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ABSTRACT
Eriksson, T. 2017. Ett förtätat Lund – ett hållbart alternativ? Kulturgeografiska institutionen, Uppsatser, Uppsala
universitet.  

Allt fler människor söker sig till städer, och med allt fler människor bosatta i städer utsätts stadsplanerare för
stora  utmaningar.  Att  förtäta  staden  är  vanligt  förekommande  för  att  utveckla  staden  i  samband  med
befolkningsökning. Att förtätning är synonymt med hållbar stadsutveckling är idag allmänt vedertaget bland
Sveriges kommuner. Syftet med arbetet är att förklara hur arbetet med förtätning sker i en svensk medelstor stad
där befolkningsökning sker. Arbetet är inriktat på att undersöka staden Lund och hur Lunds kommun arbetar
med förtätning i staden. Vidare undersöks vilka positiva och negativa konsekvenser en förtätning av staden kan
medföra. Målet är att undersöka mer konkret hur kommunen går tillväga när de förtätar staden och koppla det till
diskussionen om hållbar stadsutveckling. För att besvara arbetets syfte och frågeställningar har personer som
arbetar med stadsutveckling i Lund intervjuats. Resultatet visar på att kommunen arbetar med att koppla ihop de
olika stadsdelarna genom förtätning. De förtätar även på icke-kvalitativa ytor för att  på så sätt inte påverka
människornas rekreationsvärden negativt. Utanför stadskärnan har hög bebyggelse upprättats, vilket kan skugga
närliggande  gator  och  bostäder.  Därför  medför  en  förtätning  av  staden  i  en  rad  positiva  och  negativa
konsekvenser. Arbetet med att uppnå en hållbar stadsutveckling genom förtätning är därför inte helt självklar.
Arbetet visar att förtätningens konsekvenser behöver ställas mot varandra och utvärderas.

Keywords: förtätning, hållbar, stadsutveckling, konsekvenser, Lund

Handledare: Hele Kiimann.



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. INLEDNING..........................................................................................................................4 

     1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR..........................................................................................5
     1.2 AVGRÄNSNINGAR .............................................................................................................. 5

2. METOD.................................................................................................................................. 6

2.1 SEMISTRUKTURERADE INTERVJUER  .................................................................................... 6
2.2 GENOMFÖRANDE AV INTERVJUER........................................................................................ 7
2.3 LITTERATURGENOMGÅNG....................................................................................................8

3. TEORETISK BAKGRUND................................................................................................... 9

3.1 FÖRTÄTNING I STADSPLANERINGEN......................................................................................9
3.2 HÅLLBAR STADSUTVECKLING ........................................................................................... 10

4. LUNDS KOMMUN..............................................................................................................16

4.1 UTVECKLINGEN AV LUNDS FYSISKA STADSSTRUKTUR........................................................16
4.2 HUR LUNDS KOMMUN ARBETAR MED ATT FÖRTÄTA STADEN ............................................. 17
4.3 FÖRTÄTNINGSPROJEKT I LUND.......................................................................................... 22

5. ANALYS.............................................................................................................................. 27
    
     5.1 LUNDS KOMMUNS ARBETE MED FÖRTÄTNING.....................................................................27
     5.2 ÄR ETT FÖRTÄTAT LUND EN HÅLLBAR STAD?....................................................................28

6. SLUTSATS........................................................................................................................... 32

REFERENSLISTA................................................................................................................... 34

TRYCKTA KÄLLOR.................................................................................................................. 34
INTERVJUER............................................................................................................................35
INTERNET............................................................................................................................... 35
BILAGA 1..............................................................................................................................  37



1. INLEDNING

Urbanisering är en global process som kan konstateras runt om i världen. Allt fler människor
flyttar in till växande städer och i synnerhet till storstadsområden. Det antas att den urbana
befolkningen fördubblas till år 2050. Enligt prognoser kommer 70% av världens befolkning
då att leva i urbana områden – det vill säga, vi kommer att uppleva en väldigt hög
urbaniseringsgrad (Andersson, 2015). Denna process försiggår även i Sverige, där idag ca 85
procent av befolkningen bor i städer samt tätorter. Denna andel ökar stadigt med åren
(Boverket, 2014, s. 2). I Lunds kommun har en befolkningstillväxt med 14 000 invånare skett
de senaste tio åren, och enligt kommunens prognoser beräknas Lunds kommun ha 130 000
invånare år 2023, vilket är 15 000 fler invånare än vad som bor i kommunen idag (Lunds
kommun, 2016a, s. 4). År 2015 flyttade 15 354 personer från Malmö till kommuner i andra
delar av landet, där Lunds kommun låg i topp (Westerberg, 2016).

För att tackla den höga urbaniseringsgrad ur ett stadsplaneringsperspektiv föreslår många
(myndigheter, stadsplanerare och forskare) att bygga tätare städer, vilket också blivit en
uppenbar trend i stadsplaneringen (Andersson, 2015). Boverket (2016, s. 7) nämner att
Förtätning har den senaste tiden blivit synonymt med hållbarhet. I debatten framställs
förtätning som något bra – inte bara för den ekologiska hållbarheten utan också för den
sociala, eftersom tillgängligheten till olika aktiviteter och sannolikheten för möten ökar.
Boverket (2014) menar att en hållbar stadsutveckling kräver hänsyn till miljömässig,
ekonomisk och social hållbarhet. Det är viktigt att ta hänsyn till och ha alla tre dimensioner i
åtanke i samband med planeringen av städer (Loit, 2014, s. 149-150). Lunds kommun arbetar
för att vara en växande stad som ska främja befolkningsökning på ett hållbart sätt.
Förutsättningarna för att stadens utveckling ska ske hållbart grundar sig i ett socialt,
ekologiskt och ekonomiskt hållbarhetsperspektiv (Lunds kommun, 2016a, s. 5). 

Att utvidga stadskärnan i nordväst och söderut är en av Lunds kommuns prioriterade
förtätningsprojekt (Lunds kommun, 2016a, s. 15). I  Lunds kommun är målet med förtätning
att bygga staden inåt, där förtätning inom Lunds stad ska ske primärt i stadsdelscentrum men
också vid kollektivtrafikens bytespunkter genom att bygga nattstråk för att på så sätt länka
ihop stadsdelar, men också för att det offentliga rummet ska stärkas (Lunds kommun, 2010, s.
81).

Just hållbarhetsperspektivet är ett frekvent återkommande begrepp när man läser artiklar
och översiktsplaner om stadsutveckling. Eftersom Boverket uppger att förtätning har blivit
synonymt med hållbar stadsutveckling är det därför intressant att undersöka hur förtätning
används i stadsplaneringen i Lund – en kommun med befolkningstillväxt. Kommunens
befolkningsprognos för 2014 fram till 2023 beräknar att den årliga befolkningsökningen
uppgår till mellan 1 800 till 1 900 invånare. Därav mitt intresse att undersöka om, samt på
vilket sätt, förtätning faktiskt är synonymt med hållbar stadsutveckling (Lunds kommun,
2016a, s. 24). Dessutom undersöks huruvida det finns några konsekvenser som en förtätning
av staden kan medföra - positiva som negativa. 
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1.1 Syfte och frågeställningar
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur en kommun, där befolkningstillväxt sker,
arbetar med förtätning i staden. Vidare undersöks om en förtätad stad är synonymt med
utvecklingen av en hållbar stad – det vill säga hållbar stadsutveckling. Lunds kommun har
valts som exempel för denna uppsats eftersom kommunen arbetar med förtätning i väldigt stor
omfattning när det kommer till stadsutveckling av staden, men också för att det är en kommun
där årlig befolkningsökning sker. Fokus ligger också på att undersöka de konsekvenser som
uppstår när man förtätar staden. För att besvara uppsatsens syfte ställs därför följande
frågeställningar: 

• Hur använder Lunds kommun förtätning som metod för stadsutveckling?
• Vilka positiva och negativa konsekvenser kan en förtätning av Lunds stad medföra?
• Hur bidrar förtätning till en hållbar stadsutveckling i Lunds stad?

1.2 Avgränsningar 
Uppsatsen är geografiskt avgränsad till att undersöka förtätning i centralorten Lund, det vill
säga att resterande platser och tätorter i Lunds kommun inte kommer att undersökas.
Avgränsningen av de förtätningar som undersöktes utgår från det område som presenteras
som Flexibilitet 2025 i kommunens Utbyggnads- och boendestrategi, vilken Lunds kommun
själva har utformat. Flexibilitet 2025 framgår på sida 21 i denna uppsats som Figur 1.
Studien fokuserar på Lund eftersom det är en stad där befolkningstillväxt sker. Kommunen
arbetar även väldigt aktivt med förtätning och begreppet har en ledande roll i kommunens
rådande översiktsplan. Endast ett urval av de förtätningsprojekt som har skett eller kommer att
ske i Lunds stad har undersökts. Att undersöka alla stadens förtätningsprojekt hade varit en
väldigt tidskrävande process. Urvalet av förtätningsprojekten grundade sig i att presentera ett
så heterogent utbud av förtätningar som möjligt. Andra aktörer - såsom byggföretag som är
delaktiga i utbyggnad av diverse stadsdelar i staden, och organisationer samt föreningar med
koppling till stadens stadsutveckling - har inte inkluderats i arbetet, utan endast Lunds
kommuns arbete med förtätning av staden har undersökts. Dessa aktörer utelämnades på
grund av tidsbrist, men också för att det är kommunen som tar de slutgiltiga besluten för den
bebyggelse som ska uppföras. Eftersom endast Lunds kommuns arbete med förtätning
undersöks har även de boendes perspektiv på begreppet utelämnats. I tidigt skede av studien
fanns det en tanke att undersöka de boendes syn på förtätning av staden, genom kvalitativ
semistrukturerade intervjuer. Med det utelämnades på grund av tidsbrist och svårigheter i att
få tag på personer som är bosatta i diverse förtätningsprojekt. 
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2. METOD

Ett kvalitativt angreppssätt som baseras på semistrukturerade intervjuer användes för att finna
en del av den empiri som behövdes för att besvara uppsatsens syfte och frågeställningar. Den
kvalitativa undersökningsmetoden användes för att få ett slags inifrånperspektiv och förstå hur
personer med anknytning till stadsutvecklingen av Lund resonerar och tänker kring förtätning
i samband med hållbar stadsutveckling. Detta inifrånperspektiv är svåruppnåeligt med ett
kvantitativt tillvägagångssätt, och inom kvalitativ forskning är fokus riktat mot
intervjupersonernas egna uppfattningar och synsätt (Bryman, 2011, s. 413). Därav valet att
använda mig av kvalitativa semistrukturerade intervjuer. De personer som intervjuades var
Carolina Lundberg, översiktsplanearkitekt på Stadsbyggnadskontorets strukturavdelning i
Lund, Vesna Vasiljkovic, arkitekt och arbetar med strategisk utveckling på
Stadsbyggnadskontoret i Lund, och Astrid Avenberg Rosell, detaljplanearkitekt på
Stadsbyggnadskontoret i Lund. Utöver intervjuerna användes dokument från kommunen för
att finna ytterligare empiri som var av relevans för besvarandet av uppsatsens syfte samt
frågeställningar i resultatavsnittet. Vetenskapliga artiklar, relevanta böcker och artiklar har
använts för att finna empiri till den teoretiska bakgrunden, vilket resulterat i en djupare insyn
och kunskap om tidigare forskning kring hållbar stadsutveckling och förtätning.

2.1 Semistrukturerade intervjuer  
Intervjuer som undersökningsmetod används främst i sammanhang där de ämnesområden som
ska undersökas kräver att man inhämtar både ingående och nyanserad kunskap, vilket var
orsaken till att semistrukturerade intervjuer användes som metod för denna uppsats. Det var
viktigt att lyckas få fram respondenternas egna svar och synpunkter på förtätning, och hur
förtätning användes i stadsutvecklingen av Lund. Semistrukturerade intervjuer har i regel
relativt öppna frågor eftersom intervjuobjektet ska kunna ge svar på frågan varför man
känner, agerar eller tänker på ett visst sätt – det vill säga väldigt detaljrika svar. Därför anses
semistrukturerade intervjuer vara flexibla (Bryman, 2011, s. 415). Öppna frågor kan också
resultera i att relevanta aspekter, som från i början inte tagits hänsyn till, dyker upp under
intervjuns gång. Den kvalitativa metoden ger möjlighet att följa upp intressanta reaktioner och
synpunkter med hjälp av uppföljningsfrågor. Därför ställde jag sonderings- och
uppföljningsfrågor till respondenterna när jag ville att de skulle utveckla sina svar (Bryman,
2011, s. 423). En intervjuguide användes under respektive intervju – vilket är ett slags
strukturerat manus där diverse frågor är nedskrivna som ställs till intervjupersonen. Frågorna
inriktade sig på de områden och teman som är relevanta och underlättade att svara på
undersökningens frågeställningar. De frågor som skrevs ned i intervjuguiden, förutom
inledningsfrågorna, berörde förtätning och hållbar stadsutveckling i Lund (se bilaga 1).
Frågorna som ställdes var neutrala och inte ledande eftersom ledande frågor kan riskera att
styra samt påverka intervjupersonens svar. Om intervjun blir alldeles för ostrukturerad och
djupgående riskerar undersökningsfokus att försvinna (Bryman, 2011, s. 419).  Viktigt att ha i
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åtanke när man baserar en undersökning på intervjuer är att intervjuobjekten kan vara
vankelmodiga mellan att visa lojalitet mot sin arbetsgivare och personliga åsikter, det vill säga
att svara på frågorna som inte skildrar intervjupersonens personliga åsikter utan
arbetsgivarens åsikter. (Bryman, 2011, s. 224). Urvalet som användes i denna undersökning
var målstyrt i det avseendet att intervjua respondenter som var insatta i och besitter en
kompetens inom uppsatsens ämnesområde – de var alltså relevanta för att besvara uppsatsens
frågeställningar (Bryman, 2011, s. 434). Informationen på Lunds kommun hemsida användes
för att kontakta Stadsbyggnadskontoret, personen som svarade förmedlade kontaktuppgifter
till intervjupersonerna. Därför skedde urvalet genom snöbollseffekten då personen som
svarade i telefonen tipsade om vilka personer jag skulle kontakta (Flowerdew & Martin, 1997,
s. 117).

2.2 Genomförande av intervjuer
Innan respektive intervju hade genomförts bestämdes tid och datum för intervjutillfälle per
mail eller telefon. En kort beskrivning av vad uppsatsen var ämnad att undersöka skickades ut
per mail till respektive respondent, på så sätt kunde de förbereda sig inför intervjuerna. Alla
tre intervjuer genomfördes under en och samma dag och respektive intervju pågick i 60
minuter. Intervjuerna genomfördes i grupprum på respondenternas arbetsplats,
Stadsbyggnadskontoret i Lund, och intervjumiljön var perfekt i det avseendet att diverse
störningsmoment kunde stängas ute (Bryman, 2011, s. 421). Fördelaktigt med en intervju som
sker ansikte mot ansikte, istället för till exempel en telefonintervju, är att respondentens
kroppsspråk samt gester går att avläsa när man ställer en viss fråga (Bryman, 2011, s. 433).
Respondenterna tillfrågades innan intervjuerna hade påbörjats om de godkände att de spelades
in, varav alla tre ställde sig positiva till det. Ordningsföljden på frågorna som ställdes
ändrades utifrån den avsikt att ett så naturligt samtalsflöde som möjligt skulle uppstå, till
exempel om respondenterna valde att svara på ursprungsfrågorna som krävde att
uppföljningsfrågor behövde ställas (Bryman, 2011, s. 419). Intervjuguiden var också till stor
hjälp om intervjun började röra sig bort från huvudsyftet, varpå man kunde vända sig tillbaka
och lätt kolla igenom de frågor som var nedskrivna. Inledningsvis ställdes mer generella
frågor, som sedan övergick till mer specifika frågor som berörde uppsatsens frågeställningar.
Att alla respondenter ställde sig positiva till inspelning av intervjuerna var viktigt då
respondentens egna ord kunde fångas in. Om man istället endast antecknar kan speciella
uttryck samt fraser gå förlorade, vilket försvårar arbetet (Bryman, 2011, s. 420).
Inspelningarna skedde med hjälp av en mobiltelefon. Telefonen placerades diskret på bordet
för att undvika att respondenterna skulle tänka på att de blev inspelade, vilket enligt Bryman
kan bringa intervjupersonerna ur fattningen, få dem oroade eller självmedvetna över tanken
på att deras ord kommer att besvaras åt eftervärlden (Bryman, 2011, s. 428). Ett skrivhäfte
fanns på plats under respektive intervju där relevanta saker som sades innan, samt efter
inspelningen hade påbörjats, kunde skrivas ned. När intervjuerna var genomförda
transkriberades det inspelade materialet redan dagen efter. Detta beror på att transkribering är
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en tidskrävande process, men också för att det empiriska kapitlet skulle kunna påbörjas så fort
som möjligt. 

2.3 Litteraturgenomgång
Utöver de semistrukturerade intervjuerna har dokument från kommunen använts som
komplement till de semistrukturerade intervjuerna för att få fram empiri till arbetet.
Plandokument användes för att få mer djupgående information om hur kommunen planerar
mer konkret att förtäta i dessa förtätningsprojekt. Kommunens strategirapport Utbyggnads-
och boendestrategi 2025 (2016) och Översiktsplan för Lunds kommun (2010) användes då det
framgår i dessa dokument hur kommunen planerar att staden ska utvecklas – inte minst
genom förtätning. Dokumentet Värna och vinna staden, fördjupning av översiktsplanen för
staden (2005) användes för att beskriva stadens fysiska stadsstruktur. Förutom relevant
material från kommunen har vetenskapliga artiklar och ämneslitteratur använts. Scott
Campbells teori Planerarens triangel, som framgår i hans artikel Green Cities, Growing
Cities, Just Cities?, användes som utgångspunkt för att förklara hållbarhetsperspektivet för
stadsutveckling. Planerarens triangel användes för att avgöra om kommunens arbete med
förtätning bidrar till en hållbar stadsutveckling i Lund. Teorin utgår från de tre olika
hållbarhetsdimensionerna ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet samt de konflikter som
kan uppstå mellan dimensionerna i samband med stadsutveckling. Därför är teorin lämpad att
undersöka hur Lunds kommun arbetar med att förtäta staden samt de konsekvenser som
uppstår i samband med förtätning. 
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3. TEORETISK BAKGRUND

I detta avsnitt redovisas tidigare forskning som berör förtätning och hållbarhet i samband med
stadsutveckling. För att läsaren ska få en uppfattning om vad förtätning innebär ges
inledningsvis en förklaring av förtätning som begrepp, samt hur förtätning är kopplat till
stadsutveckling. Vidare behandlas de tre dimensionerna som är grundläggande för en hållbar
stadsutveckling - ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet – samt hur förtätning som metod
är kopplat till dessa dimensioner.

3.1 Förtätning i stadsplaneringen
Förtätning kan ses som en motsats till att städer växer och breder sig utåt. När städer växer
utåt skapas större avstånd och mer bilresande samt leder till ökad nyexploatering av
jordbruksmark och naturmark. Denna utglesning har resulterat i att en del av dessa marker har
försvunnit (Boverket, 2016, s. 7). Förtätning kan ses som en motsats till detta och betyder
alltså att staden istället växer inåt, vilket kan ses som en stadsplaneringsstrategi att bygga
bostäder, i takt med befolkningsökning och samtidigt motverka att städer växer utåt och
breder ut sig. Boverket (2016) anser att förtätning är essentiellt för att kunna tillgodose den
växande befolkningens krav på sådant som service, bostäder och kultur. Det finns en strävan i
dagens rådande planeringsideal att motverka stadsutglesning, och den glesa staden framställs
ofta som något negativt i både sociala och fysiska termer, och fungerar därmed som ett
argument för förtätning av staden (Tunström, 2009, s. 89). Förtätning kan ske på en rad olika
tillvägagångssätt, där målet är att sammankoppla stadsdelar, inte minst till stadskärnan, för att
skapa en miljö där människor kan trivas och deras individuella behov kan uppfyllas. Detta
visar på att förtätning inte är en byggnadsprocess som följs efter förutbestämda mallar eller
konkreta åtgärder.

I Towards a systems theory of city design hävdar Jonathan Barnett (2012, s. 179) att en tät
stad ska bebyggas genom att placera ny bebyggelse intill redan befintlig bebyggelse, men
också genom att bygga i anslutning till infrastrukturstråk som exempelvis järnvägs- och
vägkorridorer. Således utnyttjas redan befintlig infrastruktur och besparing av mark sker,
vilket bidrar till ett hållbart stadsideal genom att miljömässiga och ekonomiska resurser
används på ett bra sätt. Genom en ökad täthet blir reseavstånden kortare och utsläppen från
bilar minskar då förutsättningarna för att skapa en bra kollektivtrafik ökar (Boverket, 2016).
Boverket (2016) belyser att det finns en skillnad mellan upplevd täthet och fysisk täthet. Att
infrastruktur och byggnader är tätbebyggda är inte densamma som att saker och ting existerar
på nära avstånd och är lättillgängliga. De pekar på att det inte är tätheten i sig som är
eftertraktad, utan den kvalitet i stadsmiljön som förtätning ger upphov till. En viktig aspekt av
trivselfaktorn i en stad beror på, enligt stadslivsundersökningar, närheten mellan boende och
aktiviteter (Boverket, 2016, s. 6).

Förtätning har en framträdande roll i samband med stadsutvecklingen för att skapa en god
stadsmiljö i många städer - och inte minst i Lunds kommun, där förtätning omnämns många
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gånger i kommunens översiktsplan i samband med utvecklingen av staden. Men förtätning
som stadsutveckling har skapat en debatt där vissa ifrågasätter metoden som ideal för
stadsutveckling, och om den är så gynnsam som vissa påstår. Michael Neuman (2005) menar
att förtätning har blivit en strategi för stadsplanerare att uppnå hållbar stadsutveckling, och
han håller med om att en stad som är tätbebyggd med god tillgänglighet, till viss del, medför
ekonomiska och sociala interaktioner, men ifrågasätter aspekten om att ett tätbebyggt område
faktiskt är en förutsättning för att uppnå ett hållbart stadsideal utifrån ett hållbarhetsperspektiv
(Neuman, 2005). 

3.2 Hållbar stadsutveckling 
Utveckling av städer kräver enligt Regeringen ett samarbete mellan de olika myndigheterna
Trafikverket, Naturvårdsverket, Tillväxtverket, Energimyndigheten och Boverket. År 2014
gav regeringen dessa fem myndigheter i uppdrag att framarbeta en plattform som berör frågor
kring hållbar stadsutveckling. Plattformen är en bearbetning av regeringens arbete, som
skedde mellan åren 2008 och 2012, med hållbar utveckling av städer, tätorter, men också
bostadsområden (Boverket, 2004). Men vad menas med hållbar stadsutveckling, och hur är
begreppet kopplat till förtätning? Regeringen menar att;

Med hållbar stadsutveckling avser regeringen en process i ständig förändring, med hänsynstagande till

social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet och givet lokala och regionala förutsättningar. Planering

och insatser måste anpassas till städers, tätorters och stadsregioners skilda förutsättningar, exempelvis

storlek, täthet, geografiskt läge, befolknings- och näringsstruktur (Boverket, 2014, s. 3).

                         

För att stadsutvecklingen ska ske hållbart behöver den utgå från de lokala och regionala
förutsättningar som existerar i både städer och tätorter, men också genom de samband tätorter
och städer har med varandra samt den omkringliggande landsbygden (Boverket, 2004). Med
detta menar Boverket (2004) att arbetet mot en hållbar stadsutveckling behöver ske på en
lokal, regional och nationell nivå. För att uppnå hållbar stadsutveckling måste alla tre
dimensioner av hållbarhet samspela  – social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet (Boverket,
2004; Ståhle, 2008). 

Boverket belyser att förtätning är betydande för att stadsutvecklingen ska ske hållbart.
Där förtätning sker genom att bygga staden inåt, samt att komplettera redan befintlig
bebyggelse och förnya stadskärnor – istället för att glesa ut stadsbebyggelsen. De poängterar
att nyttjandet av övergivna industriområden, gråmarker och impediment genom att uppföra
bebyggelse på dessa områden är väsentlig för att kunna skapa en tätare stad. Genom att nyttja
dessa områden skulle livskvaliteten samt bostads- och arbetsförhållandena förbättras utan att
behöva ta grönområden i anspråk (Boverket, 2004).

Scott Campbell (1996) menar att hållbar stadsutveckling utgörs av de tre aspekterna
ekonomisk hållbarhet, ekologisk hållbarhet och social hållbarhet – där betydelsen av alla
dessa tre aspekter är likvärdiga. Enligt Campbell står dessa tre aspekter i konflikt med
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varandra, vilket i sin tur försvårar arbetet för planerare att uppnå hållbar stadsplanering. Dessa
konflikter förklarar Campbell (1996) som ”Planerarens triangel”. De tre hörnen i triangeln
betecknar dessa tre aspekter som planerare kan planera staden efter, medan axlarna utgör de
olika strider som uppstår mellan aspekterna. Hörnen utgör miljöplaneraren som planerar efter
ekologisk hållbarhet, den socialt rättvise planeraren som strävar efter social hållbarhet samt
den planeraren som strävar efter en ekonomisk hållbarhet. De axlar som utgörs i triangeln står
för en markägandekonflikt, en resurskonflikt och slutligen en utvecklingskonflikt (Campbell,
1996, s. 297 – 298). Även fast det uppstår konflikter mellan de olika aspekterna så kan ingen
aspekt existera enskilt, utan de behöver samspela för att uppnå hållbar stadsutveckling
(Campbell, 1996, s. 300). Planerarens triangel förklarar det ömsesidiga beroendet mellan de
tre hörnen, det vill säga att de inte endast motställer sig varandra utan även samarbetar för att
uppnå en hållbar stadsutveckling. 

I följande avsnitt behandlas planerarens triangel samt axlarna och de tre aspekter som är
fundamentala för att uppnå hållbar stadsutveckling - ekonomisk, ekologisk och social
hållbarhet – med relevant teori för vederbörande ämnesområde, samt hur dessa aspekter är
kopplade till förtätning. 

3.2.1 Ekonomiskt hållbar stadsutveckling
Den ekonomiska utveckling- och tillväxtorienterade planeraren vill att staden ska utgöra en
plats där innovation, konsumtion, produktion samt distribution förekommer. Städer
konkurrerar ständigt med varandra när det kommer till nya industrier och marknader, och tid
är den mest betydande rumsliga faktorn för ekonomin i form av marknadsplatser, motorvägar
och pendlarzoner (Campbell, 1996, s. 297). Det uppstår konflikter mellan miljöplaneraren om
resursanvändning och med den socialt rättvise planeraren om markägande. Konflikten för
markägande definierar gränsen mellan privat intresse och det allmänhetens bästa. Den handlar
om vem som ska få utnyttja marken, och uppstår från konkurrerande krav på användningen av
egendom mellan, bland annat, hyresgäster och hyresvärdar samt personer som vill gentrifiera
ett område och de personer som varit bofasta i området sedan lång tid (Campbell, 1996, s.
298). Campbell (1996) menar att välståndet bör fördelas på ett rättvist sätt, och det görs
genom att skapa positiva förutsättningar för den ekonomiska tillväxten. Med en ökad
ekonomisk tillväxt får samhället pengar som de kan fördela till stadens alla invånare, vilket
han kallar för trickle-down-effekt. Fortsättningsvis menar Campbell (1996) på att de
lämpligaste sättet att lyckas förbättra kvaliteten för de miljömässiga aspekterna är genom
ekonomisk tillväxt. Genom att samhället får mer pengar resulterar detta i goda förutsättningar
att samhället också kan förse sig med bättre miljöskydd. 

Utifrån ett ekonomiskt perspektiv kan förtätning bidra till att stödja lokal service, men
också till att ökande investeringar av faciliteter som är lokaliserade i det förtätade området,
vilket i sin tur främjar den lokala ekonomin. Det kan även ske en prishöjning under lång sikt
av de fastigheter som är lokaliserade nära det förtätade området. Ekonomiska besparingar kan
även förekomma i områden som är förtätade (Boyoko & Cooper, 2011, s. 14-15).
Ekonomiska besparingar i en förtätad stad kan ske genom att redan befintlig infrastruktur,

11



som ledningar och vägar, används och nyttjas vilket resulterar i att färre ekonomiska
investeringar krävs för uppförande av nya hus och fastigheter (Naess, 2014). Kostnaderna för
vägar och offentliga byggnader som är lokaliserade i täta stadskärnor har en benägenhet för
att vara betydligt lägre än i glesbebyggda städer. Även kostnaderna för vattenledningar och
avloppssystem i täta städer tenderar att vara lägre än i glesbebyggda städer. Detta eftersom
fler människor kan använda dem samt att de inte behöver vara lika omfattande som i
glesbebyggda områden, vilket sparar in på byggkostnaderna (Gordon & Richardson, 1997). 

Eftersom transportkostnaderna i en förtätad stad är lägre än i en glesbebyggd stad kan
detta leda till att de totala levnadskostnaderna för invånarna blir lägre (Boyoko & Cooper,
2011, s.16).

3.2.2 Ekologiskt hållbar stadsutveckling
Den planeraren som strävar efter ekologisk hållbarhet, miljöplaneraren, ser staden som en
plats där avfall produceras samt där resurser förbrukas. Staden tävlar mot naturen om land och
de knappa naturresurserna, varpå miljöplaneraren anser att staden utgör ett hot mot naturen.
Vidare anser planeraren att de platser som är mest betydelsefulla i en stad är naturliga
avrinningsområden samt grönområden (Campbell, 1996, s. 298). Resurskonflikter som kan
uppstå med den ekonomiskt orienterade stadsplaneraren handlar om naturresurser och mark,
där reglering av resurserna krävs för att bevara naturresurserna för nutiden och framtiden.
Marknaden vill alltså inte minska exploateringen av naturresurserna, vilket miljöplaneraren
anser är nödvändigt eftersom dessa resurser ska sparas för framtida efterfrågan. De konflikter
som uppstår med den socialt rättvise planeraren handlar om hur utvecklingen av staden bör
ske i avseende till sociala samt miljöfrågor – det vill säga hur man ska öka den sociala
rättvisan och samtidigt skydda miljön (Ibid., s. 299). Campbell framhäver att de miljömässiga
konflikterna, som uppstår mellan planerarna som företräder de olika aspekterna, inte bör anses
som att en grupp attackerar naturen medans en grupp företräder naturens intressen. Han menar
på att alla tre grupper har ett förhållande till naturen, fast utifrån olika avseenden där
skillnaden begrundar sig i deras olika föreställningar om naturen, samt vad naturen har för
betydelse i deras olika planeringsvärderingar (Ibid., s. 300). 

I en glesbebyggd stad är stadens olika funktioner, såsom, hus, handelsplatser och
rekreationsplatser lokaliserade långt ifrån varandra, vilket medför att energiförbrukningen och
luftföroreningar ökar när människor transporterar sig mellan dessa funktioner (Saaty & Sagir,
2012, s. 341). Boyko och Cooper (2011) menar på att i en förtätad stad blir
transportsträckorna mindre mellan dessa funktioner, vilket bidrar till minskade utsläpp av
fossila bränslen samt minskade koldioxidutsläpp i städer och stadsdelar. I Världsnaturfondens
rapport Reinventing the City (2010) konstateras det att i ett glesbebyggt område kan utsläppen
av växthusgaser vara tre gånger högre per person än i en tätbebyggd stad – både från
byggnader och transporter. Världsnaturfonden, som är en naturvårdsorganisation, förespråkar
alltså en tätbebyggd stad. 

Boverket (2012) framför en viktig aspekt när man bygger tätare städer, vilket är att
förtätning ska ge upphov till en bekvämlighet av förflyttningen mellan områden utan att
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behöva använda bilen. Förtätning medför, som tidigare nämnt, att avstånden minskar, vilket i
sin tur också bidrar till förbättrade möjligheter för cykel- och gångtrafik, och bilåkandet är
radikalt lägre i tätare stadsmiljöer (Ståhle, 2016, s. 39). Carola Wingren, professor i
landskapsarkitektur vid Sveriges Lantbruksuniversitet Alnarp, förtydligar att ett av de primära
syftena med förtätning är att stadens alla funktioner ska finnas lättillgängliga utifrån gång-
och cykelavstånd (Boverket, 2016). Elizabeth Burton (1999) har forskat inom ämnesområdet
och hon menar på att ett kortare transportavstånd uppmuntrar människor till att använda
alternativa transportmetoder till bilen, så som gång- och cykeltrafik. 

Förtätning kan också leda till att fler personer väljer att använda sig av kollektivtrafik, i
form av spårvagnar, tåg och bussar, eftersom förmågan att transportera sig i staden blir mer
lönsam med dessa transportmetoder än med bil (Boyko & Cooper, 2011, s. 10-12). Kollektiv-,
gång- och cykeltrafik är också mycket mer miljöeffektiva hållbara transportmetoder än
biltrafik (Smidfelt Rosqvist, 2011, s. 35). I tätbebyggda städer finns också goda
förutsättningar för att bedriva en mer effektiv och lönsam kollektivtrafik. Undersökningar har
påvisat att bosatta inom områden som är tätbebyggda ställer sig positiva till en utökad och
utbyggd kollektivtrafik. De boende har ett minskat behov av trafik i innerstaden men också ett
ökat behov av ett kollektivtrafiknät som både är användarvänligt, lättillgängligt och väl
fungerande (Söderlind, 1998).

I Boverkets rapport Vision för Sverige 2025, vars syfte är att redovisa de nationella målen
för fysisk planering, menar de på att förtätning kan bland annat ske genom att man bygger nya
bostäder ovanpå redan befintlig bebyggelse (Boverket, 2012). Utifrån ekologisk hållbar
stadsutveckling är en viktig komponent i en tätbebyggd stad att bygga på höjden istället för på
längden, på så sätt görs inga avtryck på landskapet och marken kan utnyttjas mer effektivt
(Lehmann, 2010, s. 28).

Parker och grönområden i stadsmiljön är väldigt viktiga komponenter utifrån ett
hållbarhetsperspektiv. Det beror på att grönområden med omfattande vegetation och grönska
främjar den sociala synergin samt interaktionen mellan människor, och tidigare forskning har
visat på att stressnivån minskar genom att besöka parker (Woo et al., 2009). Grönområden
som är lättillgängliga för stadens alla invånare ger också goda förutsättningar för en förbättrad
folkhälsa. Närheten till bullerfria grönområden som har ren luft och rent vatten är således en
väldigt viktigt komponent för en hållbar stadsutveckling (Boverket, 2004, s. 84).
Grönområden agerar även som gröna lungor eftersom de förbättrar stadens luftkvalitet, men
också eftersom de tillför växt- och djurliv till områden (Boyko & Cooper, 2011, s. 14-15).
Enligt Burton (2000) kan förtätning orsaka en belastning på grönområden, till exempel parker,
när dessa markytor tas i beslag för att uppföra nybyggnationer. Grönområden kan alltså anses
som en markreserv för exploateringar i förtätade områden. Trafikleder kan bebyggas i
grönområden, vilket resulterar i små, fragmenterade områden där rekreationsmöjligheterna
minskar (Boverket, 2004, s. 85). Eftersom grönområden och parker har bidragande effekter
för både folkhälsan och miljöaspekter, är de därför svårkategoriserade och platsar in i
ekologisk, såväl som social hållbar stadsutveckling. 
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Alexander Ståhle (2016) tar upp det ”gröna mot det täta”, och argumenterar för att det
faktiskt går att förtäta ett område och samtidigt göra det grönare. När ett område förtätas finns
det goda möjligheter till att skapa förbättrade gång- och cykelvägar till redan befintliga
grönområden som upprustats med ytterligare funktioner, bland annat sportplaner, grillplatser
och promenadstråk (Ståhle, 2016).  

3.2.3 Socialt hållbar stadsutveckling
Den socialt rättvise planeraren anser att staden utgör en plats där konflikter över
distributionen och resurser, samt strider mellan olika socioekonomiska grupper, försiggår. Det
socialt rumsliga i staden anser planeraren utgöras av organisationer, sociala samhällen och
fackföreningar (Campbell, 1996, s. 298). Utvecklingskonflikten som uppstår mellan
miljöplaneraren och den socialt rättvise planeraren gäller hur man ska planera för de olika
socioekonomiska samhällsgruppernas bästa och samtidigt beakta och planera efter  naturens
bästa. Markägandekonflikten, mellan den ekonomiskt orienterade planeraren och den socialt
rättvise planeraren, har tagits upp under avsnitt 3.3.1 Ekonomiskt hållbar stadsplanering. 

I en förtätad stad finns det goda möjligheter att en funktionsblandning uppstår, men också
en minskad segregation och minskade sociala klyftor eftersom täta och funktionsblandade
miljöer har en positiv påverkan av den socioekonomiska utvecklingen. Boyko och Cooper
(2011) lyfter också fram att ett vitalt stadsliv, ökad säkerhet, bättre levnadskvalitet samt
levnadsförhållande, och en ökad mångfald kan uppstå i städer som är förtätade, vilka alla kan
ses som ett steg mot hållbar stadsutveckling utifrån ett socialt perspektiv (Boyko & Cooper,
2011, s. 11). De olika stadsdelarna kan genom förtätning kopplas ihop och bli integrerade med
varandra utan att sociala såväl som fysiska barriärer uppstår, vilket skapar en god möjlighet
till interaktion mellan människorna (Boverket, 2012). 

Elizabeth Burton (2000) argumenterar för att en rad positiva sociala konsekvenser uppstår
i en tätbebyggd stad. Då staden bli mer kompakt och avstånden minskar förbättras
möjligheterna för kollektiv-, gång- och cykeltrafik, vilket medför en förbättrad folkhälsa. Ett
främjande av dessa transportmetoder kan också medföra att markanvändningen används på ett
så effektivt sätt som möjligt, till exempel att fylla stadens tomrum med ännu fler funktioner.
Ett välintegrerat och hållbart transportsystem medför även att avgas- och bullernivåerna blir
lägre, som i sin tur förbättrar den allmänna folkhälsan på lång sikt (Smidfelt Rosqvist, 2011, s.
38). En ökad användning av dessa transportmetoder kan också medföra att attraktivitet och
trygghet upplevs bland invånarna, vilket i sin tur skapar en levande stad. En ökad trygghet kan
uppnås genom att kollektivtrafikens bytespunkter samt stationer koncentrerar kontakter så väl
som rörelser av resenärer. Dessa bytespunkter kan också användas till att skapa mötesplatser
som är mångfunktionella (Smidfelt Rosqvist, 2011, s. 39). 

Elizabeth Burton (2000) framhäver att bostadssegregationen är mindre i förtätade städer
jämfört med glesbebyggda städer. Detta beror på att tätbebyggda städer oftast består av en
högre andel fastigheter med lägenheter jämfört med vad det gör i glesbebyggda städer, och
socioekonomiska grupper med lägre inkomst bosätter sig  i större utsträckning i lägenheter än
i fristående hus. 
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Boyoko och Cooper (2011) menar på att underhållandet av, och bebyggelsen av
infrastrukturen, likaså priserna på service och varor samt bostads- och markpriserna,  riskerar
att bli dyrare i förtätade städer. Detta beror på att markpriserna i förtätade områden oftast är
väldigt höga och orsakar att huspriserna samt hyrorna ökar, vilket förhindrar vissa
socioekonomiska grupper att bosätta sig på dessa områden då de inte har råd. I artikeln How
Can We Be So Dense? Anti-Sprawl Policies Threaten America's Future menar Joel Kotkin
(2013) på att det uppstår tre problem i samband med förtätning av en stad, och en av
problemen är att bostadspriserna i områden som är förtätade är väldigt höga i förhållande till
inkomstnivåerna. De höga markpriserna i förtätade områden medför också att
boendearealerna för bostäderna blir mindre (Burton, 1999).

Som tidigare nämnt förespråkar Steffen Lehmann (2010), utifrån ett ekologiskt
hållbarhetsperspektiv, att bygga på höjden istället för på bredden - på så sätt görs inga avtryck
på landskapet. Men enligt Boverket (2016) kan höga byggnader leda till sämre ljusinsläpp,
större skuggor och sämre utblickar för de byggnader som skyms, samt att enskilda höga hus
kan orsaka svårigheter för att åstadkomma bättre ljudmiljöer – och dessa faktorer spelar en
negativ roll för den allmänna folkhälsan (Boverket, 2016, s. 6).
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4. LUNDS KOMMUN

I följande avsnitt redovisas uppsatsens resultat där empiri har hämtats från intervjuer samt
relevanta dokument från kommunen. Inledningsvis presenteras bakgrundsinformation om hur
den fysiska strukturen i Lunds stad ser ut och har utvecklats. Sedan följer Lunds kommun
arbete med förtätning i staden. Förtätning medför också ett antal konsekvenser till staden, och
dessa konsekvenser kommer att presenteras nedan. Avslutningsvis presenteras utvalda
förtätningsprojekt som Lunds kommun för närvarande arbetar med och har arbetat med. 

4.1 Utvecklingen av Lunds fysiska stadsstruktur
Lunds stadskärna är det enda området i staden där det förekommer en sammanhängande
bebyggelse från 1800-talet, men ytmässigt genomsyras stadskärnan till 60% av bebyggelse
från 1900-talet. En stor del av den äldre bebyggelsen tillkom under industrialismen (Lunds
kommun, 2005, s. 14). Bebyggelsen som uppfördes under det sena 1800-talet och 1900-talet
har i stor utsträckning klarat sig orörda från efterkrigstidens rivningar. Det som revs var
framförallt stadens äldre industrier. Det existerar ett kulturskydd i Lunds stadskärna, där några
av stadskärnans områden har angetts som riksintresse för kulturmiljövården. I kommunens
översiktsplan från 1998 framgick det att en stor del av stadskärnans äldre bebyggelse skulle
skyddas genom rivningsförbud, för att på så sätt värna om stadskärnans riksintresse (Lunds
kommun, 2005, s. 16). Den medeltida karaktären av stadens gatunät har bibehållits. I Lunds
centrala delar är gatunätet av tämligen regelbunden karaktär och utformning, där gatorna
karaktäriseras med lätta böjningar vilket resulterar i ett gaturum som uppfattas väldigt
variationsrikt. Stadens olika gator karaktäriseras även genom en stor variation av olika
stilideal och tidsperioder (Lunds kommun, 2005, s. 20). Förutom att gatunätet präglas av en
medeltida karaktär så har även stadens tomtstruktur anor från medeltiden, men under 1800-
talet ökade exploateringen vilket resulterade i en förtätning av den medeltida tomtstrukturen
där större tomter styckades upp till mindre tomter. Under 1800-talet byggdes gator i stadens
perifera delar för att kunna genomföra en exploatering av de trädgårdstomter som var
placerade där. Under 1900-talet implementerades allt fler gatugenombrott, främst för att öka
framkomligheten, men också för att öka exploateringsgraden (Lunds kommun, 2005, s. 20). 

Trotts att det skett omfattande rivningar i staden uppfattas Lund fortfarande som en
historisk stad, vilket troligen beror på att bebyggelsemönstret har respekterats samt att
nyproduktion och nybebyggelse har uppförts i en tämligen måttfull skala. I stadskärnan har
också viktiga miljökvaliteter, så som parker och torg, lämnats någorlunda intakta (Lunds
kommun, 2005, s. 16). I den historiska staden framstod en tydlig distinktion mellan det
privata och det offentliga rummet. Idag har denna framträdande distinktion upplösts, och ytor
som tidigare varit privata har omvandlats till allmänna kommunikationsstråk (Lunds kommun,
2005, s. 22). 

Utanför stadens centrum finns goda exempel på tätare kvartersstad. Där existerar
grannskapsenheter som uppfördes under efterkrigstiden, men också villa- och radhusområden
som uppvisar arkitektoniska kvaliteter av hög grad (Lunds Kommun, 2010, s. 79). I stadens
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ytterområden återfinns bebyggelse från 1960-talet och framåt, och dessa områden är oftast
planerade efter SCAFT-principen vilken gick ut på att separera bil-, cykel- och gångtrafik för
att på så sätt skapa en trafiksäker samt trygg miljö för de boende (Lunds kommun, 2010, s.
79). Under andra delen av 1970-talet lanserades en politik som innebar en strävan efter högre
exploatering och förtätning vid ut- och nybyggnation för att minska anspråken på den goda
jordbruksmarken samt åkermarken, vilken också antogs i Lund (Lunds kommun, 2005, s. 34).

Eftersom Lunds stad växer befolkningsmässigt behöver allt fler bostäder byggas, och i
Lund ska staden växa inåt genom förtätning, för att på så sätt förhindra ökade avstånd och en
glesbebyggd stad. Enligt Lunds rådande översiktsplan framgår det att Utbyggnaden bör ske
enligt principen först förtäta och omvandla, sedan nyexploatera. Genom att bygga nytt med
en hög täthet eller att förtäta redan befintliga bebyggelseområden kan anspråken på ny mark
minska (Lunds kommun, 2010, s. 79). Förtätningsprojekt som planeras i staden måste också
följa de riktlinjer som tar hänsyn till omgivningens silhuett, gårdsrummen, och siktlinjer in
mot Lund och ut från staden (Lunds kommun, 2010, s. 168). I Lunds Utbyggnads- och
boendestrategi som publicerades september 2016 framkommer det att stadsutvecklingsprojekt
med en tät struktur växer fram genom förtätning och med utgångspunkt i de högklassiga
kollektivtrafiklägena (Lunds Kommun, 2016a, s. 20). Genom dessa stadsutvecklingsprojekt
sammanlänkas och integreras Lunds olika stadsdelar och fler människor förmodas börja
pendla kollektivt. Kommunen anser alltså att staden ska utvecklas genom förtätning, och de
definierar det som: Förtätning innebär exploatering med högre täthet i befintlig tätortsmiljö.
Det kan vara omvandling från industrimark till blandad stad, förtätning på s.k.
impedimentmark – outnyttjade mellanrum i bebyggelsemiljön eller förtätning inom kvarter
genom tillbyggnad eller påbyggnad (Lunds kommun, 2016a, s. 15). 

Lund har varit en koncentrerad stad historiskt sett och är likaså idag. Det finns inga
topografiska hinder, till exempel åar, och därför har staden goda förutsättningar att bygga
inifrån och ut (Avenberg Rosell, 2016).

4.2 Hur Lunds kommun arbetar med att förtäta staden 
I Lund finns det behov av att binda ihop staden, och för att uppnå detta bör staden förtätas,
menar Vesna Vasiljkovic som är arkitekt och arbetar med strategisk utveckling på
Stadsbyggnadskontoret i Lund. Den övergripande strategin handlar om att binda samman de
olika stadsdelarna genom att förtäta de ytor som inte är kvalitativa, till exempel
parkeringsytor eller andra outnyttjade ytor mellan byggnader. Till skillnad från kvalitativa
ytor som redan är av värde och tillför något för staden och dess invånare (Vasiljkovic, 2016).
I Lund existerar det också en uttalad politisk vilja att staden ska förtätas, där politikerna anser
förtätning vara en strategi för att lösa stadens bostadsbehov. Politikerna i Lund anser att
staden ska växa med 900 bostäder per år, men år 2016 byggdes det runt 1200 bostäder.
(Lundberg, 2016). Kommunen har en strategi som handlar om att bygga många hyresrätter i
staden så att det blir en god fördelning mellan bostadsrätter och hyresrätter. Vasiljkovic
(2016) menar att det är en kvalitet som kommunen arbetar med, att ha blandade
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upplåtelseformer i förtätningsprojekt. Men Lunds kommun äger inte så mycket mark på
platser de anser är strategiskt viktiga för förtätning – kommunen är således ingen stor
markägare. En stor del av denna mark ägs av privata aktörer med målsättning att främst
generera ekonomiska överskott. De vill oftast bygga bostäder som gynnar den
socioekonomiska grupp som har en stark ekonomi och har råd med att köpa bostadsrätter.
Därför är det viktigt att kommunen ska fokusera på att förhindra att stora förtätningsprojekt
blir likhetstecken med gentrifieringsprojekt, eftersom en viktig aspekt är att alla ska få plats i
staden, oavsett socioekonomisk bakgrund (Vasiljkovic, 2016). 

Astrid Avenberg Rosell, detaljplanearkitekt på Stadsbyggnadskontoret i Lund, menar  att
principerna med förtätning i Lund är att fylla i luckor i staden – vilket hon anser som något
positivt. Hon exemplifierar det som att det fattas ”en tand” varpå man fyller i i tandraden med
en ”ny tand”, men viktigt att ha i åtanke när man planerar är att den ”nya tanden” ska passa in.
Hon menar på att det som bebyggs i dessa luckor ska bidra till staden, det ska inte förfula utan
förbättra och ge någonting till alla människor (Avenberg Rosell, 2016). Det som kan
bebyggas i dessa luckor menar Avenberg Rosell (2016) kan vara en fastighet som ger både
boplatser och arbetsplatser och som har en restaurang i bottenvåningen, det menar hon ger
någonting till den platsen som är för oss alla (Avenberg Rosell, 2016). Vasiljkovic (2016)
menar på att människor i ett tätbebyggt område kommer närmare inpå varandra, och att
kontaktytorna mellan människor ökar, vilket är positivt utifrån ett socialt perspektiv. Vidare
beskriver hon att en blandning av dag- och nattbefolkning kan uppstå i ett förtätat område
med blandad bebyggelse, vilket medför att det finns underlag för vardagsnära butiker,
kvarterskrog och service att belägga sig i dessa områden. Fler antal människor kan dela på
samma närbutiker och service än vad som uppstår i en glesbebyggd stad, därför är den
positiva bieffekten av förtätning att det finns ett ekonomiskt incitament för handel och service
att lokalisera sig där. En viktig komponent enligt Carolina Lundberg (2016),
översiktsplanearkitekt på Stadsbyggnadskontorets strukturavdelning i Lund, är den
rättvisefaktorn som uppstår i en förtätad stad, eftersom om det finns det nära, finns det där för
alla (Lundberg, 2016). Det som finns nära kan vara kommersiell service, så som butiker, men
också allmän service, så som dagis och skolor.

Kommunen ansvarar för att tillgodose staden med skolor, och de anser att det är
problematiskt att placera ut skolor i förtätningsprojekt där marken ägs av privata aktörer. 
De privata aktörerna vill inte att kommunen bygger en skola på deras mark eftersom andra
former av bebyggelse, till exempel bostadsbebyggelse, har ett större ekonomiskt incitament.
En skola kräver också stora markarealer och när kommunen inte äger en stor
sammanhängande yta blir det väldigt komplicerat. Därför är samarbetet samt dialogen mellan
privata aktörer och kommunen otroligt viktigt. Eftersom skolorna kräver så stora markarealer
räcker inte ett vanligt kvarter i en klassisk kvartersstadsstruktur inte till, vilket resulterar i att
man behöver bryta stadens kvartersmönster. Kommunen har även övervägt att placera skolor i
bottenvåningen i byggnader där ovanvåningarna ryms av bostadsrätter. Men då uppstår en
konflikt mellan skolbarnens friyta och de boendes behov av en egen gård (Vasiljkovic, 2016).
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Kommunen har också en strategi som handlar om att 10% av alla bostäder som byggs på
kommunal mark ska vara reserverad för sociala ändamål, men det existerar inte någon
liknande strategi för marken som ägs av privata aktörer, vilket är problematiskt i det
avseendet att kommunen äger väldigt lite mark (Vasiljkovic, 2016).

Ett mål som Lunds kommun har med förtätning av staden är att bygga nära
kollektivtrafiknoder, vilket kan resultera i att invånarna åker mer kollektivt istället för att köra
bil. Detta kommer att bidra till det ekologiska aspekten, då färre personer transporterar sig
med bil (Vasiljkovic, 2016). Om man bygger i områden som inte är placerade nära
kollektivtrafikstråk så skulle det resultera i att cirka 70 procent av människorna i området
hade transporterat sig med bil (Vasiljkovic, 2016). Även om det är viktigt för människor att ha
en närhet till kollektivtrafiknoder, är det också viktigt att ha en närhet till säkra och
välutvecklade cykelvägar in till stadskärnan (Lundberg, 2016). 

Lunds kommun vill förtäta staden utan att bygga bort kvalitativa grönområden. Fast de
grönområden som anses som leftover-parker, det vill säga grönområden som inte är
kvalitativa och inte används av människor, kan tas i anspråk. Dock kan bebyggelse på dessa
ytor resultera i att de som är bosatta runt omkring dessa ytor bli upprörda och ha
invändningar. En förutsättning för att ta dessa leftover-parker i anspråk är att förbättra och
göra de närliggande grönytorna mer attraktiva så att de börjar användas av fler människor
(Vasiljkovic, 2016). Avenberg Rosell (2016) menar på att man kan förbättra de grönområden
som är kvar och göra de mer värdefulla. Detta görs genom att tillföra mer kvalitet i form av
fler sittplatser, lekplatser, blommor och andra faktorer som är positiva för områdets
rekreationsvärden. Vidare menar hon på att man kan bebygga grönytor som inte anses så
värdefulla utifrån människors rekreationsmöjligheter, till exempel grönområden som ligger i
anslutning till högtrafikerade vägar. Dessa områden benämner hon som trafikgrönt och en stor
del av det trafikgröna är kommunal mark (Avenberg Rosell, 2016). 

 I områden där det finns en väldigt liten mängd grönytor är de befintliga uppvuxna
grönytorna, till exempel kolonilotter, av stort ekologiskt värde. Därför försöker kommunen
undvika att exploatera dessa ytor. Men kolonilotter tar upp en yta som skulle kunna användas
till bostadsbebyggelse, och eftersom det existerar ett rådande förtätningsideal i staden frågar
sig kommunen om väldigt få människor ska få bredda ut sig i en stad – i form av kolonilotter
(Vasiljkovic, 2016). 

Balanseringsprincipen är ett verktyg som används av kommunen i samband med
förtätningsprojekt i Lund. Den handlar om att balansera och kompensera de rekreations- och
naturvärden som försvinner när man bygger på grönytor som är lokaliserade på kommunal
mark (Lundberg, 2016). Kommunen bedömer möjligheterna om de kan bidra och ersätta
dessa grönytor som tas i anspråk genom att implementera några kvalitativa grönytor på någon
annan plats i staden (Vasiljkovic, 2016). 

Att bebygga och förtäta på industrimark är att föredra, eftersom då behöver inga
kvalitativa grönområden exploateras och tas i anspråk (Vasiljkovic, 2016). Lundberg (2016)
tänker att en förtätning på dessa områden är positivt. Det beror på att det inte finns några
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kvalitativa grönområden där sedan tidigare, och då kan kommunen endast förbättra, till
exempel genom att anlägga en ny park med goda rekreationsmöjligheter. Men det är inte alls
säkert att en förtätning på industrimark leder till billiga bostäder eftersom bostadsbebyggelse
på tidigare industrimark kan medföra höga saneringskostnader av marken. Sanering av mark
sker när marken är förorenad med miljögifter, till exempel om industriverksamhet varit belagd
på en plats som ska göras om till bostadsbebyggelse. Förtätningsprojektet Öresundsvägen är
ett sådant exempel på när det tillkommer saneringskostnader av marken, vilket kommer att
resultera i höga bostadspriser och hyror. När kommunen omvandlar från industrimark till
bostäder kan det också innebära att företag behöver flytta från sina befintliga lokaler, och då
måste kommunen ta ny mark i anspråk där de kan förlägga verksamheterna (Lundberg, 2016).

Kommunen anser också att en viktig aspekt när de förtätar staden är att de hushåller med
marken. Enligt Avenberg Rosell (2016) hushåller man med infrastruktur i ett förtätat område
eftersom man delar på befintliga gator och ledningar. Kommunen behöver alltså inte förlänga
ledningar och bygga nya gator, vilket annars hade varit väldigt ekonomiskt kostsamt. Man
använder de gator man redan har, och man behöver inte ens bygga ny gatubelysning, menar
Avenberg Rosell (2016). Kommunen menar också att en förtätning av staden medför att de
inte behöver ta jordbruks- och åkermark i anspråk för bostadsbyggande. Vasiljkovic (2016)
anser att detta är viktigt då vi sparar på jordbruksmark som behövs för framtida
matproduktion. Länsstyrelsen bevakar också jordbruks- och åkermarken, vilket är den primära
anledningen till att kommunen inte kan förtäta där. Det ska verkligen finnas ett behov för att
använda åkermark eftersom bostadsbyggande anses inte vara en godkänd anledning, menar
Lundberg (2016). Därför behöver kommunen utveckla och bygga i den befintliga miljön.

Det finns förtätningslägen i Lunds stadskärna, och där vill kommunen förtäta varsamt
med en försiktighet och kvalitet. Tanken är att förtätningslägena i stadskärnan ska ses som
diamanter, där försiktighetsåtgärder av bebyggelse behöver beaktas i förhållande till
stadskärnans kulturhistoriska värde (Vasiljkovic, 2016). Därför existerar det kulturskydd som
kommunen behöver ta hänsyn till när de förtätar inne i stadskärnan (Lundberg, 2016). När
kommunen planerar för ny bebyggelse i förtätningsprojekt pratar de ofta om att inordna och
inte underordna, enligt Lundström (2016). Med det menar kommunen att de ska förhålla sig
medvetet och att den nya bebyggelsen kan få synas men ska samtidigt fungera ihop med de
närliggande bebyggelsemiljön i form av karaktär och identitet. Stadens riksintresse har även
hållit ned höjden på bebyggelse eftersom domkyrkotornen inte ska förminskas relativt sett i
stadssilhuetten. Men domkyrkotornen är faktiskt inte de mest framträdande i stadssilhuetten.
Det beror på att det har byggts väldigt mycket på höjden i områdena utanför stadskärnan
(Lundberg, 2016). Lundström (2016) tar upp exempel som Blocket, Universitetssjukhusets
huvudbyggnad, vilket är en av Lunds högsta byggnader. Men också det nybyggda Ideon-
hotellet som är placerat i nordöstra Lund, som är Lunds högsta byggnad. Hon nämner också
att de byggnader som är placerade vid Linero torg är väldigt höga. Utanför själva stadskärnan
har det kommit upp projekt på höjden, menar Lundberg (2016). Det kan bero på att Lunds
kommun fokuserar på att bygga storstad, menar Avenberg Rosell (2016). Det byggs
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storstadskvarter i Lund där byggnaderna är väldigt höga och täta, vilket är en ganska stor
förändring jämfört med hur kommunen tidigare har planerat i stadsutvecklingen. Detta har
medfört att gamla Lundabor blivit upprörda då de anser att Lunds silhuett med
domkyrkotornen ska bevaras (Avenberg Rosell, 2016). Det som talar emot att bygga på
höjden är att vi bor lång norrut, vi har en låg solvinkel året om och vårt klimat är inte anpassat
för att bygga högre än tre våningar, menar Avenberg Rosell (2016).

Något som kommunen tar hänsyn till i förtätningsprojekt där det byggs på höjden är
skuggor och solljus. Kommunen gör skuggstudier i detaljplaner för att se hur mycket den
planerade bebyggelsen kommer att skugga det omkringliggande området olika tider på
dygnet. När det byggs på höjden resulterar bebyggelsen att skugga innergården, gatan, och
grannarna. Det kan då bli kallt på innergården eftersom det inte släpps in något solljus, menar
Avenberg Rosell (2016).

Kommunen planerar att bebygga en spårväg som sträcker sig till stadens nordöstra delar.
Längs spårvagnsspåret kommer det stora utbyggnadsprojektet Kunskapsstråket att beläggas.
Tanken är att bygga tätt kring hållplatslägena och att blanda bostäder med yrkesverksamhet.
Den planerade spårvägen är en nyckel till att koppla ihop Kunskapsstrået till stadskärnan. Det
finns även planer på att expandera spårvägen till stadens västra delar eftersom det idag finns
ett spårreservat i Öresundsvägen. Framtida spårväg säkerställs då genom att bevara detta
spårreservat (Vasiljkovic, 2016).

I Lunds stad finns det en rad olika förtätningsprojekt, och enligt kommunens
Utbyggnads- och boendestrategi som sträcker sig fram till 2025 är dessa lokaliserade inom det
ljusgröna området, vilket framgår i Figur 1. 
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Figur 1. Figuren visar var Lunds kommun planerar att staden ska växa. Det inringade området kallar

kommunen för Flexibilitet 2025, och inom denna ram byggs Lund fram till 2025. De platser som är

gråmarkerade på kartan är utbyggnadsområden utpekade i kommunens översiktsplan  från 2010.

Källa: Lunds kommun, 2016a   

4.3 Förtätningsprojekt i Lund
I Lund finns det en rad olika förtätningsprojekt, några som är genomförda och några som är
under uppbyggnad och i planeringsstadiet. I följande avsnitt redovisas ett antal planerade,  och
genomförda förtätningsprojekt. Dessa exempel är således endast ett axplock av kommunens
förtätningsprojekt.

4.3.1 Öresundsvägen väst och öst
Öresundsvägen är ett av de områden som är prioriterat utbyggnadsområde i kommunens
Utbyggnads- och boendestrategi (Lunds kommun, 2016a). Planområdet är väldigt omfattande
och är lokaliserat i västra Lund. Det existerar sex delområden i själva planområdet. Ett mål
med utvecklingen av planområdet är att sammanväva respektive delområde, för att på sikt
kunna utvidga Lunds innerstad till de västra delarna av staden. Markutnyttjandegraden i
området är idag under 0,3, vilket är väldigt lågt. Därför finns det en tydlig
förtätningspotential. Två av delområdena som kommer att förtätas är Öresundsvägen väst och
Öresundsvägen öst.
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Figur 2. I figuren är Öresundsvägen öst utpekat som delområde 1, och Öresundsvägen väst utpekat
som delområde 2.                     
Källa: Fördjupning av översiktsplanen för Öresundsvägen med omnejd. Lunds kommun, 2012. 

Öresundsvägen öst är ett industriområde där tillverkningsföretag under många år har ersatts
med mer handel- och servicebetonade verksamheter (Lundberg, 2016). Kommunen planerar
att uppföra en tät blandad bebyggelse som utgörs av en stadskaraktär. Ett primärt mål
kommunen har med detta delområde är att det ska stadsomvandlas, från industriområde, till
blandad stad. En blandstad har en tät bebyggelsestruktur där det finns en närhet mellan
människor och verksamheter. De typer av blandning som förekommer är bland annat kontor,
handel och bostäder (Lunds kommun, 2012, s. 21). Här har vi en idé om att blanda genom att
förhoppningsvis behålla sådana verksamheter som kan ligga tillsammans med bostäder. Det
är dessvärre svårt att få till i praktiken, berättar Lundberg (2016). Hon menar att en
introducering av bostäder kan resultera i att vissa verksamheter är tvungna att flytta och
omlokaliseras. Det översiktliga målet är att delområdet blir en fortsättning på Lunds innerstad.
Det planeras också att förtäta området med ett nytt parkstråk, som förlängning på
Bjerredsparken, vilket kommer att koppla ihop delområdet med centrala Lund. I det nya
parkstråket kommer också en huvudled för gående och cyklister att implementeras, men också
kvalitativa parkytor som samspelar med den blandade bebyggelsen. En målinriktning med
områdets planerade blandstad är att inkludera bostäder. Kommunen anser att
bostadsetableringen i området grundar sig i att det finns en närhet till kollektivtrafikstationer
samt Lunds centrum, vilket gynnar det hållbara resandet (Lundberg, 2016). Höjdskalan på
majoriteten av den planerade bebyggelsen i blandstaden, och längs delområdets huvudgator,
beräknas bli 4 till 6 våningar höga (Lunds kommun, 2012, s. 26). I bottenvåningarna av
bebyggelsen som planeras längs delområdets huvudgator kommer publika verksamheter och
service att lokaliseras (Lunds kommun, 2012, s. 40). Det existerar byggnader av
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kulturhistoriskt värde i delområdet. Därför kommer dessa genomgripande förändringar att
resultera i negativa konsekvenser för Lunds industriarv (Lunds kommun, 2012, s. 49).

I delområdet Öresundsvägen väst planerar kommunen att inledningsvis placera kontor,
men också service och verksamheter som anses icke-störande. Detta beror bland annat på att
det finns ett bristande stadssammanhang i delområdet. Det långsiktiga målet med delområdet
är att uppnå en liknande blandstad – en fördelning mellan bostäder och verksamheter – med
samma höjdskala som det primärt eftersträvas i Öresundsvägen öst (Lunds kommun, 2012, s.
27). Det nya parkstråket kommer också att lokaliseras i delområdet. I ett längre tidsperspektiv
har kommunen planer på att parkstråket ska sträcka sig till Mobiliarondellen (Lunds kommun,
2012, s. 37). Rondellen är placerad väster om delområdet Öresundsvägen väst, vilket framgår
i Figur 2. 

4.3.2 Kung Oscar 
Kung Oscar är ett förtätningsprojekt som är placerat längs med järnvägen i befintligt område.
Där har bebyggelsen uppförts på tidigare obebyggd mark som använts för parkering, vilket
framgår i figur 3. Bebyggelsen utgörs av två bostadskvarter med flerbostadshus, men också ett
kontorskvarter där ett kontorshus har uppförts. I ett av bostadskvarteren ska bottenvåningen
rymma en verksamhetslokal. Det finns en risk med att förtäta det här området, menar
Avenberg Rosell (2016). Det beror på att planområdet ligger intill järnvägen som bullrar, men
också på grund av att det transporteras farligt gods på järnvägen (Avenberg Rosell, 2016).
Den nya bebyggelsens utformning bidrar till att sänka bullernivåerna öster om den planlagda
bebyggelsen. Bullernivåerna sänks genom att bebyggelsen för bostadshusen är u-formade,
vilket framgår i figur 4. Man vänder alltså innergårdarna bort ifrån den bullriga järnvägen, på
så sätt blir innergården bullerskyddad av byggnaderna själva (Avenberg Rosell, 2016).
Höjdskalan på bostadsbebyggelsen varierar mellan 4 till 6 våningar. Bostadskvarteret placerat
öster om planområdet påverkas dessvärre negativt av förtätningsprojektet, enligt Avenberg
Rosell (2016). Där finns bostadsvillor som har ett bra solläge. Men eftersom planområdet är
väster om bostadsområdet kommer det resultera i att solen går ner mycket tidigare. De som är
bosatta i villaområdet kommer också få en förändrad utsikt, en utsikt mot bostadshus som är 4
till 6 våningar höga (Avenberg Rosell, 2016). 

Lunds centralstation ligger väldigt nära planområdet. Därför möjliggör närheten till
stationen att transportbehovet minskar för de som är bosatta och arbetar inom området (Lunds
kommun, 2014, s. 12). 
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Figur 3. Figuren visar detaljplaneområdet          Figur 4. Figuren visar den planlagda
Kung Oscar som är lokaliserat                             bebyggelsen i förtätningsprojektet Kung
innanför den röda linjen. På bilden utgör       Oscar. 
området en parkeringsyta.           Källa: Lunds kommun, 2014       
Källa: Lunds kommun, 2014       

4.3.2 Hardebergabanan
Planområdet Hardebergabanan är ett centrumnära område som kommer att förtätats med
bostadsbebyggelse. Området har fått sitt namn efter järnvägssträckan Hardebergabanan som
idag används som ett rekreativt cykel- och gångstråk (Lunds kommun, 2016b, s. 7). Söder om
Hardebergabanan har fyra punkthus som är 12 våningar höga uppförts. Dessa punkthus var
väldigt omdiskuterade när de byggdes eftersom de var så höga jämfört med omgivningen
(Lundberg, 2016). På norra sidan av Hadebergabanan planeras bostadsbebyggelse varav en
förskola på bottenvåningen i ena bostadshuset. I områdets östra del planerar kommunen för
byggnation av ett hotell. Kommunen planerar för centrumverksamhet och en förskola i
bostadshusens bottenplan. 

Det finns en mindre park, Revingelyckan, mellan de planerade bostadskvarteren. De
rekreativa värden som parken medför är av stort värde för de boende i området. Därför
planerar kommunen att rusta upp och tillföra mer kvalitativa rekreationsvärden till parken
(Lunds kommun, 2016b, s. 9). På respektive sida av parken fanns tidigare småindustri som nu
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rivits. I väntan på att ny bebyggelse ska uppföras används vissa delar av ytan till parkering.
Kommunen anser att en förtätning av bostadskvarter på industritomter som är centralt belägna
kommer att ge en ökad trygghet. Förtätningen kommer att medföra att både Hardebergaspåret
och Revingelyckan blir säkrare och tryggare för människor att befinna sig i, oavsett tid på
dygnet (Lunds kommun, 2016b, s. 32). I detta planområde försöker kommunen att minska
kvadratyta per barn (Lundberg, 2016). Den planerade förskolegårdens yta är mindre än vad
kommunen normalt sett avser till en förskolegård. Därför fokuserar kommunen på kvaliteter,
innehåll och gestaltning av gården – det vill säga att kvalitet ställs mot ytstorlek. 

Figur 6. Figuren visar detaljplaneområdet Hardebergabanan. Det röda i området är ny bebyggelse.
Källa: Lunds kommun, 2016b
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5. ANALYS

I resultatet som presenterats i förgående avsnitt framgår det väldigt tydligt att Lunds kommun
arbetar aktivt med att förtäta staden. I följande avsnitt diskuteras om kommunens arbete med
förtätning är synonymt med hållbar stadsutveckling. Analysen baseras på empirin med
utgångspunkt från den teoretiska bakgrunden. 

5.1 Lunds kommuns arbete med förtätning
Av intervjuerna och de kommunala dokument som undersökts framgår det tydligt att Lunds
kommun arbetar väldigt intensivt med förtätning i stadsplaneringen. Det finns omfattande
planer på att sammankoppla stadens olika stadsdelar genom att förtäta ytor som inte utgör
några kvalitativa värden för stadens invånare. Kommunen anser att en förtätning av staden
resulterar i en närhet till arbetsplatser, men också till service och handelsplatser. Denna närhet
kan uppnås genom blandad bebyggelse. Kommunen förespråkar att upprätta blandad
bebyggelse i några av de områden de förtätar. Hardebergabanan och Öresundsvägenområdet
är två exempel på förtätningsprojekt där kommunen uppför blandad bebyggelse. I dessa
förtätningsprojekt inhyses verksamheter i bostadshusens bottenvåningar. Närheten som
uppstår när kommunen förtätar staden ger upphov till att bilanvändandet i staden minskar då
invånarna väljer att åka kollektivt, cykla eller gå. Närheten innebär kortare transportavstånd
och bidrar därför till mindre utsläpp av avgaser från bilar. Att förespråka och främja
transportmetoder annat än bil är vanligt förekommande när kommunen förtätar staden
(Vasiljkovic, 2016). Kommunen planerar att förtäta nära kollektivtrafiknoder samt cykel- och
gångvägar. De planerar även att förtäta med blandad bebyggelse kring det planerade
spårvagnsnätet. Spårvagnen kommer att bli en koppling till innerstaden och stadens yttre delar
i nordöst. Kommunen vill alltså att kollektivtrafik samt gång- och cykeltrafik ska utgöra
strömmen för allt resande i staden, medan bilen blir ett sekundärval och används som
komplement. En sådan förtätning som resulterar i att staden får ett hållbart transportsystem
kan förbättra den allmänna folkhälsan tack vare sänkta bullernivåer och minskade utsläpp. Det
kan också medföra en ökad trygghet och attraktivitet bland stadens invånare (Smidfelt
Rosqvist, 2011, s. 38-39). Att främja miljöeffektiva hållbara transportmetoder och
implementera ett hållbart transportsystem är ett viktigt steg mot en hållbar stadsutveckling.
Kommunen använder alltså förtätning som en metod till att knyta ihop de olika stadsdelarna
genom att bebygga stadens tomluckor och längs hållbara transportstråk – vilket skapar en
närhet för stadens invånare.

Genom att kommunen förtätar på ytor som inte är kvalitativa, till exempel leftover-parker
och industrimark, tas inga kvalitativa grönområden med rekreationsmöjligheter i anspråk. De
befintliga parkerna och grönområden som existerar i Lund utsätts för högre besökstryck i
samband med förtätning, därför tillförs kvaliteter som ökar rekreationsvärden i de befintliga
parkerna. Planområdet Hardebergabanan är ett exempel på detta. Därför är grönområden
något som kommunen beaktar och anser vara av stort värde när de förtätar i staden. I samband

27



med vissa förtätningsprojekt, till exempel Öresundsvägenområdet, anlägger kommunen även
nya kvalitativa parker och grönområden. Med fler lättillgängliga grönytor resulterar det i en
rad positiva konsekvenser för stadens invånare: förbättrad luftkvalitet, ökad social synergi,
rekreationsmöjligheter för stadens invånare och positiva konsekvenser för folkhälsan
(Boverket, 2004; Boyko & Cooper, 2011; Woo et al., 2009). I detta avseende bidrar
kommunens arbete med förtätning som metod till att stadens grönområden förbättras samt att
nya parker med goda rekreationsmöjligheter anläggs, vilket förbättrar invånarnas livskvalitet. 

5.2 Är ett förtätat Lund en hållbar stad?
Campells Planerarens triangel används som utgångspunkt i analysen för att undersöka hur en
förtätning av Lund kan bidra till en hållbar stadsutveckling. De tre hållbarhetsdimensionerna
ekonomisk hållbarhet, ekologisk hållbarhet och social hållbarhet – samt de konflikter som
uppstår mellan dessa dimensioner – kopplas till Lunds kommuns arbete med förtätning.

Den ekonomiska hållbarheten som förtätningen i Lund medför är bland annat att
kommunen hushåller med marken (Avenberg Rosell, 2016). Att befintlig infrastruktur kan
användas i samband med förtätning resulterar i att staden inte behöver bygga ut nödvändig
infrastruktur, till exempel vägar, ledningar och gatubelysning. Då behöver inte kommunen
spendera pengar på utbyggnad av nödvändig infrastruktur, vilket medför ekonomiska
besparingar. Kommunen strävar också efter att skapa en närhet till närbutiker, arbetsplatser
och service för stadens invånare. Denna närhet medför att fler av Lunds invånare delar på
funktioner, till exempel handel och service. Därför finns det ekonomiska incitament för dessa
funktioner att lokalisera sina verksamheter i förtätade områden. Närheten kan bland annat
uppnås genom att kommunen blandar bebyggelse i förtätningsprojekt, något som är uttalat i
planområdena Öresundsvägen och Hardebergabanan. Det innebär att den förtätning som sker i
Lund ger upphov till en närhet vilket bidrar till positiva konsekvenser för den ekonomiska
hållbarheten i staden. 

Kommunens övergripande strategi är att sammankoppla Lunds olika stadsdelar genom att
främst förtäta på icke-kvalitativa ytor, till exempel på parkeringsytor och tidigare industriytor
(Vasiljkovic, 2016). Genom att förtäta på dessa ytor exploaterar och bebygger inte kommunen
på kvalitativa grönytor. Om kvalitativa grönytor på kommunal mark tas i anspråk använder
kommunen sig av balanseringsprincipen, vilken går ut på att balansera och kompensera de
värden som försvinner (Lundberg, 2016). Kommunen anlägger även nya parker med goda
rekreationsvärden och rikligt med grönska i samband med vissa förtätningsprojekt, till
exempel i planområdet Öresundsvägen. Kommunen rustar även upp befintliga parker som är
lokaliserade i förtätningsprojekt genom att tillföra kvalitativa rekreationsvärden och
vegetation, till exempel Revingelyckan. Dessa grönområden bidrar till en ökad folkhälsa för
stadens invånare, men de är också viktiga utifrån miljöaspekter. Genom att kommunen inte tar
dessa områden i anspråk, och också anlägger nya grönområden i samband med
förtätningsprojekt, är kommunens arbete med förtätning när det kommer till grönområden
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positiv för stadens ekologiska och sociala hållbarhet – vilket är essentiellt för att uppnå en
hållbar stad. 

Kommunen har en strategi om att blanda upplåtelseformer i förtätningsprojekt, för att på
så sätt skapa en god fördelning mellan bostadsrätter och hyresrätter. Målet är att alla stadens
invånare ska få en bostad i staden oavsett socioekonomisk bakgrund. Men när kommunen
förtätar med bostadsbebyggelse på industrimark kan det tillkomma saneringskostnader av
marken. Då blir bebyggelsen dyr att uppföra vilket resulterar i höga hyror och bostadspriser.
Kommunen äger inte heller så stora andelar mark i de lägen som anses strategiskt viktiga att
förtäta, bland annat på industrimarker. En stor del av denna mark ägs av privata aktörer, och
de vill vanligtvis bygga bostäder som riktar sig till personer med stark köpkraft. Därför är det
inte en självklarhet att en sådan förtätning leder till billiga bostäder (Lundberg, 2016). Det
medför istället att socioekonomiskt svaga grupper blir utsatta och segregationen inom staden
uppstår. Därför kan en förtätning av staden också medföra negativa konsekvenser för den
sociala hållbarheten. Skolor är också problematiska att bygga i förtätningslägen där marken
ägs av privata aktörer, eftersom skolor inte utgör så stora ekonomiska vinningar för
markägaren (Vasiljkovic, 2016). Men om det inte finns en skola i området blir det svårt att
sälja bostäder till barnfamiljer. Detta går att koppla till Campbells Planerarens triangel och
markägandekonflikten som handlar om att finna en balans mellan de privata aktörernas
intresse och allmänhetens bästa (Campbell, 1996). Konflikten uppstår mellan den ekonomiskt
tillväxtorienterade planeraren, i detta fall privata aktörer som äger mark, och den socialt
rättvise planeraren, i detta fall Lunds kommun. Detta är något kommunen anser är väldigt
problematiskt i samband med det förtätningsideal som råder i Lund. Kommunen och de
privata aktörerna behöver föra en dialog så att deras vilja går åt samma håll. Kommer de för
långt bort från varandra i dialogen väljer de privata aktörerna att ligga kvar med den befintliga
bebyggelsen. 

Den förtätning som pågår i Lund påverkar även den ekologiska och sociala hållbarheten
positivt eftersom kommunen förtätar nära kollektivtrafiknoder samt gång- och cykelstråk -
inte minst längs den planerade spårvagnsbanan. En sådan förtätning medför att avstånden
minskar, vilket ökar närheten för stadens invånare till kommersiell och allmän service.
Kortare transportavstånd kan också medföra att invånarna är mer benägna att använda sig av
kollektiv-, gång- och cykeltrafik (Burton, 1999; Söderlind, 1998). Därför utgör denna
förtätning i Lund goda förutsättningar för invånarna att använda alternativa miljöeffektiva
hållbara transportmetoder till bilen. Med minskade avstånd ökas även kontaktytorna mellan
människorna, vilket resulterar i en upplevd trygghet bland stadens invånare. En av principerna
med förtätning i Lund är att fylla i luckor i staden, och då kopplas de olika stadsdelarna ihop
(Avenberg Rosell, 2016). När stadsdelarna blir ihopkopplade menar Boverket (2012) att
sociala och fysiska barriärer suddas ut och att stadens invånare integrerar med varandra i
större utsträckning. Således bidrar en förtätning till positiva konsekvenser för den sociala
hållbarheten. 
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Förtätningar som utgjorts av höga byggnader har uppkommit i de yttre delarna av staden,
därför är stadssilhuetten med domkyrkotornen inte den mest framträdande, vilket upprört
vissa personer som under lång tid varit bosatta i Lund (Avenberg Rosell, 2016). Det
kulturhistoriska värdet i staden är viktigt för invånarnas personliga koppling till staden – en
platsidentitet. Därför är platsidentitet kopplat till den sociala hållbarheten. Dessa höghus kan
resultera i att platsidentiteten suddas ut. Därför har kommunen alltid fokus riktat mot att
inordna och inte underordna i samband med uppförande av ny bebyggelse i förtätningsprojekt.
Staden blir då sammanhängande när den nya bebyggelsen fungerar ihop med den närliggande
bebyggelsemiljöns karaktär och identitet. I planområdet Östersundsvägen kommer den
planerade bebyggelsen att påverka det kulturhistoriska industriarvet negativt – vilket också
kan påverka platsidentiteten negativt. Men utvecklingen av planområdet resulterar i att det bli
sammankopplat med stadens centrum och omgivande stadsdelar, vilket är positivt för det
hållbara stadsutvecklingen. I Lunds stadskärna existerar det ett kulturskydd vilket innebär att
kommunen behöver följa riktlinjer och åta försiktighetsåtgärder när förtätning sker där. På så
sätt förändrar förtätningen inte stadskärnans kulturhistoriska värde. Men det är svårt att
bedöma hur bebyggelsen som uppförs genom förtätning påverkar platsidentiteten eftersom det
är högst en subjektiv upplevelse. 

Det har uppkommit bebyggelse på höjden i förtätningsprojekt utanför Lunds stadskärna,
till exempel vid Linero torg och  söder om Hardebergabanan. Detta är något som Lehmann
(2010) menar är positivt för den ekologiskt hållbara stadsutvecklingen eftersom marken kan
utnyttjas mer effektivt samt att det inte görs några avtryck på landskapet. Med en hög
bebyggelse kan det leda till sämre ljusinsläpp och att innergårdar, grannar samt gator blir
skuggade (Avenberg Rosell, 2016; Boverket, 2016). Kommunen gör skuggstudier i samband
med förtätningsprojekt som visar på hur den planerade bebyggelsen kommer att skugga. I
exemplet Kung Oscar uppfördes bebyggelsen på höjden och det resulterade i att intilliggande
bostadskvarter påverkades negativt i form av förändrad utsikt och att kvällssolen går ner
tidigare. Men de u-formade husen i Kung Oscar har bidragit till lägre bullernivåer från det
närliggande järnvägsspåret, vilket är positivt för den allmänna folkhälsan. Därför kan denna
typ av förtätning medföra både positiva och negativa konsekvenser för den sociala
hållbarheten – fast för olika personer i staden. 

Priser på bostäder som är lokaliserade i närheten av förtätade områden kan komma att
öka på lång sikt (Boyoko & Cooper, 2011), men de kan också bli påverkade negativt, till
exempel skuggning och försämrad utsikt, om bebyggelsen i det förtätade området uppförts på
höjden. Därför väger den sociala och ekonomiska hållbarheten mot varandra när Lunds
kommun arbetar med att förtätning. 

Resurskonflikten som Campbell tar upp i Planerarens triangel är svår att koppla till
hållbarhetsaspekten av förtätning. Eftersom Länsstyrelsen är väldigt mån om att bevara
jordbruks- och åkermarken är det därför svårt för kommunen att lyckas placera nybyggnation
där – därför sker ingen nyexploatering av värdefull natur. Det resulterar i att kommunen är
tvungen att bebygga i den befintliga miljön.
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Enligt Vasiljkovic (2016) är en förtätning av Lund positivt eftersom det inte bebyggs på
den omkringliggande jordbruks- och åkermarken. Man sparar dessa marker eftersom man inte
nyexploaterar och bygger ut på dem. Som tidigare nämnts förtätar kommunen främst på icke-
kvalitativa ytor. Grönområden med goda rekreationsvärden för stadens invånare anses inte
som en icke-kvalitativ yta. Men leftover-parker, grönområden som inte är kvalitativa och som
inte utgör några rekreationsmöjligheter, kan tas i anspråk för att förtäta staden enligt
Vasiljkovic (2016). Förtätning i Lund kan också förekomma på grönområden utan
rekreationsmöjligheter som är lokaliserade längs högtrafikerade vägar, områden som
Avenberg Rosell (2016) benämner som trafikgrönt. En stor del av stadens leftover-parker och
det trafikgröna ägs också av kommunen. Denna argumentering går att koppla till det som
Campbell (1996) kallar för utvecklingskonflikt som uppstår mellan miljöplaneraren och den
socialt rättvise planeraren. Rekreationsvärdena i dessa grönområden anses obefintliga, därför
vill kommunen uppföra bebyggelse som kan tillföra positiva konsekvenser för stadens
invånare – allmänhetens bästa. Men miljöplaneraren vill planera utifrån naturens bästa och
anser därför att dessa grönområden ska bevaras. Eftersom denna mark ägs av kommunen
utgör Lunds kommun både miljöplaneraren och den socialt rättvise planeraren i konflikten.
Därför behöver kommunen göra en avvägning och utvärdera hur marken ska användas på
bästa sätt i varje enskilt fall – antingen bevaras eller förtätas.
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6. SLUTSATS

För att besvara studiens frågeställningar hämtades empiri in genom kvalitativa
semistrukturerade intervjuer. Intervjupersonerna bestod av tjänstemän från Lunds kommuns
Stadsbyggnadskontor. Genom att intervjua dessa tre personer gavs en mer ingående syn på
hur kommunen arbetar med förtätning. Det insamlade materialet från intervjuerna var till stor
hjälp för besvarandet av studiens syfte samt frågeställningar. Eftersom enbart tjänstemän
intervjuades framfördes endast deras synpunkter och perspektiv, vilket kan ses som en
nackdel. Om tid funnits hade en hade andra aktörer, till exempel byggföretag och bosatta,
kunnat intervjuats. På så sätt hade en nyanserad bild av förtätningens konsekvenser kunnat
ges. Även platsobservationer av de utvalda förtätningsprojekten hade varit en god
komplettering till metoden. På så sätt hade jag kunnat uppleva och se hur de planerade
områdenas förutsättningar såg ut, men också hur de genomförde förtätningsprojekten
upplevdes i verkligheten. Detta hade kunnat ge mig mer djupgående information till den
empiriska delen.

Lunds kommun arbete med förtätning grundar sig i att uppnå en hållbar stadsutveckling,
vilket framkom väldigt tydligt av intervjuerna och de undersökta dokumenten från
kommunen. Deras arbete med förtätning har analyserats utifrån Campbells (1996) teori om
Planerarens triangel och dess tre hållbarhetsdimensioner samt konflikter. Utifrån den går det
att utläsa hur kommunens arbete med förtätning av staden bidrar till en rad olika positiva och
negativa konsekvenser. Det går också att belysa två av konflikterna som uppstår mellan de tre
hållbarhetsdimensionerna i samband med arbetet mot en hållbar stadsutveckling genom
förtätning. Kommunen förtätar staden för att koppla ihop olika stadsdelar. Det görs genom
blandad bebyggelse, genom att fylla i luckor i stadsrummet med funktioner, såsom
verksamheter och bostäder som är till för stadens invånare, och i anslutning till hållbara
transportmetoder. Lunds kommun arbetar med att förtäta staden samtidigt som de väger in de
olika hållbarhetsaspekterna, till exempel skuggstudier när de planerar ny bebyggelse eller att
de inte bebygger kvalitativa grönområden. I Lund vill kommunen främst förtäta på icke-
kvalitativa ytor så som industrimark, men då kan marken behövas saneras vilket leder till dyra
bostadspriser och hyror. Det resulterar i att endast en viss samhällsgrupp med stark ekonomi
kan bosätta sig i området vilket leder till en ökad segregation. Höga byggnader som uppförts i
stadens yttre områden kan skugga gator och försämra ljusinsläpp, vilket försämrar
bokvaliteten för de bosatta i området. Men bostadspriserna för dessa personer kan komma att
öka på lång sikt. Höga byggnader medför en ekologisk hållbarhet för staden då det inte görs
några avtryck på landskapet. I detta avseende är det som är ekologiskt och ekonomiskt
hållbart inte alltid socialt hållbart. Det blir då inte heller hållbart eftersom alla tre dimensioner
behöver tas hänsyn till för att en hållbar stadsutveckling ska uppnås. Detta är något som
Planerarens triangel visar på, att dimensionerna inte endast motsätter sig varandra utan också
behöver samverka för att uppnå en hållbar stadsutveckling. Enligt analysen av empirin
framgår det att en förtätning av Lund bidrar till en större mängd positiva konsekvenser än
negativa konsekvenser. Detta visar att en förtätning av staden är ett steg mot en hållbar
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stadsutveckling, då förtätningen medför en stor del positiva konsekvenser för staden. Men
samtidigt behöver alla dimensioner samverka för att en hållbar stadsutveckling ska uppnås.
Därför är ett förtätat Lund inte något som är direkt synonymt med hållbar stadsutveckling,
eftersom vissa negativa konsekvenser uppstår i samband med förtätningen.
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Intervjuguide (Bilaga 1)

Inledningsfrågor: 

Namn? 

Vad är din arbetsroll i arbetet med stadsutvecklingen i Lund? 

Frågor om förtätning:

Hur arbetar ni med förtätning som metod i staden?

Vad har ni för strategier när ni vill förtäta Lund?

• Varför har ni valt er av förtätning som en strategi för stadsutveckling?

• Varför använder ni er av just dessa förtätningsstrategier i Lund?

Har ni några specifika projekt i staden där ni arbetar med förtätning?

• Varför just dessa områden/projekt?

• Hur arbetar ni med förtätning i dessa områden/projekt?

Har ni hämtat inspiration av förtätning från andra? 

• Om ja,varifrån har ni hämtat inspiration?

I vilka sammanhang kan förtätning vara positivt resp. negativt?

Finns det några specifika problem eller utmaningar med att förtäta Lunds stad? 

• Om ja, i så fall, vilka?

Hållbar stadsutveckling:

Är du bekant med begreppet ”Hållbar stadsutveckling”? 

• Om ja, vad är enligt dig en hållbar stadsutveckling?

Hur tycker du förtätning bidrar till en hållbar stadsutveckling? På vilket sätt?

• Hur utifrån ekonomisk hållbarhet?

• Tar ni hänsyn till grönområden när ni förtätar? Hur?
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