Helt naturligt visar analyserna att den
tätaste bebyggelsen med det största
befolkningsunderlaget ligger norr om stationen.
Här hittar vi också den största delen av ortens
besöksmål. Svedala är en stationsort med en
relativt tät och sammanhängande kärna. Runt
den ser vi ett mer uppbrutet bebyggelsemönster
med tillskott som tillkommit efter bilismens
genomslag.
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Exploateringsgrad

Inom studieområdet som helhet är exploateringsgraden låg, 0.14 per hektar, främst på grund av
stora industrifastigheter och jordbruksmark
väster och söder om stationen. Högst
exploateringsgrad ﬁnns söder om Marknadstorget,
0,8 – 1.0 per hektar. Hyltarpsvägen, Kapellvägen,
Bökebergsvägen och Kyrkogatan kantas av mer
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eller mindre breda impediment. De ligger centralt
men de har mer karaktären av landsväg än gata
vilket den låga exploateringsgraden utefter dessa
visar.
Befolkning
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Längs Storgatan och delar av Långgatan är
funktionsblandningen god. Tydliga verksamhetsområden ﬁnns i anslutning till traﬁkplats Svedala
i norr samt direkt söder- och väster om stationen.
De områden som vuxit fram på senare år saknar
nästan helt funktionsblandning. Skolor och andra
samhällsfunktioner som ligger spritt inom tätorten
bryter en annars total dominans av bostäder.

T
TE ng
NI dni
BA lan
UR onsb
ti
nk

Funktionsblandning

URBANITET
Befolkningstäthet

TILLGÄNGLIGHET
Station

Fu

Stationen ligger relativt centralt i Svedala. Största
koncentrationen av boende ﬁnns delvis inom
studieområdet. Inom studieområdet bor det
drygt 2 200 personer, varav den övervägande
majoriteten bor norr om spårområdet. Svedalas
hetaste plats, givet att man vill nå största antalet
boende inom rimligt gångavstånd, ﬁnns där
Långgatan korsar Storgatan.

Studieområdet som helhet visar på låga urbana värden för
analyserade indikatorer mestadels på grund av att stora
industrifastigheter inom studieområdet.

Attraktioner

Tillgänglighet grönområden

Tack vare stationens centrala läge och ett i övrigt
relativt välintegrerat Svedala ﬁnns det gott om
besöksmål, cirka 30 stycken, inom 600 meter
från stationen. Men det är områdena kring
Centralskolan som har störst koncentration
av besöksmål inom 600 meter. Här nås både
de centrala delarna med utbud av butiker och
restauranger samt parker, idrottsfunktioner och
skolor utanför studieområdets norra gräns.

Svedala har generellt bra tillgänglighet till parkoch grönområden. Brist på parkmark ﬁnns norr
om spårområdet främst som en effekt av Sandviks
stora industriområde. Men även området utmed
Järnvägsgatan visar på bristande tillgång till
parkmark.

Tillgänglighet station

Stationens centrala läge gör att tillgängligheten
är relativt god. Drygt 2 200 personer och knappt
400 personer bor inom 10- respektive 5 minuters
gångväg från stationen. Sandviks arbetsplats ligger
mycket bra sett till tillgänglighet.

Markanvändning- och fastighetsstruktur

Genomförbarheten inom och kring
studieområdet är relativt hög om man ser till
studieområdet som helhet. Närmast stationen
är det ägandeförhållandena som komplicerar
genomförbarheten. Kommunen har inte
rådighet över de mest centrala delarna av den
omvandlingsbara marken.
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Strategi på kort sikt – Förtäta centralt
Sett till tidsavstånd till Malmö och Köpenhamn
har området högre potential än något av de andra
områdena i fördjupningen. Utvecklingen av
området påverkas av motstående intressen mellan
verksamheter och bostäder. Förändringar av
området är därför beroende av avvägningar mellan
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villkoren för verkasamheter och behovet av att
förtäta Svedala inåt.
På kort sikt föreslås förtätningar av de
centrala delarna för att dra nytta av och
ytterligare höja kärnans urbana värden. Mer
stad i staden eller kanske snarare mer by i

byn. Förtätningsmöjligheter ﬁnns och bör
utnyttjas längs Storgatan, Bökebergsgatan och
Järnvägsgatan. Bökebergsgatan omgestaltas och
dess oexploaterade sidområden bebyggs. Med
dessa åtgärder får Svedalas centrala delar en ny
och mer tilltalande entré från Hyltarpsvägen.
Påverkan på urbanitet

Påverkan på tillgänglighet
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1 Stationsområdet e

a

2 Allmän förtätning av bykärnan e

b

a

På kort sikt kan en förtätning ske på obebyggda
lucktomter. På längre sikt skulle en förändring
av resemönster och parkeringspolicy kunna leda
till att bilanvändning och bilinnehav minskar.
Därmed kan parkeringsytor friställa för bebyggelse
och parker.
Goda förutsättningar ﬁnns att ytterligare öka
attraktionen till stationens närområde. Att
befästa Storgatan som centrumgata och förlägga
ytterligare besöksmål utefter denna bidrar även till
ökad attraktion för stationsområdet.
En bedömning är att cirka cirka 150 lägenheter
och 5 000 BTA lokalytor kan tillkomma genom
förtätning på kort sikt.

s
b

f

Det stationsnära läget tas omhand och utvecklas
främst med lokalytor för kontor och liknande.
Bostäder inryms också i delar av byggnaderna.
Utvecklingen ska ses som ett steg att skapa
förutsättningar för fortsatt bebyggelseutveckling
söderut. En ny passage under spåret skapas i direkt
anslutning till stationen som ökar tillgängligheten
till både kollektivtraﬁk och centrumutbudet för de
södra delarna.

3 Bökebergsgatan och Malmövägen e

Området kan ge cirka 40 lägenheter och
40 000 BTA lokalytor givet en exploateringsgrad
på 0,8

Området kan ge cirka 250 lägenheter och
5 000 BTA lokalytor givet en exploateringsgrad
på 0,6.

Jämför Malmövägen med Storgatan. Vilken
gata ger dig mest positiva associationer? För de
ﬂesta är svaret givet och borde ge en riktning
att sträva mot. Ett framtida mål innebär inte
att man bortser från praktiska problem med
fastighetsgränser, traﬁkmängder och kurvradier.
De löser man under hand. Vill man, så kan man
omvandla en bilväg till en gata.

”Vill man, kan man göra gator av vägar”
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b

Området vid Centralskolan omvandlas och
bebyggs med i första hand bostäder. Området
har ett mycket bra läge och kan bidra till att
öka de urbana kvaliteterna i tätorten. Längs
Långgatan ﬁnns goda förutsättningar för nya
servicefunktioner att etableras.
Området kan ge cirka 200 lägenheter och 5 000
BTA lokalytor givet en exploateringsgrad på 0,8.
5 Segestrand e

b

På kort sikt inriktas bebyggelseutvecklingen på
förtätning inom de centrala delarna. Mark utmed
Bökebergsgatan och Malmövägen utnyttjas för ny
exploatering samtidigt som vägarna omvandlas
till gator. De större utbyggnadsprojekten på kort
sikt är Centralskolans tomt samt området vid
Segestrand.
Exploatering sker enbart på öppen mark
(vägområde m m) och på redan bebyggd mark.
Kommunen är markägare till det mesta av den
mark som exploateras.
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Marken öster om Folkets hus, Segestrand, bebyggs
med bostäder. Området ligger nära järnvägen och
har god tillgänglighet till stationen. I samband
med utveckling av området bör en ny park
anläggas inom området, vilket analysen pekar på.
För att minska belastningen på närliggande
gator, förlängs Järnvägsgatan och kopplas till
Börringevägen.

Summering av strategin –
Förtäta centralt

Området kan ge cirka 250 lägenheter och 5 000
BTA lokalytor givet en exploateringsgrad på 0,8.
6 Vypunkt för fotomontage e

b

URBANITET
Befolkningstäthet

TILLGÄNGLIGHET
Station

Förslaget visar ett sammanlagt tillskott
på cirka 850 lägenheter och cirka 60 000
BTA lokalytor.
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I en mötesplats mellan stadsliv och musik
har man kul. Vem vet var nästa listetta ska bli
inspirerad och slå igenom? Om fem år kanske
Svedala exporterar både stenkrossar och musik i
världsklass.
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4 Centralskolan e

Redan relativt höga värden ökar något för exploateringsgrad
och befolkningstätheten. Förutsättningar skapas att på
längre sikt öka värdena för attraktioner.

6 Plats för bildmontage.
Gamla brandstationen på Almgatan.

Bildmontage av förslaget i Svedala på kort sikt: Den gamla brandstationen används som
replokal. En ny replokal intill brandstationen frigör yta och brandstationen kan omvandlas med
bostäder för den musikintresserade. Kultur som katalysator för att skapa urbana kvaliteter.
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Strategi på lång sikt –
Integrera södra sidan
På lång sikt fortsätter förtätningen inom de
centrala delarna av Svedala, då tillfällen för
detta uppstår. Men merparten av ny bebyggelse
tillkommer i huvudsak söder om spåret. Det är
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viktigt att den nya bebyggelsen integreras med
övrig bebyggelse i söder. Risken är annars att
den upplevs som ytterligare enklaver utkastade
på värdefull jordbruksmark. Grönskan längs
Sege å tas om hand och kan utgöra ett rekreativt
parkstråk för södra Svedala.

Sandvik

De båda strategierna utgår från att Sandvik ligger
kvar på beﬁntlig mark. Arbetsplatsen är viktig
för orten och dess historia är starkt knuten till
orten. Men skulle saker förändras så får Svedala
tillgång till centralt belägen mark med många
kulturhistoriskt intressanta byggnader. Goda
möjligheter skulle då uppstå att komma till rätta
med brister i tillgänglighet. En centralt belägen
park bör anläggas och kopplingar som kan knyta
södra och norra sidan till varandra på ett bra sätt
bör studeras.
7 Ågatan e

b

Delar av verksamhetsområdet söder om Ågatan
omvandlas och skapar plats för bostäder. Tidigare
uppförd bebyggelse fungerar som bullerskydd.
Närheten till stationen, centrum och Sege å
gör området attraktivt både för bostäder och
kontor. En förtätning av bebyggelsen stärker
gaturummet kring Ågatan. Närhet till störande
verksamheter gör att platsen inte nödvändigtvis
bör utvecklas med bostäder. Handel, lokaler och
övriga icke störande verksamheter kan också forma
stadsrummet. Exploateringen ska även ses som en
långsiktlig strategi att länka samman Tegelbruket
med övriga Svedala i en sammanhängande
stadsväv inordnad i odlingslandskapet.
Området kan ge cirka 200 lägenheter och
10 000 BTA lokalytor givet en exploateringsgrad
på 0,5
8 Åkerbruket E

B

Ska högklassig jordbruksmark bebyggas behövs
goda argument. Ett kan vara att många får
nära till kollektivtraﬁk. Ny bebyggelse bör ha
tydliga kopplingar och ses som en naturlig
fortsättning på Svedala. Området knyts samman
med Tegelbruksområdet över Södrainfarten
med sammanhängande bebyggelse. Dagvatten

Tegelbruket kan med ny bebyggelse knytas närmare övriga
Svedala.

omhändertas lokalt och blir ett tillskott till
stadsmiljön.
Området kan ge cirka 700 lägenheter och
10 000 BTA lokalytor givet en exploateringsgrad
på 0,3
e

a

9 Omvandling och förtätning vid Stortorget

En förtätning med bostäder och lokaler utmed
Kyrkogatan ramar in torget och stärker känslan
av ett sammanhängande stadsrum. Här kan ny
bebyggelse bidra till ett spännande arkitektoniskt
tillskott. (Se fotomontage nästa uppslag)

Påverkan på urbanitet

Påverkan på tillgänglighet
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Förslaget visar ett sammanlagt tillskott på cirka 1
800 lägenheter, varav 900 på lång sikt, och cirka
80 000 BTA lokalytor, varav 20 000 på lång sikt.

URBANITET
Befolkningstäthet

Fu

Exploatering sker nästan bara genom omvandling av
industrifastigheter och exploatering på jordbruksmark.
Exploatering sker i stort sett uteslutande på stora fastigheter varav kommunen äger ungefär hälften.

TILLGÄNGLIGHET
Station
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Förtätning inom centrala Svedala bör ske kontinuerligt, när tillfälle ges. De stora dragen på lång sikt är
dock att Svedala utvecklas söder om järnvägen. På än
längre sikt ﬁnns möjligheter till vidare utveckling söder
om Sege å, dock med risk för situationer med översvämningsrisk. Mest atttraktivt område för stadsutveckling är Sandviks industrifastigheter. Bedömningen
är att de negativa konsekvenserna av en ﬂytt är större
än de positiva i detta skede.
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Summering av strategin – Integrera södra sidan

Passager mellan norra och södra sidan ökar tillgängligheten
för stora delar av beﬁntlig och tillkommande befolkning
söder om stationen. Exploateringsgraden påverkas
marginellt då större delen av jordbruks- och industrimarken
inom studieområdet lämnas orörda.

9 Plats för bildmontage. Omvandling och
förtätning vid Stortorget.

Bildmontage av förtätningsförslaget i Svedala på lång sikt:
Förtätning av bebyggelsen intill torget. Upplevelsen av torgrummet
skulle kunna förstärkas med en förtätning och omvandling av
bebyggelsen utmed Kyrkogatan. Möjligt läge för förtätning med
bostäder och butiker.

Klippan
Statistik kan användas för att placera en ort i ett större sammanhang och göra jämförelser med andra orter.
Följande parametrar är valda för att ge en sådan bild av Klippan. Befolkningens utveckling och sammansättning
ger en bild av ortens attraktivitet, de ekonomiska förutsättningarna och storleken på kommunens åtaganden.
Pendlingsnetton beskriver om orten ”exporterar” eller ”importerar” arbetskraft – och skapar tillsammans med
antalet arbetsställen och lönesummornas utveckling en bild av näringslivets karaktär och lokala betydelse. En orts
verkliga karaktär låter sig sällan fångas i siffror eller statistik men följande syftar till att ge en snabb uppfattning
om Klippans nuläge och utveckling relativt sitt regionala sammanhang.

Befolkningsutveckling
16 601 + 2 % sedan 1993.
Klippans andel av den Skånska befolkningen har minskat något sedan 1993 och Klippan växer således
långsammare än Skåne som helhet.

Arbetskraftspotential
50,5% av befolkningen är i arbetsför ålder

Andel äldre
Klippan har en högre andel äldre (75+) än regionen som helhet

Bostadsort eller arbetsort
Utpendlingen från Klippan har ökat med 139% sedan mellan 1993-2008. Den största ökningen har skett under
de senaste åren.

Arbetsplatser
Antalet arbetsställen har ökat med 15 % sedan 1997, medan ökningen i Skåne varit ca 25 %.

Inkomstutveckling
De totala lönesummorna har ökat med 27 % i Klippan sedan 2002. Under samma period ökade de med 39 % i
Skåne som helhet.

Ortsbeskrivning

Indikatorerna analyseras

Orten ﬁck namnet Klippan så sent som 1945.
Innan hette den först Åby och efter 1900 ÅbyKlippan.

Förslagen på framtida bebyggelseutveckling
föregås av analyser som sammanställs på följande
uppslag. Analyserna ger en bild av studieområdets
behov och förutsättningar för förtätningar.

Fram till 1800 talet utvecklades Åby långsamt
och i små steg. Ett undantag var enskiftet som
genomfördes 1823. Då ﬂyttades några gårdar
ut från byn. När järnvägen öppnades 1875
utvecklades Åby från att vara en by med några
gårdar och skjutsställe med marknadsplats till
stationssamhälle. Bebyggelsen i Åby låg från
början utmed landsvägen som senare skulle bli
Storgatan. Här utvecklades också stationsorten
och municipalsamhället. Först senare kom
bebyggelsen att sträcka sig ner till järnvägen och
stationsbyggnaden.
Klippans bruk vid Rönneå har påverkat ortens
utveckling på ﬂera sätt. När järnvägen till
Helsingborg öppnades ﬁck stationen namnet
Klippan och inte Åby som orten hette. En orsak
var att det redan fanns ett ”Åby” i Östergötland.
En annan orsak var att järnvägen till stora delar
ﬁnansierats av bruket och att stationen låg på
brukets mark.

!

I kapitlet ”Att analysera orters
täthet”, sidan 56 och framåt, beskrivs
analysmetoderna mer ingående.

Klippans bruk har påverkat ortens utveckling under mycket
lång tid.

Under slutet av 1800- och början av 1900 talet
startades ett antal industrier på orten. Några
fabriksbyggnader från den här tiden ﬁnns
fortfarande kvar. Tillsammans med bevarade
bostads- och institutionsbyggnader från den tidiga
stationsorten gör de den historiska utvecklingen
läsbar.
Under 1960-och 1970- talet växte orten med
tidstypisk villabebyggelse utanför ortens centrala
delar. De centrala delarna av orten förtätades och
omvandlades också med tidstypiska byggnader.

Skolbyggnaden från 1901 är en karaktärsbyggnad i centrala
Klippan.
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Exploateringsgrad
Sammanlagd bruttoarea (BTA)
boyta och lokalyta per hektar
< 0,01
0,01 - 0,05
0,05 - 0,1

0,2 - 0,3
0,3 - 0,4
0,4 - 0,5

0,1 - 0,15

0,5 - 0,6

0,15 - 0,2

0,6 - 1,0

Studieområde
0,15 (det vill säga, bruttoarean är i snitt
1 400 kvadratmeter per hektar inom
studieområdet)
Referensområde
0,50 (det vill säga, bruttoarean är i
snitt 4 000 kvadratmeter per hektar
inom referensområdet)

Inom 600 meter från stationen bor det drygt 2 000 personer.
Kommunhuset och vårdinrättningarna ligger mycket bra till i
förhållande till befolkningen, cirka 3 500 personer bor inom
600 meter från dessa.

Befolkningstäthet
Antal boende inom 600 meter
< 100

2 000 - 2 500

100 - 500
500 - 1 000

2 500 - 3 000
3 000 - 3 500

1 000 - 1 500
1 500 - 2 000

3 500 - 4 000
4 000 - 4 500

Studieområde
1 850 (det vill säga, i snitt bor det 1 850
personer inom 600 meter från varje hektarruta
inom studieområdet)
Referensområde
3 150 (det vill säga, i snitt bor det 3 200
personer inom 600 meter från varje hektarruta
inom referensområdet)
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Funktionsblandning
Fördelning boyta/lokalyta per hektar
Verksamheter dominerar, < 25% boyta
God funktionsblandning
Bostäder dominerar, > 75% boyta

Studieområde
14% (det vill säga, av totalt 81
bebyggda hektarrutor inom
studieområdet uppnår 11 god
funktionsblandning)
Referensområde
38% (det vill säga, 8 av totalt
21 bebyggda hektarrutor inom
referensområdet uppnår god
funktionsblandning)

Koncentrationen av besöksmål är som störst utmed Storgatan och
Allétorget. Här nås centrumfunktioner samt många av skolorna i
närheten av Stadsparken. I Stationens omedelbara närhet ﬁnns få
besöksmål. Men tack vara stationens närhet till Klippans centrum är
det ändå relativt gott om besöksmål inom 600 meter.

Attraktioner
Antal besöksmål inom 600 meter
<5

20 - 30

5 - 10
10 - 20

30 - 40
40 - 50

Besöksmål

50 - 60

Studieområde
24 (det vill säga, i snitt ﬁnns det
24 besöksmål inom 600 meter från
varje hektarruta inom studieområdet)
Referensområde
44 (det vill säga, i snitt ﬁnns det 44
besöksmål inom 600 meter från varje
hektarruta inom studieområdet)
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Tillgänglighet station
Andel boende med mindre än 10
minuters gångväg till stationen
10
5

Område inom 5 respektive
10 minuters gångväg

Klippan tätort
34% (det vill säga, 34% av tätortens
befolkning bor inom 10 minuters
gångavstånd från Klippan station)

En passage mellan norra och södra
sidan spårområdet i närheten av
stationen måste vägas in om Klippan
på längre sikt ska utvecklas söder
om spåren. På kortare sikt skulle en
passage innebära bättre tillgänglighet
till arbetsplatser och naturområdena
kring Rönne å.

Tillgänglighet grönområden
Områden med god tillgänglighet till
bostadsnära park- och grönområden.
Mindre än 200 meter
från bostad till park- eller
grönområde

Klippan tätort
70% (det vill säga, 70% av tätortens
befolkning har god tillgänglighet till
park- och grönområden)
Vid planering och förtätning av Klippan
måste bristen på parkmark beaktas.
Några lucktomter med grönska ﬁnns
men ska de ﬁnnas kvar, och inte riskera
att försvinna då efterfrågan på mark
ökar, måste de säkerställas genom
planläggning.
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Markanvändning inom studieområdet

Bebyggelse

Drygt 50% av studieområdet består av omvandlingsbar mark, främst industriområden direkt
söder om spåret. Andelen jordbruksmark är liten,
knappt 5%.

Hårdgjord yta
Industri
Jordbruksmark

Fastighetsstruktur inom studieområdet

Andelen mark som utgörs av större fastigheter
uppgår till drygt 60% av studieområdet. Av dessa
dominerar de privatägda industrifastigheterna
söder om spåret. Norr om spåret utgörs fastigheterna till största delen av mindre privatägda
fastigheter.

Järnvägsområde
Skog
Öppen mark

Beﬁntlig markanvändning inom studieområdet.

Kommunens markinnehav är lågt, cirka 35%
inom studieområdet, varav Stadsparken utgör en
betydande del.
Riksintressen ﬁnns söder om studieområdet.
Klippans pappersbruk är riksintresse för kulturmiljövård och Rönne ås dalgång är riksintresse av
naturvård.

Fördelning av olika kategorier av markanvändning
inom studieområdet.

Om verksamhetsområdet söder om stationen
exploateras i likhet med centrala Klippan skulle det
möjliggöra för cirka 600 lägenheter och 60 000 kvm
lokalytor.

Större fastigheter inom studieområdet visas i orange,
kommunens markinnehav är skrafferat.
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Kommentarer till analyserna
Klippan är en stationsort med en relativt tät
och sammanhängande kärna. Analyserna visar
att den tätaste bebyggelsen med det största
befolkningsunderlaget ligger i studieområdets
norra del. Söder om spårområdet dominerar
verksamheter vilket tyngdpunkten av befolkningen
också visar.
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Exploateringsgrad

Inom studieområdet är exploateringsgraden som
helhet låg, 0.15 per hektar. Spårområdet delar
upp studieområdet i två separata halvor med
skilda förutsättningar. Söder om spåret ligger
industrifastigheter och norr om ligger Klippans
centrala delar med relativt hög exploateringsgrad.
I studieområdets norra del utmed Storgatan är
exploateringsgraden som högst med värden från

Befolkning

Störst koncentration av befolkning inom 600
meter ﬁnns utmed Tingsgatan. Här fångas de
centrala delarna upp samtidigt som effekten
av obebodda delar söder om spårområdet
inte ligger inom räckhåll. Kommunhuset och
vårdinrättningarna ligger bra till i förhållande till
Klippans befolkningen. Ungefär 3 500 invånare
bor inom 600 meter från kommunhuset.
Funktionsblandning

I norra delarna av Klippan är tillgängligheten till
grönområden mycket bra. Även delarna öster om
Gymnasiet och Åbyskolan, har god tillgänglighet
tack vare Stadsparken och Elfdalen. De centrala
delarna har dock brist på grönområden.
Stadsparken ligger ocentralt och bidrar inte till
att öka tillgängligheten till de centrala delarna,
trots sin storlek. Söder om stationen breder
verksamhetsområdena ut sig och norr om
stationen saknas anlagda parker i den ﬁnmaskiga
bebyggelsestrukturen.
Markanvändning- och fastighetsstruktur

Genomförbarheten kan bli svårare i och med
att Klippan kommun inte äger så mycket mark
inom studieområdet. Dessutom utgörs den
omvandlingsbara marken nästan enkom av
industrifastigheter söder om spåret.
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God funktionsblandning ﬁnns längs delar av
Storgatan. Söder om spåret ﬁnns verksamheter
och norr om spåret bostäder, samhälls- och
servicefunktioner. Skolfastigheterna märks tydligt
norr om spåret.

Tillgänglighet grönområden

Attraktioner

Koncentrationen av besöksmål är som störst
utmed Storgatan och Allétorget. Här nås
centrumfunktioner samt många av skolorna i
närheten av Stadsparken. I stationens omedelbara
närhet ﬁnns anmärkningsvärt få besöksmål. Men
tack vara stationens närhet till Klippans centrum
är det ändå relativt gott om besöksmål, cirka 35
stycken, inom 600 meter.
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0.7 – 1.0 per hektar. Även närmare stationen, kring
Åbygatan och Bruksgatan är exploateringsgraden
hög. Järnvägsgatan som är huvudstråket mellan
stationen och centrum har dock bitvis relativt låg
exploateringsgrad.

TILLGÄNGLIGHET
Station

URBANITET
Befolkningstäthet
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Klippans ﬁnmaskiga vägnät och det faktum att
inga stora barriärer ﬁnns norr om spårområdet gör
att en relativt stor andel av befolkningen har god
tillgänglighet till stationen. Knappt 2 800 personer
bor inom 10 minuters gångväg och drygt 800
inom 5 minuters gångväg. Att ta sig till stationen
från södra sidan är desto svårare. De passager som
ﬁnns ligger långt från stationen.
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Tillgänglighet station

Studieområdet som helhet visar på låga urbana värden för
analyserade indikatorer. Järnvägen delar upp studieområdet
i en urban och en icke urban del.
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Strategi på kort sikt – Hitta luckorna
Klippan har en ﬁnmaskig bebyggelsestruktur med
ett tydligt centralt område med ﬂerbostadshus
mellan stationen och centrum. På kort sikt
gäller det att befästa och utveckla detta
område. Järnvägsgatan bör utvecklas och en
förtätning bör innehålla lokalytor för att öka
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funktionsblandningen samt skapa förutsättningar
för nya besöksmål mellan stationen och centrum.
Som komplement till förtätning på lucktomter
förläggs ny bebyggelse i direkt anslutning till
bebyggelsen i norr. Även om området ligger i
randen av beﬁntlig bebyggelse så är läget centralt
i orten.

1 Vallhallagatan och Östra Teatergatan e b g
Platsen ramas in med ny bebyggelse och ett
tydligare parkrum skapas. Bebyggelsen förtätas
utmed Valhallagatan, Tingsgatan och Östra
Teatergatan.

3 Torggatan e
Gaturummet sluts utmed Torggatan och området
kompletteras med radhusbebyggelse. Bebyggelsen
ansluter till och förtydligar gaturummen utmed
Torggatan och Linnégatan.

Området kan ge cirka 70 lägenheter och 2 000
BTA lokalytor givet en exploateringsgrad på 0,6.

Området kan ge cirka 90 lägenheter givet en
exploateringsgrad på 0,3.

2 Allmän förtätning av centrala Klippan E B f a
En generellt förätning av de centrala delarna
ger en högre bebyggelsetäthet och ett ökat
befolknings- underlag. Betydligt ﬂer platser än de
som redovisas i fördjupningen kan var aktuella för
förtätning och förslagen kan ses som ett urval.

4 Förlängning av Ringvägen till Storgatan e b
Kvarteret kompletteras med ny bebyggelse utmed
en ny lokalgata.

En bedömning är att cirka cirka 300 lägenheter
och 15 000 BTA lokalytor kan tillkomma genom
förtätning.

Området kan ge cirka 150 lägenheter och
5 000 BTA lokalytor givet en exploateringsgrad
på 0,8.

Påverkan på urbanitet

Påverkan på tillgänglighet
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”Många bebyggda platser i centrala Klippan har
ett lågt markutnyttjande som går att förtäta”
Tätare Skåne 119
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Förslaget visar ett sammanlagt tillskott på cirka
600 lägenheter och 22 000 BTA lokalytor.

TILLGÄNGLIGHET
Station

Fu

Exploatering sker nästan enbart genom förtätning
på mark som är klassad som bebyggelse
samt till en viss del genom omvandling av
industrifastigheter. Kommunen är markägare till
ungefär hälften av den mark som exploateras.
Andelen större fastigheter utgör cirka hälften
av marken. Detta tillsammans innebär att det
ﬁnns stora risker att delar av förslagen inte kan
genomföras.
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På kort sikt inriktas bebyggelseutvecklingen
på ökad täthet inom Klippans mer centrala
delar. Här drar man nytta av närheten till
både service och kollektivtraﬁk. Samtidigt ger
förtätningen ett tillskott i befolkningsunderlag
som ger förutsättningar för ytterligare service.
Järnvägsgatan utvecklas och skapar en tydligare
koppling mellan stationen och centrum.
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Summering av strategin – Hitta luckorna

De urbana värdena påverkas i mindre omfattning. Dels
för att delar av förslagen som redovisas ligger utanför
studieområdet men framför allt att halva studieområdet
fortfarande saknar urban bebyggelse.

”Byggnader från tidigare epoker ger centrala Klippan brokig
karaktär och sätter skalan för framtida förtätningar”
120 Tätare Skåne

1 Plats för bildmontage
Vallhallagatan

Bildmontage av förslaget i Klippan på kortsikt
Att förtäta Klippan inåt kan handla om att tydliggöra användningen av marken. Mark som inte
nyttjas till något särskilt kan uppfattas som övergiven och ödslig. Förtätning kan innebära att
stadsrummen blir tydligare och mer lättlästa. Ny bebyggelse ramar in gator och parker.
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6

Strategi på lång sikt –
Språnget över spåret
Ytterligare förtätning sker norr om spårområdet
och då främst öster om stationen och
Ängelholmsgatan där exploateringsgraden är låg.
Att koppla Kapellgatan till Ängelholmsgatan samt
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5

Valhallag
atan
Ängelholm
sgatan

tillföra ny bebyggelse skapar en ny och tydligare
entré från Kyrkogatan till stationen.
Huvudgreppet för strategin på längre sikt är att
bebygga områdena närmast söder om stationen.
Med en koppling i stationsnära läge blir stationen
navet mellan ny bebyggelse i söder och beﬁntlig i
norr.

5 Ängelholmsgatan e

b

f

6 Söder om järnvägen E

a

En ny dragning av Ängelholmsgatan skapar
ny yta för bebyggelse. Det nuvarande
verksamhetskvarteret omvandas successivt
med bostäder, handel och lokaler för icke
störande verksamheter vilket kan skapa en
levande mix och en bra stadsmiljö, allt på
gångavstånd till järnvägsstationen.
Området kan ge cirka 70 lägenheter och 5 000
BTA lokalytor givet en exploateringsgrad på
0,8.

Påverkan på urbanitet

b

f

a

s

Klippan tar språnget över järnvägen med
sammanhängande stadsbebyggelse. Ett koncept
med natur och parkstråk utvecklas i mötet med
störande verksamheter. Järnvägen är en barriär
som överbryggs i flera kopplingar till befintligt
gatunät.
Området kan ge cirka 700 lägenheter och
30 000 BTA lokalytor givet en exploateringsgrad
på 0,5.

Påverkan på tillgänglighet
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”Historien om utveckling och slit blir läsbar om nytt kan läggas intill gammalt”

Tätare Skåne 123

Referensbild från ett omvandlat verksamhetsområde.
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Förslaget visar ett sammanlagt tillskott på cirka
1 351 lägenheter, varav 750 på lång sikt, och cirka
55 000 BTA lokalytor, varav 35 000 på lång sikt.

URBANITET
Befolkningstäthet

Fu

Exploatering sker till största delen på större privatägda industrifastigheter.

TILLGÄNGLIGHET
Station
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Klippan norr om stationen är redan tät och
förtätas ytterligare på kort sikt. Detta innebär
att Klippan på längre sikt måste ta språnget över
spåret. Majoriteten av utveckling sker följaktligen
söder om stationen på mark som idag används
för diverse verksamheter. Trycket på stationsnära
mark för exploatering kommer på sikt omöjliggöra
för lågintensiva verksamheter att ﬁnnas kvar i så
attraktiva lägen.
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Summering av strategin –
Språnget över spåret

När den södra delen av studieområdet exploateras
sker större förändringar med de urbana indikatorerna.
Exploateringsgraden är dock fortsatt relativt låg beroende
på att stora delar av industrifastigheterna ﬁnns kvar.

5 Plats för bildmontage Ängelholmsgatan

Bildmontage av förslaget i Klippan på lång sikt:
Delvis tomställt kvarter för verksamheter i stationsnära läge. Att omvandla verksamheter till bostäder tar ofta
längre tid än att bebygga på jungfrulig mark. I det här exemplet pågår redan en omvandling från verksamheter
till föreningsverksamhet. Om kvarteret kompletteras med bostäder ﬁnns det möjlighet att skapa en intressant
stadsmiljö på gångavstång till järnvägsstationen.

För att möta behoven av ny bebyggelse som det växande Skåne kräver ﬁnns starka argument att planera
för förtätning av orter och städer. Genom att förtäta kan redan gjorda investeringar i beﬁntlig infrastruktur
utnyttjas och underlag för bättre service, handel samt kollektivtraﬁk skapas. Med tätare samhällen uppstår
förutsättningar för den urbana mix som många tycker är attraktivt. Samtidigt innebär tätheten att utbudet
kommer närmare, boende och besökare kan ta sig till besöksmålet gående eller med cykel och bilen
kan lämnas hemma. En ytterligare miljövinst är att ianspråkstagandet av den värdefulla jordbruksmarken
i Skåne kan reduceras med högre exploatering och förtätning av beﬁntlig bebyggelse. I rapporten ges
förslag på analysverktyg som stöd för det kommunala arbetet med att identiﬁera behov av förtätning samt
var och hur den lämpligen kan ske och göras. Rapporten är framtagen på uppdrag av Region Skåne inom
ramen för det övergripande arbetet med Strukturbild för Skåne.

www.skane.se/strukturbild

