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ABSTRACT 

Although the world is facing major climate changes and science 
shows the importance of urban green structure in order to handle 
these changes, it seems to be subordinate in urban planning. For that 
reason, the aim of this thesis is to illustrate the problems associated 
with the concepts of densification and green structure in the context 
of growing cities. 

By making a case study of Örebro municipality, one of Sweden’s 
largest cities and one of the fastest growing ones, the purpose is to 
describe the ongoing process of densification in combination with 
green structure planning. This is done by identifying the municipality 
densification strategies and chart their distribution by categorizing 
newly built residential buildings and relate the result to the 
intentions. Furthermore, the purpose is to understand how the green 
structure that is being occupied is being into account and discuss the 
contemporary process.  

Science shows a gap concerning how green structure strategies are 
being implemented in strategies of densification. Besides, the 
national authority for housing, building and planning (Boverket) 
request an evaluation of what types of priorities that is done during 
the densification process of the Swedish municipalities. Hence, in 
order to answer these questions a literature study and a spatial GIS-
analysis was made.  

The result shows that Örebro municipality has a strategy that aims to 
control the densification process by categorize different types of 
methods. The GIS-analysis displayed a pattern of newly built 
residential buildings categorized by the types of methods found in 
the densification strategy. Generally, the outcome seems to follow 
the intentions of the strategy even though the majority are built on 
green structure. At the same time the strategies that seeks to 
compensate the loss of green structure are not fully implemented in 
the standardized planning process. 
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1. INLEDNING 

Kommunalrådet i Örebro Björn Sundin (S) skriver i DN Debatt den 
29 mars 2016: 

 

”Alla vet att närhet till grönytor, parker och naturområden är 
avgörande för livskvalitet, hälsa och utveckling. Samtidigt har vi en 
akut bostadsbrist som gör att höga naturvärden kan komma att hotas 

när behoven av byggande är så stort… Risken är att vi om några år 
undrar hur vi tänkte när vi byggde bort en för stor del av dagens 

grönytor… Örebro lyckas kombinera utveckling av de gröna 
värdena med en extremt hög byggtakt och en förtätning av tätorten 
som ytterst få andra kommuner kan matcha” 

(Sundin 2016) 

 

Ökad stadskvalitet, social integration och ekologisk hållbarhet är uttryck 
som många gånger legitimerar det vi kallar förtätning och avlöser varandra 
i planeringsdebatten. Det är inte utan diskussion som förtätningsvågen 
dragit över Sverige under senare år och rört upp känslor på vägen. 
Principer som tidigare präglat stadsutvecklingen undanröjs till förmån för 
befolkningstillväxt genom förtätning. Det har skett en förskjutning av 
prioriteringar och det är inte helt oproblematiskt. Argumenten för och 
emot förtätning har därför inte låtit väntat på sig. Vissa menar att 
förtätningen nu tagit invasiva proportioner (Berg 2015) medan andra 
argumenterar för Sveriges jämförelsevis glesa städer och därmed 
förtätningspotential (Ståhle 2015). Då grönstrukturen i städerna tummas 
på som en följd av förtätningen så problematiseras dess roll i urban miljö 
och frågan är om strategierna för förtätning går på kollisionskurs med 
strategierna för grönstruktur? 

Mot bakgrund av den tydliga intressekonflikten mellan förtätning och 
bevarande av grönstruktur som föreligger är en undersökning och 
kartläggning av samtida urbana planeringsprocesser relevant att 
genomföra; inte endast med intresse för planerare utan också för en bred 
allmänhet då den fysiska strukturen påverkar oss alla. Boverket (2016a) 
framhåller vikten av vara observant över vilka prioriteringar som görs i 
förtätningsarbetet. Om förtätningen inte utvärderas löpande så kan utfallet 
bli att städer planeras tätt utan att i tillräcklig utsträckning beakta stadens 
andra värden. Detta kan få staden att tappa den önskvärda attraktiviteten 
och generera den motsatta effekten - att människor vill flytta ut från det 
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kompakta livet i staden. Ut från det kompakta livet där grönstrukturen som 
resurs för bland annat klimatanpassning och rekreation minskar (Boverket 
2016a). Bygger vi då det hållbara samhälle som vi så intensivt strävar efter?  

Tätt eller glest, serviceutbud eller grönytetillgång? En liknande beskrivning 
gör Ståhle (2005) av de motsättningar som debatten inom svensk planering 
präglas av idag. Debatten bottnar i just det förtätningstryck som städerna 
står under, men vilka faktorer föranledde förtätningsparadigmet?  

Många av de faktorer som påverkar den fysiska strukturen drivs idag till 
stor del av en ökad globalisering och urbanisering. Detta då globaliseringen 
bidrar till att händelser på global nivå påverkar lokala beslut (Antrop 2005). 
Exempelvis genom att planeringen i Sverige influeras av trender på andra 
kontinenter och vice versa. Det är i sig inte nytt, men omständigheterna har 
i grunden förändrats på bara några år då information är mer tillgänglig än 
någonsin. Globaliseringen bidrar alltså till ökad rörlighet av olika slag och 
har också resulterat i en ökad befolkningsmängd i Sverige. I Statistiska 
centralbyråns befolkningsprognos från år 2015 så beskrivs det hur Sveriges 
befolkning beräknas öka med drygt 3 miljoner fram till år 2060 (SCB 
2015a). Samma prognos ligger till grund för Boverkets byggbehovsprognos 
som visar på ett skriande behov av nya bostäder de kommande tio åren. 
705 000 nya bostäder behövs vilket ställer stora krav på vilka prioriteringar 
som görs i planeringen (Boverket 2015).  

Befolkningen har inte bara ökat i antal, den har också ändrat sin rumsliga 
fördelning. År 2007 så bodde för första gången någonsin mer än hälften av 
jordens befolkning i städer (Dicken 2011). I Sverige skedde samma fenomen 
redan på 1930-talet och sedan dess har urbaniseringen fortsatt (SCB 
2015b). Urbaniseringen har haft stor påverkan på det rumsliga 
bosättningsmönstret då den drivit på en snabb utveckling av 
stadsbyggandet. I kombination med en teknisk utveckling så har det 
resulterat i att städer byggts utåt för att kunna växa och möta 
befolkningstillväxten, även kallat urban sprawl. Utglesningen av städerna 
har dock visat sig skapa ett bilberoende som haft negativa effekter på 
klimatet (Antrop 2005). Därför sker nu i många städer en motreaktion och 
strategier sätts upp för att istället förtäta den befintliga byggda miljön och 
bygga staden inåt (Ståhle 2008). 

Många gånger är det just genom att blicka i backspegeln som vi förstår vad 
vi har framför oss. Konsekvenserna av gårdagens stadsplanering, kantad av 
misshushållning med naturresurserna, har bidragit till det förändrade 
klimatet. Det förändrade klimatet har lett till större krav på att 
implementera miljöaspekter i planeringen. I förlängningen har det bidragit 
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till ökad konkurrens om marken och förändrat synen på hur den kan nyttjas 
(Nyström och Tonell 2012). Mycket av 2000-talets planeringsdebatt har 
därför präglats av i vilken riktning städer bäst utvecklas för att skapa 
hållbarhet. I takt med att förtätning ansetts bidra till hållbar utveckling så 
har dikotomin mellan urban grönstruktur och den nya bebyggelsen 
uppmärksammats allt mer i debatten (Ståhle 2008).  

Trots att det är många aktörer inblandade i stadsbyggandet så är det 
kommunerna som har det övergripande ansvaret enligt Plan- och 
bygglagen (SFS 2010:900) och därmed ska ha en helhetssyn över 
stadsutvecklingen. Därför krävs det att kommunerna är uppmärksamma på 
de prioriteringar som görs. För att medvetenhetgöra vilka prioriteringar 
som ska göras så behöver kommunerna enligt Boverket (2016a) en 
förtätningsstrategi för att utvärdera förtätningsprocessens påverkan på 
andra värden. 

1.1 Problembeskrivning 

Utgångspunkten för uppsatsen är att det finns en intressekonflikt mellan 
förtätning och grönstruktur i städer som växer. Trots kunskapen om hur 
viktig grönstrukturen är för både människa och ekosystem så tenderar den 
att nedprioriteras i kampen om stadens värdefulla mark. Enligt Haaland 
och Konijnendijk (2015) så fastslår forskare världen över att förtätning kan 
vara ett potentiellt hot mot den urbana grönstrukturen, både sett till 
kvantitet och kvalitet. Därför uppmärksammar Haaland och Konijnendijk 
(2015) bristen på kunskap och lokala fallstudier om hur hänsyn till 
grönstruktur implementeras i strategier i städer som förtätas. Detta i 
kombination med Boverkets (2016a) uppmaning att utvärdera 
kommunernas förtätningsarbete utgör grunden för syftet med denna 
uppsats. Därför är det av intresse att undersöka hur en av Sveriges snabbast 
växande kommuner, Örebro, (SCB 2016a) strategiskt hanterar 
problematiken för att därigenom öka förståelsen för den samtida processen. 
Då kommunen dessutom utmärker sig i den nationella planeringsdebatten 
(Sundin 2016) så är det intressant att utvärdera hur dess 
förtätningsstrategier och grönstrukturplanering faktiskt tillämpas. Björn 
Sundin skriver i DN debatt: 
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”Vi kan hjälpa Stockholm att bygga tätt och grönt… Det går alltså 
alldeles utmärkt att kombinera en hög takt i byggandet med höga 

ambitioner för friluftsliv och naturvård… Det är nämligen så vi 
brukar göra i Örebro: vi ser till att kompensera rejält för de grönytor 
som påverkas av byggande. I rätt många fall är resultatet att 
naturvärdena ökar – samtidigt som grönområdena blir mer 
tillgängliga” 

(Sundin 2016) 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att problematisera begreppen förtätning och grönstruktur och 
utifrån det beskriva hur Örebro kommun arbetar med att kombinera dem. 
Detta genom att identifiera kommunens förtätningsstrategier och kartlägga 
tillämpningen av dem genom att kategorisera nybyggda bostadshus. Vidare 
är syftet att förstå hur grönstrukturen beaktas och diskutera den samtida 
processen. Syftet definieras av frågeställningarna: 

- Vilka förtätningsstrategier kan identifieras? 
- Inom vilka förtätningsstrategier kan nybyggda bostadshus 

kategoriseras och hur ser fördelningen av dem ut? 
- Vilka strategier används för att beakta grönstrukturen som tas i 

anspråk av förtätningen? 

1.3 Centrala begrepp 

Följande begrepp kommer i uppsatsen att utgå från Statistiska 
centralbyråns (SCB 2015c) definitioner där inget annat anges: 

Grönyta: Den samlade marken bestående av alla typer av gröna ytor inom 
tätort. Exempel på grönyta är villaträdgårdar, allmänna parker och 
gräsytor, gröna stråk mellan vägar och byggnader och impediment. 

Grönområde: Allmänt tillgänglig grönyta inom tätort bestående av minst 
0,5 hektar. Exempel är betesmark. 

Grönstruktur: Ett begrepp som kan syfta till alla gröna ytor i urban miljö, 
såväl grönyta som grönområde.  

I svensk kontext har begreppet grönstruktur på senare ord används flitigt i 
planerarsammanhang och kommer vara den primära benämningen på 
gröna ytor i undersökningen.  

Tätort: Administrativ indelning av sammanhängande bebyggelse. En tätort 
ska innehålla minst 200 invånare och högst 200 meter mellan husen. 
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Stadsbyggnad: Kunskapen om hur städer ska gestaltas och hur det 
rumsliga mönstret tar sig uttryck (Pacione 2009). 

1.4 Disposition 

Kapitel ett introducerar motsättningen mellan förtätning och grönstruktur i 

kontexten att städer urbaniseras. Kapitlet definieras av syfte med 
tillhörande frågeställningar. 

Kapitel två är en beskrivning av vilka angreppssätt uppsatsen vilar på. Vilka 

metoder för empiriinsamling och bearbetning som gjorts, hur uppsatsen 

begränsats och vilket urval som gjorts. Hur insamlingen kategoriserats samt 
en diskussion där medvetna svagheter och alternativa metoder lyfts fram. 

Kapitel tre redogör för en bakgrund av hur stadsbyggnaden tar form samt 

grönstrukturens roll i den, baserat på en litteraturgenomgång. Innehållet i 
kapitlet är utgångspunkt för tolkning och diskussion i stort. 

Kapitel fyra redovisar de svar som framkommit av frågeställningarna.  

I kapitel fem görs en analys av resultatet från kapitel fyra. I kapitlet 
undersöks och förklaras de fynd som gjorts för att söka djupare mening. 

I kapitel sex redovisas en diskussion som tydliggör hur resultatet förhåller 

sig till utgångspunkterna i kapitel tre och kombineras med förslag på vidare 
forskning inom ämnet. 

Kapitel sju innehåller en sammanfattning av uppsatsen i sin helhet.  

2. METOD 
 
Då syftet för undersökningen var att identifiera Örebro kommuns 
förtätningsstrategier och strategier för grönstruktur så gjordes en 
genomgång och tolkning av kommunala dokument. Den andra delen av 
undersökningen bestod av att kategorisera nybyggda bostadshus med hjälp 
av GIS, Geografiska informationssystem. Kategoriseringen gjordes i syfte att 
undersöka husens placering och dela upp dem i grupper efter hur de 
bidragit till stadens förtätning. Utgångspunkten för kategoriseringen var 
kommunens egen identifierade gruppering av förtätningsstrategier. 
Kommunens förtätningsstrategier tillkom år 2014, därför valdes bostadshus 
från år 2015 att kategoriseras. På så vis kunde bostäder som tillkommit efter 
att förtätningsstrategierna antagits kategoriseras och resultatet sättas i 
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relation till strategins intentioner. I följande kapitel följer en närmare 
beskrivning av de val och tillvägagångssätt som gjorts.  

2.1 Forskningsstrategi och forskningsmetod 

Den forskningsstrategi som uppsatsen utgår från är en kombination mellan 
traditionerna kvalitativa och kvantitativa metoder, med en tonvikt på ett 
kvalitativt angreppssätt. Detta med anledning av att syftets karaktär kräver 
empiri och bearbetningsmetoder som karaktäriserar båda traditionerna. 
Genom att använda en metodkombination så kan den insamlade empirin 
komplettera varandra och skapa en tydligare helhetsbild. Dessutom så kan 
empirin från en metod fördjupa tolkningen av den andra metodens material 
och relationen dem emellan (Denscombe 2009). I det här fallet kan 
deskription i resultatet utvecklas med hjälp av en resultatanalys och 
teoretisk diskussion med fokus på att uppmärksamma och problematisera 
den samtida processen. 

Studiens forskningsmetod var ett strategiskt beslut av typen fallstudie. Yin 
(2013) menar att fallstudie som metod lämpar sig för att undersöka samtida 
processer, i det här fallet problematiken kring det samtida 
förtätningsidealet och dess konflikt med grönstruktur. Karaktären på 
fallstudien är både explorativ och deskriptiv då syftet dels är att undersöka 
vilka förtätningsstrategier som kan identifieras och dels att beskriva utfallet 
av fördelningen av kategoriseringen av dem och även grönstrukturarbetet. 
Denscombe (2009) menar att motivet till att använda fallstudie som 
tillvägagångssätt är då syftet är att undersöka förhållanden och relationer av 
ett visst fenomen på djupet i ett särskilt fall.  
 
Valet av Örebro kommun beror dels på att staden är representativ för hur 
många svenska kommuner idag planerar, nämligen genom förtätning 
(Boverket 2016a). Kommunen är enligt Sveriges kommuner och landsting 
(2016) kategoriserat inom gruppen större städer (31 kommuner) och är en 
av de snabbast växande i Sverige (SCB, 2016a). Det gör kommunen till ett 
intressant fall då de processer som sker i staden sannolikt liknar 
processerna i motsvarande städer. I tillägg utger sig staden själv för att vara 
avvikande i jämförelse med motsvarande städer genom att tillämpa en hög 
exploateringsgrad i kombination med bevarande och kompensation av 
grönstruktur (Boverket 2016a; Sundin 2016; Plattform för hållbar 
stadsutveckling 2016). Sammantaget gör det Örebro till ett intressant fall. 
Genom att tillämpa fallstudie så var det möjligt att undersöka konflikten 
mellan förtätning och grönstruktur som en samtida process och att öka 
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kunskapen om relationen dem emellan vilket samtliga kommuner i landet 
kan dra nytta av.  

2.2 Urval och avgränsning 

Undersökningen avgränsades geografiskt till att i GIS studera Örebro 
kommuns tätortsgräns istället för hela kommunen. Detta med anledning av 
att det mesta av förtätningen sker inom tätortsavgränsningen, men också 
att kommunens mål är att de flesta nya bostadshus ska tillkomma nära 
centrum (Örebro kommun 2014a) vilket gör en geografisk avgränsning 
befogad. I tillägg begränsades GIS-analysen till att kategorisera endast 
bostadshus med hänvisning till undersökningens begränsade omfattning på 
8 veckor så var vissa faktorer tvungna att väljas bort. Då bostadsbristen är 
ett faktum så är det mest troligt att majoriteten av förtätningen framöver 
kommer att vara bostadshus vilket gör att denna undersökning kan lägga 
grunden för ett fortsatt utvärderingsarbete av förtätning i tätorter genom att 
fokusera på bostadshus.  
 
Vid GIS-analysen togs beslutet att begränsa variablerna i kategoriseringen. 
Vid kommunens indelning av strategierna så fanns en uppdelning av 
stadstyp. Med hänvisning till uppsatsens begränsade omfattning så 
bearbetades Örebro kommuns kategorier av förtätningsstrategier (se tabell 
2). Stadstyperna begränsades från fem till tre, där de två som exkluderades 
var karaktäriserade av läget i staden och de tre som behölls var karaktären 
på området. Genom att fokusera kategoriseringen till endast karaktären på 
området så blev indelningen tydligare. Om denna begränsning inte hade 
gjorts så hade ett hus kunnat kategoriseras inom både en kategori som 
anger läget i staden och en kategori som anger karaktären på området (se 
tabell 1). Med anledning av svårigheten att avgöra detta inom den givna 
tidsramen så togs beslutet att endast fokusera på områdets karaktär.  

2.3 Empiriinsamling och bearbetning 

Yin (2013) menar att fallstudiens tillvägagångssätt uppmuntrar en variation 
av metodkombinationer. Då uppsatsen ämnade undersöka relationen 
mellan två pågående processer, förtätning och beaktning av grönstruktur, 
var det lämpligt att använda flera typer av datakällor. Därför baserades 
insamlingen av empiri dels på dokument och litteratur, dels på officiell 
statistik från Statistiska centralbyrån och register- och geodata. 
Bearbetningen gjordes dels genom textbearbetning och dels genom 
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kategorisering och visualisering. Förklaring av respektive tillvägagångssätt 
framkommer i följande stycken.  
 
Denscombe (2009) menar att val av dokument ska baseras på dess 
autenticitet, trovärdighet, representativitet och innebörd vilket 
eftersträvades och beaktades: Autenticitet i fråga om dokumentets äkthet. 
Trovärdighet i fråga om författarens intentioner och bakgrund. 
Representativitet i fråga om dokumentet är fullständigt och representativt. 
Slutligen beaktades dokumenten i fråga om dess innebörd med fokus på 
dess tydlighet och eventuella undermeningar. 
 
I tillägg till dokumentgenomgången kontaktades tjänstemän på Örebro 
kommun för att komplettera det som framkommit i dokumenten. För att 
reda ut innebörden av och juridiken kring arbetsmetoden 
Kompensationsprincipen som framkommit av dokumenten så studerades 
även delar av Miljöbalken och en rapport från Naturskyddsföreningen. 
Således bestod undersökningen främst av att studera sekundärdata, men 
också primärdata. Utifrån syftet så var dessa källor de mest lämpade då de 
till största del härstammar från kommunen i fråga samt primär geodata. 
 

2.3.1 Litteraturöversikt 

 

En litteraturstudie genomfördes i syfte att undersöka det rådande 

kunskaps- och forskningsläget inom förtätning, urban grönstruktur och 

stadsbyggnad i allmänhet. En allmän litteraturstudie kan ge en god 

beskrivning kunskapsläget inom ett område och med det ge motiv till den 

fortsatta empiriinsamlingens riktning. Dessutom söktes information om 

faktorer som påverkar eller historiskt påverkat planeringen för att skapa en 
förförståelse för konflikten. 

I sökandet inhämtades skriftlig data från vetenskapliga studier, tidigare 

kurslitteratur från Samhällsplanerarprogrammet och statligt publicerade 

dokument. Då Boverket är den statliga myndighet som ansvarar för 

stadsutveckling och byggande så var dess publikationer av intresse och gav 

också vidare inspiration via dess referenser. För att finna relevanta och 

vetenskapligt granskade artiklar så gjordes sökningar via databaserna: 

Umeå universitetsbiblioteks katalog, Scopus och Google Scholar. Trost 

(2014) betonar vikten av ursprunget på forskningen i litteraturöversikten 

och hänvisar till databasernas tillgänglighet och medel för att få en 
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helhetsbild av kunskapsläget. Genom sök i databaserna lästes först ett antal 

artiklar av typen ”review” som gav inspiration och information om det 

generella kunskapsläget inom ämnet. Ord som användes i 

databassökningarna var främst ”compact city”, ”urban density”, 

”densification”, ”urban green space”, ”green cities” och ” municipal 

strategies”. 
 

2.3.2 Fallstudie  

 

Fallstudien består av tre delar: Dokumentgenomgång, GIS-analys och 

kommunikation med tjänstemän på Örebro kommun. Insamlingen av 

empiri började med en genomgång av dokument som rör ämnet. 

Tjänstemän på Örebro kommun kontaktades och besvarade frågor och 

bidrog med material via mail. Detta i syfte att dels få tillgång till geodata 
och dels komplettera informationen i dokumenten med nyare information.  

Utifrån dokumenten identifierades kommunens förtätningsstrategier som 

sammanställdes i en tabell genom Officeprogrammet Excel. För att 

undersöka hur dessa strategier, antagna år 2014, har tillämpats 

begränsades undersökningen till att studera de hus som tillkom år 2015. På 

så sätt var det möjligt att jämföra utfallet av det faktiska byggandet med 

intentionerna i strategin i en geografisk analys. Jämförelsen gjordes genom 

att använda GIS – Geografiska informationssystem. Detta då GIS är ett 

verktyg att analysera hur företeelser relaterar till varandra i geografin. 

Genom att göra en geografisk analys så skapades en djupare förståelse av 

processen (Mitchell 1999) och resultatet kan vara betydelsefullt i det 

framtida arbetet med stadsutvecklingen.  

För att kunna genomföra kategoriseringen hämtades geodata från den 
ansvariga myndigheten Lantmäteriet. Genom Lantmäteriets öppna 
geodatabas laddades geografisk information om Sverige och Örebro 
kommun ner. Vektorfiler från översikts- och terrängkartan hämtades för att 
skapa ett geografiskt underlag. Vidare kontaktades en GIS-ingenjör på 
Örebro kommun som vidarebefordrade registerdata från kommunens 
databas. Vektorfiler mottogs bestående av bostäder inlagda i kommunens 
system år 2015 med koordinater, kompletterat med information från 
byggnadsregistret om bostadens typ och nybyggnadsår.  

I GIS bearbetades geodatan för att möjliggöra deskriptiv tolkning av det 
rumsliga mönstret. Mitchell (1999) beskriver hur man genom att 
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kategorisera sin data får grupper som säger något om relationerna i datat. 
Varje förtätningsstrategi gavs ett nummer och sedan studerades samtliga 78 
hus som kommunen angett. Karaktären på området samt den omgivande 
marken avgjorde vilken förtätningsstrategi som tillämpats och därmed 
vilken kategori huset föll inom. Numret fördes in i GIS varefter tolkningen 
pågick. Numren fick i ett senare skede representeras av det namn som 
beskriver strategin.  

Som kartbakgrund lades geodata från Lantmäteriets terräng- och 
översiktskarta så som vägar och vattendrag. I tillägg lades i skedet för 
kategoriseringen en satellitbild som bakgrund för att avgöra bostadshusens 
omgivning. För att kunna avgöra vilken kategori ett hus skulle placeras i så 
var det i vissa fall nödvändigt att söka bakgrundsinformation om området 
på internet. Därtill undersöktes hur stor andel av förtätningen som gjorts 
inom 3 km från centrum (Örebro slott), respektive 3-5 km och utanför 5 km. 
På så sätt kunde den insamlade datan skapa ett mönster och visade var ett 
kriterie mötte ett annat. Genom att kategorisera hur förtätningen 
genomförts så skapas ett underlag för det fortsatta arbetet med förtätning. 

Genom denna metod var det möjligt att följa upp och kartlägga det faktiska 
utfallet av bostadsbyggandet efter att strategierna tillkommit. Resultatet 
bearbetades och sammanställdes i Excel och GIS för att visualisera 
resultatet i tabeller och tematiska kartor.  

Andra delen av undersökningen byggde vidare på resultatet från GIS-
analysen. Detta gjordes genom en genomgång av dokument på ämnet 
grönstruktur där metoder som används för att beakta den identifierades och 
sammanställdes. En strategisk planerare på Örebro kommun kontaktades 
för att komplettera informationen i dokumenten med nyare information. 
Resultatet presenterades genom citat och utdrag samt en beskrivning av 
dem. Denscombe (2009) menar att fördelen med att använda dokument 
som datakälla är tillgången till stor mängd information som dessutom kan 
kontrolleras av alla.  

2.4 Tolkning 

Förklaringarna av empirin baserades på att kategorisera nybyggda hus 
inom ramen för vilken förtätningsstrategi som tillämpats. Undersökningen i 
GIS var således en geografisk analys. Vidare sattes resultatet från GIS-
analysen i relation till de identifierade förtätningsstrategierna i tabeller. 
Detta för att undersöka hur väl kommunen förhåller sig till sina uppsatta 
riktlinjer och därmed följa upp mönstret av det samtida 
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stadsbyggnadsidealet förtätning. I dokumenten för planeringen av 
grönstruktur undersöktes texten i syfte att finna begrepp som kunde 
kopplas till åtgärder i samband med förtätning. Därefter gjordes en 
resultatanalys och en diskussion utifrån ett teoretiskt perspektiv och den 
allmänna litteraturöversikten.  

Genom de valda metoderna kunde begreppen förtätning och grönstruktur 
problematiseras genom att respektive strategier undersöktes och sattes i 
relation till varandra.  

2.5 Metoddiskussion  

”Målet är själva processen från början till slut” (Trost 2014, s.8) 

Att skriva en uppsats är en process som ofrånkomligt leder till en mängd 
olika valmöjligheter. Utifrån de val som gjorts följer också begränsningar då 
ingen metod täcker in alla svar. En svaghet är att det svårt att kontrollera 
datakvaliteten då det material som tillhandahållits från kommunen är inte 
går att kontrollera om det är korrekt och helt i linje med det som avses 
undersökas. I tillägg är det värt att betona att kommunens egna texter kan 
vara vinklade på så vis att det mest positiva framhävs vilket kan vara en 
förklaring till att vissa arbetsmetoder som inte är helt implementerade ändå 
framhävs, som denna undersökning visat på.  

En svaghet i GIS-analysen kan förklaras genom att kategoriseringen i vissa 
fall var svårtolkad. Utgångspunkten var att kategorisera efter kommunens 
indelning av förtätningsstrategier, men snart togs beslutet att förenkla 
denna med hänvisning till den begränsade tidsåtgången. En eventuell 
analys hade varit att följa kommunens indelning fullt ut, men då hade det 
krävts ett mer grundligt arbete och djupare information vilket det inte fanns 
tid till. Exakta definitioner av kommunens indelning hade också varit 
fördelaktigt, nu bygger istället kategoriseringen på egen tolkning. Det 
betyder att viss del av tolkningen kan skifta beroende på vem som gör den. 
Tillförlitligheten kan alltså förbättras om metoden förfinas. En alternativ 
tolkning av GIS-analysen hade även kunnat göras genom att följa upp 
bostadshusens individuella kompensation. Istället valdes att beskriva hur 
kommunen arbetar generellt med att kompensera det som förtätas i 
tätorten. Ännu en alternativ tolkning hade kunnat göras genom att jämföra 
bostadshus innan och efter förtätningsstrategiernas antagande. Dessutom 
medför presentationen av en geografisk analys en brist i sig då en karta 
alltid är en generalisering av verkligheten. 
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Bostadshusen som byggdes 2015 kan antas ha planerats en tid innan 
förtätningsstrategins antagande 2014. Det kan också antas att en strategi 
har en viss implementeringstid innan den är ett fullt fungerande styrmedel. 
Därför är just tidsaspekten en brist för de slutsatser som kan dras av 
resultatet. Slutsatserna som dras kan istället ses som ett underlag som visar 
på stadens utveckling i nutid. För att fullt ut kunna dra slutsatser av 
strategins utfall så bör därför liknande uppföljning göras löpande framöver, 
förslagsvis varje år, för att skapa kontinuitet och ett brett 
planeringsunderlag.  

Enligt Denscombe (2009) så är sammanställningen av 
dokumentgenomgången en tolkning av författarens förförståelse och 
identitet vilket påverkar karaktären på empirin. Det är därför av vikt att 
betona att egna förutfattade meningar är en del av undersökningens helhet. 
Inte heller är syftet att kunna generalisera resultatet utan snarare 
problematisera den samtida processen. 

Vid kontakt med tjänstemän så informerades de om syftet med 
undersökningen vilket gav dem utrymme att ta ställning till de frågor som 
ställdes. Å andra sidan ställdes ett antal riktade frågor vilket resulterade i de 
svar och material som var i åtanke. Svaren kunde givetvis ha utvecklats om 
syftet med undersökningen sett annorlunda ut. Anonymitet utlovades varpå 
inga namn nämns. 

3. BAKGRUND OCH LITTERATURÖVERSIKT 

3.1 Planeringens grunder 

Samhället är i ständig förändring och förändringen sker i snabb takt. Trots 
att framtidens konflikter är svåra att förutspå så menar Nyström och Tonell 
(2012) att genom att öka kunskapen om samtida processer så skapas 
förutsättningar att möta den ovissa framtiden. Historiskt har det å andra 
sidan funnits en tilltro till att en konflikt mellan konkurrerande 
markintressen ska lösas genom att rationellt kompromissa. De senaste åren 
har dock nya perspektiv på hur planeringen ska bedrivas fått större plats 
som till exempel mer demokratiskt inflytande och bättre förvaltning av 
naturresurser (Nyström och Tonell 2012).  

Campbell och Frainstein (2012) menar att kärnan av planeringen bottnar i 
huruvida ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter vägs mot varandra. 
De tre aspekterna ska beaktas så att de formar samhället på ett långsiktigt 
hållbart sätt. Denna holistiska syn på planeringen medför dock konflikter 
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mellan de olika intressena som medför stora utmaningar för planerarna. 
Campbell och Frainstein (2012) beskriver hållbarhetsaspekterna som 
Planerarnas triangel, som är den utgångspunkt som dominerar dagens 
planering i stora delar av världen i tron om att modellen skapar hållbarhet.  

Som en reaktion på hur tidigare stadsbyggnadsideal format samhället 
menar Campbell och Frainstein (2012) att värderingarna har skiftat fokus. 
Det har skapats en tilltro till att hållbarhet uppnås genom att uppfylla 
ekonomisk tillväxt och fördela den för att skapa social hållbarhet och 
rättvisa, samtidigt som det görs med hänsyn till ekosystemen. Balans 
mellan de tre aspekterna är idealet, men i praktiken kan det vara svårt att 
upprätthålla denna balans och planerare tenderar att prioritera en eller två 
av aspekterna i triangeln. Beroende på vilket perspektiv som studeras så 
argumenterar (Campbell och Frainstein 2012) för att städer fyller olika 
funktioner. Då synen på vad städer ska fylla för funktioner varierar mellan 
planerare så blir följden att det läggs olika mycket resurser mellan 
aspekterna på olika platser.  

Hållbarhetsmålen och konflikterna som uppstår dem emellan illustreras i 
Figur 1. Där skapar strävan efter ekonomisk tillväxt och social jämlikhet en 
konflikt mellan privata och offentliga intressen. Mellan ekonomisk och 
ekologisk hållbarhet uppstår konflikt mellan resurser. Intressekonflikten 
bottnar i problematiken om hur stor del av jordens resurser som människan 
ska ta anspråk på utan att äventyra miljön. Den tredje konflikten uppstår 
mellan ekologisk och social hållbarhet och skapar problematik kring 
utvecklingen. Exempelvis hur socialt utsatta grupper ska ges bättre 
förutsättningar utan att nyttja naturresurser till denna utveckling. Genom 
att balansera och låta samtliga aspekter utvecklas så skapas ett grönt, 
lönsamt och rättvist hållbart samhälle. Campbell och Frainstein (2012) 
menar att denna planeringsteori har blivit en hegemoni i 
planeringsdebatten.   
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Figur 1. Planeringens mål och konflikter i strävan efter hållbar utveckling 
Källa: Campbell och Fainstein (2012) 
Illustration: Författaren 

3.2 Stadsbyggnad - ett historiskt perspektiv  

En uppdelning av stadsbyggnadens historia går att göra i tre globala 
generella epoker - tiden före, under och efter industrialiseringen. Dessa 
epoker har påverkat hur dagens fysiska struktur har formats efter 
respektive epoks samhälleliga ideal. De ideal som formar stadsbyggnaden 
påverkas av de värderingar och krafter som råder i samhället. Många gånger 
sker det som en reaktion på faktorer som anses vara historiska misstag 
(Antrop 2005). Ståhle (2008) beskriver att förståelsen för historiska urbana 
ideal bidrar till kunskap vid studier av nutida och framtida städer. Detta 
med utgångspunkt i att städers fysiska struktur är ett resultat av 
ekonomiska, sociala och miljömässiga processer.  

Tiden innan industrialiseringen karaktäriserades av att förändringarna i 
den urbana miljön skedde långsamt vilket gav platser tydliga identiteter. 
Förändringarna var lokala och rörligheten var liten. Istället bodde 
människor oftast på samma plats i generationer vilket medföljde ett starkt 
värnande av den lokala miljön och dess kulturella arv och identitet. Med 
tiden förändrades förutsättningarna genom nya tekniska lösningar som 

Grön, lönsam 
och rättvis
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intensifierade markanvändningen. Det rumsliga mönstret ändrades radikalt 
och under en generation kunde en plats tidigare identitet ha förändrats 
totalt (Antrop 2005). 

Under senare år har historien upprepat sig och förutsättningarna i 
stadsbyggandet förändrats, nu snabbare än någonsin. På grund av 
strukturella förändringar påverkas idag den lokala platsen av globala 
företeelser. Inte sällan för det med sig att de historiska miljöerna byggs över 
till förmån för snabb tillväxt. Tilltron till att människors nya behov och 
livsstilar ständigt ska förbättras tros vara anledningen till det. De nya 
värderingarna om hur landskapet ska formas ger våra städer nya funktioner 
och en annan dynamik än tidigare (Antrop 2005).  

3.3 Stadsbyggnad - där urbant möter grönt 

Många har haft visioner om hur avvägningen mellan grönstruktur och 
bebyggelse ska göras. Därför har tanken på att förena det reproduktiva med 
det produktiva i fysisk miljö sedan länge varit en vision för vissa planerare 
(Forsberg 2005). En mycket inflytelserik planerare och urbanteoretiker var 
Ebenezer Howard som med sin bok Garden Cities of To-Morrow har 
påverkat synen på planering. Hans idé var att staden skulle vara kompakt 
organiserad med såväl lugna bostadsområden som service och 
arbetstillfällen. Staden skulle vara omgärdad av odling och parker (Fishman 
1982). Med denna stadsplanering var intentionen att människor inte skulle 
behöva välja mellan att bo på landet eller i staden, utan välja det tredje 
alternativet Trädgårdsstaden (Parker 2004). Clark (2003) menar att 
Ebenezer Howards vision var ett försök till att reformera städernas sociala 
funktion. Han ville med den urbana formen underlätta för sociala möten att 
uppstå och samtidigt skapa interaktion mellan människa och natur. I 
visionen ingick även idéen om ett ekologiskt kretslopp där allt avfall skulle 
återvinnas och därmed åstadkomma ett hållbart samhälle (Clark 2003).  

Under 1930-talet influerades planeringen i stort av Le Corbusier med sina 
koncept The Green City och The Radient City. Med hänvisning till att de 
gröna, öppna ytorna är en stads lungor, så menade Le Corbusier på att de 
måste öka och att staden därför måste konstrueras vertikalt för att kunna 
öka i densitet (Ståhle 2008).  
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“The towns of today can only increase in density at the expense of the 
open spaces, which are the lungs of the city. We must increase the open 
spaces and diminish the distances to be covered. Therefore, the centre 
of the city must be constructed vertically”  

(Le Corbusier [1924]1987, citerad i Ståhle 2008, s. 14) 

 

Le Corbusiers planideal kom att bli synonymt med modernismen och 
resulterade ofta i utbredning av staden. I Sverige nådde modernismen sin 
topp i och med Miljonprogrammet mellan år 1965-1975. På många platser 
resulterade det i glesa förorter och funktionsseparering (Ståhle 2008).  

Som en reaktion och kritik till modernismens stadsutbredning så kom New 
urbanism-rörelsen att växa runt 1980-talet. Huvudbudskapet i New 
urbanism är att förtäta och skapa större densitet av människor. Ståhle 
(2008) beskriver att New urbanism-idealet blivit mycket omdebatterat runt 
om i världen. Han menar att anledningen kan vara att det råder skepticism 
kring om den kompakta staden är hållbar i en tid av ökad urbanisering eller 
om den inte är det (Ståhle 2008). Parker (2004) menar att New urbanism 
mer än något annat tidigare ideal avser att lösa sociala problem. Dessutom 
syftar idealet till att återinföra traditionellt europeiskt stadsbyggande så 
som blandad bebyggelse och markanvändning, förskolor och annan service 
inom gångavstånd och mindre bilvägar till förmån för gång- och cykelvägar. 
Urbaniseringen ska vara möjlig genom att göra både stadskärnan och 
förorterna tätare med syfte att ”växa smart” (Parker 2004).  

Den ständigt pågående planeringsdebatten gällande vilken plats naturen 
ska ha i urbana områden har de senaste åren intensifierats. Med framförallt 
1900-talets planideal i bagaget så går det dock att hävda att många 
urbanister försökt kombinera det som ses som stad respektive natur. 
Motsättningarna dem emellan är en fortsatt aktuell debatt, speciellt med 
klimatförändringarna i åtanke (Ståhle 2008). Eller som Antrop (2005) 
uttrycker det: 

 

” Nothing is new under the sun, but the atmosphere changed” 

(Antrop 2005, s. 32) 
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3.4 Hållbarhetsdiskursen 

Dagens Sverige är präglat av såväl de förindustriella som de 
efterindustriella stadsbyggnadsidealen. De ekologiska, ekonomiska och 
sociala problem som kan relateras till tidigare planeringsideal, står nu på 
agendan att lösas genom nya metoder. Det ideal som idag dominerar är den 
så kallade Blandstaden, med stort fokus på förtätning. Intentionen är att 
skapa bättre interaktion mellan funktioner och på så sätt skapa hållbarhet. 
Detta som en reaktion till de problem som uppstått av en allt för 
funktionsuppdelad struktur. Problem som exempelvis ökat bilberoende och 
minskad mångfald av olika slag (Bellander 2005).   

Hållbar utveckling är ett begrepp som fått fäste och präglar all planering.  
Bruntlandrapporten – Vår gemensamma framtid, skriven av 
världskommissionen för utveckling och miljö år 1989, kan ses som 
startskottet för begreppet hållbar utveckling i den fysiska planeringen. 
Sedan dess har hållbar utveckling och miljöskydd fått större plats i 
regelverket för den fysiska planeringen i Sverige. År 1999 så upprättade 
Sveriges riksdag miljömål som skulle ligga till grund för miljöarbetet 
(Nilsson 2013). En precisering av miljömålet handlar specifikt om den 
byggda miljön. Miljömålet God bebyggd miljö etablerades i syfte att främja 
att den bebyggda miljön ska vara en god och hälsosam livsmiljö. Detta 
uppnås genom att implementera ett hållbarhetstänk i arbetet med 
bebyggelsestrukturen (Boverket 2016b). En precisering av målet behandlar 
natur- och grönområden och lyder: 

 

”Det finns natur- och grönområden och grönstråk i närhet till 
bebyggelsen med god kvalitet och tillgänglighet”  

(Boverket 2016b) 

 

Begreppet hållbar utveckling kom att få ytterligare tyngd efter 
implementeringen av miljömålen. Nilsson (2013) menar att den svenska 
urbana diskursen förändrades efter millennieskiftet och kom att domineras 
av förtätning, funktionsblandning och marknadsföring av attraktiva, 
hållbara städer. Vidare beskriver Engström och Cars (2013) hur diskursen 
tar sig uttryck i städers strategier för hållbar utveckling. Även 
humankapital har fått en stor roll då städer snarast tävlar om att locka till 
sig ”rätt” arbetskraft genom att marknadsföra sin stad som attraktiv 
innehållande stadskvaliteter. Även detta i tron om att det skapar hållbar 
utveckling. Enligt Nilsson (2013) så har denna hållbarhetsdiskurs blivit 
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ledande och definierar dagens planering. Det faktiska utfallet av diskursen 
kan diskuteras då åtgärder som främjar attraktiviteten hos städer så som 
”waterfronts”, krockar med åtgärder syftar till att klimatanpassa städerna.  

En stor del i strategin för att arbeta med miljömålet God bebyggd miljö är 
att förtäta städerna. Genom att komplettera redan bebyggd miljö med 
bostäder nyttjas befintlig service. Syftet är dock inte att bygga så tätt som 
möjligt utan att låta människor ta del av den kvalitet som en tät stadsmiljö 
erbjuder. Närhet mellan boendet och aktiviteter är för många viktiga 
aspekter och legitimerar stadsförtätningen. Genom att kunna erbjuda god 
service och ett brett kulturutbud så blir städer mer attraktiva och då ökar 
invånarantalet vilket ses som positivt för kommunerna. För att städerna 
ska kunna ta emot människorna så används nu förtätning som strategi för 
att kunna växa, utan att i första hand göra det på bredden. 
Förtätningsstrategin får städer att växa inåt, utan att ta värdefull mark 
utanför städerna i anspråk. Förtätning har därför i planeringsdebatten 
blivit synonymt med hållbarhet. Strategin är dock inte helt okomplicerad. 
Någon mark måste tas i anspråk inne i städerna och inte sällan är det 
grönytor som blir bebyggda (Boverket 2016a).  

Även om hållbar utveckling i form av förtätning av många anses vara 
legitimt så hörs även kritiska röster. Neuman (2005) menar att förtätningen 
av våra städer och dess konsekvenser är komplex. Han menar att det 
konsensus som tycks råda inom planeringen i fråga om den täta stadens 
hållbarhet vilar på svaga vetenskapliga grunder. Han uppmärksammar 
också att det finns en paradox i att samma attribut som anses göra en tät 
stad attraktiv, även används vid utglesning. De argument som legitimerar 
förtätningen är ofta att strategin skapar hållbara och trevliga städer att bo i. 
Det hänvisas till att människor vill ha känsla av trygghet, grönska och bra 
skolor. Samma attribut är ofta vanliga i områden av lägre 
befolkningsdensitet. Neuman (2005) lyfter därför fram det faktum att 
människor har olika preferenser vad gäller vad som definierar en trevlig 
bostadsmiljö. Även hållbarhetsaspekten besitter en paradox enligt Neuman 
(2005). Han menar att lösningen inte ligger i den urbana formen och att 
förtätningen därför inte är ett nödvändigt grepp i hållbarhetsarbetet, istället 
läggs tilltro till tekniska lösningar. Ståhle (2008) menar dock att mycket 
talar för fördelarna med en förtätad stad. Detta med hänvisning till att 
avståndet som människor ska transporteras kan vara lösningen till den 
negativa klimatpåverkan. Om avstånden minskar så kommer fler att 
promenera eller cykla vilket minskar energianvändningen som tros vara en 
stor lösning till problemet. Ewing et al. (2007) stödjer den kompakta 
stadens fördelar i energianvändning förhållande till en mer utspridd vilket 
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mycket av dagens ideal grundas på. En förutsättning för att förtätning ska 
innebära hållbarhet är då att biltransporten minskar. 

3.5 Grönstrukturens betydelse i urban miljö 

Millennium ecosystem assessment (2005) beskriver ekosystemens 
betydelse för vår överlevnad. Ekosystemen ger oss människor produkter 
och tjänster varpå de kallas ekosystemtjänster. På grund av de ingrepp 
människan gjort i miljön under de senaste 50 åren så har ekosystemen och 
klimatet förändrats. Enligt Kaczorowska et al. (2015) började betydelsen av 
ekosystemtjänster i urban miljö att behandlas allt mer inom forskningen i 
mitten av 1990-talet. Sedan dess har ämnet uppmärksammats allt mer i 
myndigheter och kommuners strategier för hållbar utveckling. Boverket 
(2007) beskriver hur viktigt det är att säkerställa tillgången till natur i 
städer och nära bostäder. Samtidigt är efterfrågan på bostäder i vackra 
landskap stor och bidrar till den fortsatta utbredningen av städer. Samtidigt 
som mycket av den bostadsnära grönskan tas i anspråk när staden förtätas. 
Sammantaget bidrar det till att grönytorna i urban miljö minskar (Boverket 
2007). 

En indelning av beskrivningar av ekosystemens syften kan göras i 
stödjande, reglerande, kulturella och försörjande (Millennium ecosystem 
assessment 2005). De stödjande och reglerande ekosystemtjänsterna spelar 
en viktig roll i städernas urbana kretslopp. Gomez-Baggetun och Barton 
(2013) beskriver hur den gröna strukturen i urbana områden minskar 
risken för översvämning genom att infiltrationen av dagvatten ökar i den 
annars hårdlagda urbana miljön. Wingren (2015) beskriver hur öppna 
dagvattenlösningar dessutom gynnar en ökad biologisk mångfald i staden. 
Grönstrukturen fungerar som resurs i tider av klimatförändringar som 
medför både torka och större regnmängder genom att bidra till 
vattenbalans. Höga vattenflöden som är en potentiell översvämningsrisk 
dämpas av att ha så mycket växtlighet som möjligt, om så på små ytor i 
staden. Grönstrukturen fyller även funktionen att den reglerar den lokala 
temperaturen som tenderar att höjas av byggnader och infrastruktur.  

Littke (2015) hänvisar till att människor som bor nära grönområden 
använder dem oftare än de som inte gör det. Därför drar de större nytta av 
de fördelar som grönområdena ger och vistelsen tenderar även att ge 
människor en känsla av lokal tillhörighet. Grönområden tenderar alltså att 
frambringa social kontroll genom att generera positiva psykologiska effekter 
på människor. Ståhle (2008) menar också att människor som bor i en tät 
stad tenderar att besöka de parker som finns och dessutom värdesätta dem 
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högt. Grönområdena fungerar alltså både som social mötesplats och plats 
för andhämtning. 

Grahn och Stigsdotter (2003) konstaterar att det finns ett samband mellan 
tillgången till grönområden och människors hälsotillstånd. Andelen 
stressrelaterade sjukdomstillstånd har på senare år ökat i Sverige parallellt 
med att allt fler människor bor i städer. Genom att undersöka sambandet 
mellan hur avståndet till grönområden och människors bostad påverkar hur 
ofta de besöks, så fann de att avståndet till grönområdet är avgörande för 
hur ofta människor väljer att besöka det. Grahn och Stigsdotters (2003) 
studie visar på att ju kortare avstånd från bostaden till grönstruktur, desto 
oftare väljer människor att besöka den. Den mest gynnsamma situationen 
för människors hälsa är direkt tillgång till grönstruktur vid bostaden. 
Studien baseras på svar från 953 personer i Sverige och studien visade även 
på hur viktiga de hälsosamma effekterna av att vistas i grönområden är. 
Människor tenderar enligt studien att visa på mindre stressrelaterade 
sjukdomar vid god tillgänglighet till sin bostad. Dessutom visar studien på 
hur människor vars bostäder har dålig tillgänglighet till grönstruktur inte 
tenderar att kompensera för avsaknaden, utan istället går miste om de goda 
effekterna av vistelse i grönområden (Grahn och Stigsdotter 2003). 

Ytterligare studier har undersökt hälsorelaterade effekter av grönstruktur 
(Sonntag-Öström et al. 2014, 2015). En studie visar på hur skogsmiljöer i 
relation till urbana miljöer påverkar personer med psykisk ohälsa, specifikt 
utmattningssyndrom (Sonntag-Öström et al. 2014). De välgörande 
effekterna av att vistas i skogsmiljön jämfört med i stadsmiljö var 
exempelvis att människornas blodtryck blev lägre, klartänktheten ökade, 
humöret blev bättre och de blev mer alerta. Ytterligare studie (Sonntag-
Öström et al. 2015) bekräftar de hälsofrämjande effekterna av vistelse i 
skog. De medicinska effekterna av grönstruktur framkommer alltså av flera 
studier och kan för personer med psykisk ohälsa med fördel användas som 
terapi, men för bäst resultat i kombination med kognitiv beteendeterapi 
(Sonntag-Öström et al. 2015). 

Medvetenheten om livsmedelsförsörjningens påverkan på klimatet har även 
den ökat. Därför har önskan om att återanvända stadens tidigare 
outnyttjade resurser ökat i form av stadsodling. Koldioxidbelastningen från 
livsmedelsindustrin är stor och problemet har uppmärksammats allt mer. 
Stadsodling har blivit allt vanligare och genomförs både genom privata 
initiativ till större projekt och bidrar till social sammanhållning (Wingren 
2015).  
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Fuller och Gaston (2009) har undersökt hur storleken på en stad och dess 
andel grönyta korrelerar. Undersökningen visar på hur andelen grönyta per 
capita minskar drastiskt i befolkningsmässigt stora städer. Minskningen 
beror främst på att fler människor använder samma yta, snarare än att 
grönytorna bebyggs. Detta menar Fuller och Gaston (2009) kommer 
medföra att interaktionen mellan människor och natur kommer vara 
avhängig insats i grönstruktur som går utanför traditionell betydelse av 
grönstruktur. Att det tillkommer grönstruktur med kvalitet är avgörande för 
att människor ska kunna få tillgång till ekosystemtjänsterna (Fuller och 
Gaston, 2009). 

3.6 Konflikten mellan förtätning och grönstruktur  

Enligt Jim (2013) så finns det idag en brist i planeringen för grönstruktur i 
städer som förtätas. Han menar att trots höga ambitioner om att integrera 
gröna värden i kombination med förtätning så faller dessa värden ofta 
mellan stolarna. Enligt Ames och Dewald (2003) förstärks problemet med 
att det finns en hierarki mellan olika kompetenser bland de som har makten 
över den fysiska planeringen. De som verkar för de gröna värdena får stå 
tillbaka för de med utvecklings- och tillväxtrelaterade värden, vilket skapar 
obalans när helheten ska planeras. Jim (2013) pekar på att en lösning kan 
vara att ytterligare stärka samarbetet mellan olika intressen för att bryta 
barriärer och gamla tankemönster. Samtidigt föreslår han att även om 
kvantiteten på grönstrukturen minskar så skulle det vara möjligt att 
begränsa bortfallet och samtidigt förbättra kvaliteten genom konkreta 
insatser. Exempelvis genom att öka medvetenheten bland både planerare 
och allmänheten om grönstrukturens betydelse i urban miljö och sedan låta 
invånarna påverka planeringen av grönstruktur i större utsträckning. 
Sommer et al. (1994) visar på hur medborgarengagemang i planering av 
grönstruktur och egna initiativ till att förbättra kvaliteten och kvantiteten 
ger människor en högre grad av tillfredställelse än då de inte engageras.  

Haaland & Konijnendijk (2015) menar att trots ett stort stöd för förtätning 
som strategi för hållbarhet så behöver fler studier behandla hur 
grönstrukturens minskande kvantitet kan kompenseras: 
 

“Research regarding urban green space planning in cities under 

densification will need to include:… How loss of green space quantity 
can be offset by increased green space quality” 
(Haaland & Konijnendijk 2015, s. 760) 
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Haaland och Konijnendijk (2015) har identifierat fler utmaningar som är 
problematiska för grönstrukturplaneringen i städer som förtätas. Dels 
påvisas bristen av att strategier för grönstrukturens bevarande inte i 
tillräckligt stor utsträckning implementeras i den standardiserade 
planprocessen. Dels påvisas betydelsen av lagstadgat ansvar för den 
gemensamma naturen i urban miljö. Vid brist på lagstadgat ansvar kan det 
vara svårt för intressen som inte direkt ger ekonomiska vinster att få samma 
utrymme i planeringen. De åtgärder som görs sker då på mer eller mindre 
frivillig basis. Tian et al. (2012) identifierar att de bristande insatserna från 
politiskt håll och från andra makthavare kan bidra till okunskap kring den 
egna miljön. Exempelvis hur invånarna vill använda grönstrukturen och 
vilka platser som är omtyckta. Detta faktum kan ytterligare förstärka 
grönstrukturens underordnade värde. Baycan-Levent och Nijkamp (2009) 
poängterar dessutom hur en uppdelning av ansvar av grönstrukturen inte 
sällan leder till att ambitioner i strategier inte implementeras i 
planprocessen. Om ansvaret finns koordinerat till en enhet så är det enklare 
att implementera de gröna värdena.  

Littke (2015) pekar på att förtätningsstrategier komplicerar 
grönstrukturens roll i städerna. Hon menar på att det skett ett skifte i synen 
på grönstruktur i och med en högre grad av förtätning genom att det nu 
snarare förs en diskussion kring att skapa kvalitativ grönstruktur snarare än 
att bevara kvantiteten. En farhåga med det är att den återstående 
grönstrukturen blir som hon beskriver det ”parkifierad”. Med det följer 
andra typer av funktioner och ändrar grönstrukturens roll och får en mer 
social betydelse än ekologisk. Även De Roo (2000) problematiserar 
konflikten genom att peka på att förtätning som strategi för hållbarhet är 
komplex i relation till urban grönstruktur. Han menar att markkonflikten i 
städer får en extra dimension av förtätningsstrategierna då känsligheten 
ökar för städernas ekosystem med dess tillämpning. Han refererar till 
problemet som ”paradoxen i den kompakta staden” då funktionerna som 
skapar arbeten är i konflikt med funktionerna för ett gott liv (De Roo 2000).  

Ytterligare en aspekt av konflikten är att i fall där grönstrukturen 
underordnas förtätningen så tenderar många stadsbor att söka sig ut från 
staden i större utsträckning för att söka natur. Exempelvis genom att besöka 
ett fritidshus. Av den anledningen så ökar också behovet av transport 
återigen vilket går emot intentionen att minska transportbehovet vars 
argument förtätningen i stort vilar på (Byrne et al. 2010).  
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4. RESULTAT 

Materialet som framkommer i resultatet är baserat på tolkning av statistik 
från Statistiska centralbyrån, geografisk data från Lantmäteriet och Örebro 
kommun och personlig kommunikation med tjänsteman. Dokument från 
Örebro kommun, Naturvårdsverket och Naturskyddsföreningen samt delar 
av Miljöbalkens innehåll. 

4.1 Örebro kommun 

Konflikten mellan grönstruktur och förtätning undersöks genom fallet 
Örebro kommun och specifikt tätorten, se figur 2. Örebro kommun har 
under många år haft en stadig befolkningsökning. År 2015 bodde 144 200 
personer i kommunen vilket är en ökning med 8740 personer på bara fem 
år (SCB 2016b).  

Enligt Statistiska centralbyråns senaste mätning, år 2010, av 
markanvändningen av landets tätorter med minst 30 000 invånare, 
uppmätte grönytan 60 % av Örebro tätorts totala landareal. Övrig mark 
klassades som hårdgjord mark, åker samt ej klassificerbar mark (SCB 
2015c). Sedan år 2000 så är det en minskning av andel grönyta på totalt 7 % 
då den vid millennieskiftet uppmätte 67 % (SCB 2010). Vid mätningen 2010 
så fastställdes dock att invånarnas tillgång till den återstående 
grönstrukturen var en av de bästa i landet. 98 % av de boende inom tätorten 
hade 300 meter eller mindre till närmsta grönyta. Om privata trädgårdar 
och åkermark tas ur beräkningen så var tillgängligheten till allmänna 
grönytor 82 %, vilket var tredje bäst av alla landets större kommuner. 
Motsvarande andel i Täby kommun var 51 %, vilket visar på stora skillnader 
inom landet och Örebro kommuns jämförelsevis goda tillgänglighet till 
grönyta i tätorten (SCB 2015c). Huruvida grönstrukturen är allmänt 
tillgänglig eller inte påverkas således av hur ägar- och bebyggelsestrukturen 
ser ut. Med fler småhus minskar den allmänt tillgängliga andelen av 
grönstruktur, även om den återfinns.  

Sedan mätningen av markanvändningen gjordes år 2010 så har det 
tillkommit nya byggnader. Mellan åren 2011-2014 så färdigställdes 2860 
nya bostadshus i form av flerbostadshus och småhus (SCB 2015d). Året 
efter, 2015, så tillkom 202 nya bostadshus inom kommunen. Av dessa 
byggdes 78 hus inom tätortsavgränsningen (Örebro kommun 2016a).  
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Figur 2. Karta över Örebro kommun och tätort 
Källa: Lantmäteriet 2016 och Örebro kommun 2016a   
Kartograf: Författaren 
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4.2 Utgångspunkter i förtätningsarbetet 

Örebro kommun har arbetat fram en handlingsplan för hur 
bebyggelseutvecklingen ska ske de kommande 10 åren – Handlingsplan för 
stadens byggande, antagen år 2014. Kommunen annonserar: 

 

”Handlingsplanen tydliggör hur strategierna om bebyggelseutveckling 
i kommunens översiktsplan ska genomföras de kommande 10 åren. 
Handlingsplanen visar i vilken ordning som kommunen önskar att nya 
stadsdelar byggs ut och förtydligar kommunens inställning till två 
viktiga stadsbyggnadsprinciper i dagens stadsplanering; förtätning 
och blandning”  
(Örebro kommun 2016b) 

 

I handlingsplanen har kommunen preciserat 11 olika strategier för 
förtätning och 5 olika stadstyper. Handlingsplanen ska utgöra grund för 
prioritering genom att den beskriver vilka åtgärder som ska vidtas vid 
respektive förtätningsstrategi och stadstyp. Detta med syfte att förtydliga 
strategierna i kommunens översiktsplan kopplat till förtätning som medel 
för att skapa en hållbar och attraktiv stad. Vidare ska handlingsplanen 
fungera som vägledning och checklista vid bedömningar av inkomna 
planförslag. Sammanställningen av handlingsplanen är också ett sätt att 
minska de negativa effekterna som förtätning av en större stad som Örebro 
kan bidra till vid oaktsamhet (Örebro kommun 2014a). 

Handlingsplanens geografiska avgränsning är Örebro tätort, med 
hänvisning till att det är där den största befolkningstillväxten sker varpå 
svåra avvägningar i markprioritering uppstår. Förtätning och nybyggnation 
ska prioriteras inom en radie av 3 km från centrum, alternativt inom radien 
av 5 km vid mycket god kollektivtrafiksförsörjning. Förtätning i detta 
område ska prioriteras framför att bygga nya stadsdelar på obebyggd mark 
(Örebro kommun 2014a).  
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4.3 Förtätningsstrategier  

Här följer innebörden och kommunens ställningstagande gällande de 
förtätningsstrategier som identifierats inom Örebro kommun. 
Definitionerna för respektive strategi är baserad på innehållet i dokumentet 
Handlingsplan för stadens byggande (Örebro kommun 2014a) där inget 
annat anges:  

Lucktomt: ” En lucktomt är en mindre fastighet eller ett mindre 
markområde (skifte), som saknar huvudbyggnad, och som ligger mellan 
andra bebyggda mindre fastigheter eller markområden” 
(Naturvårdsverket 1996). I innerstaden ses detta som en bra 
förtätningsstrategi då den bidrar till att bygga ”stadsmässigt” slutna kvarter. 

Bebygga innergård: Innergårdarna till stadens bostäder är en viktig del av 
den sammantagna urbana grönstrukturen. Ytan anses vara en tillgång för 
invånarna och ska därför hanteras restriktivt i förtätningen. Här hänvisar 
dessutom kommunen till att se staden ur ett helhetsperspektiv och att 
innergårdarna och dess grönska i innerstaden behövs ur ett klimatmässigt 
perspektiv. 

Våningspåbyggnad: Att bygga på höjden på en redan existerande byggnad 
är inte den vanligaste metoden av förtätning, men kan komma att bli 
vanligare. Fördelarna med metoden är att befintliga stadsdelar kan 
kompletteras med ytterligare bostäder utan att ta ny mark i anspråk, öka 
variationen av bostadsstorlekar, höjdskala och arkitektur. 

Vindsinredning: Att utöka bostadsbeståndet genom att nyttja vindar ses 
som en kompletterande strategi till att bygga nytt. I Örebro kommun anses 
det finnas en bra potential att nyttja metoden. 

Riva och bygga nytt: Som en del i att omvandla staden till en förtätad 
blandstad så kan centrala verksamhetsområden rivas och bebyggas med 
bostäder istället. Det som marken tidigare var ämnad till kan med dagens 
synsätt vara bättre lämpade till funktioner som bostäder och service. 

Bygga i kanten på en park: Med hänvisning till invånarnas tillgång till 
grönska och parker så är denna metod olämplig i de flesta fall. Inte heller i 
nära anslutning till en park i innerstaden är det lämpligt för nyexploatering. 
I utkanten av staden menar kommunen å andra sidan att metoden kan 
komma att tillämpas. Detta med förutsättning att grönområdets sociala, 
biologiska och estetiska värde anses vara lågt. Metoden ska endast 
genomföras om byggnationen kompenseras genom att höja värdet i 
grönområden i närheten. 
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Bebygga grönytor: Metoden ska användas restriktivt men kommer att ske i 
stadens utkant. Om grönstruktur bebyggs så ska de förlorade värdena 
kompenseras och tillgången säkerställas. 

Bygga på ineffektivt utnyttjade ytor: Anses vara ytor som exempelvis 
parkeringsplatser, trafikrum eller gröna restzoner. Denna metod fungerar i 
samtliga stadstyper men ska bedömas från fall till fall huruvida den är 
lämplig. 

Bygga vid vatten: Förtäta nära vatten är både strikt förbjudet och samtidigt 
åtråvärt. Samtidigt som invånarnas tillgång till vattendragen ska 
säkerställas så kan metoden komma att tillämpas i de fall det anses göra 
Örebro stad mer attraktiv. 

Ny höjdskala: Att bygga på höjden är ett effektivt sätt att öka antalet 
bostäder. Då det ger en annan stadssiluett och skala på bebyggelsen än 
tidigare så ska metoden främst tillämpas i omvandlingsområden och längs 
vägar. 

Väldigt höga hus: Att förtäta genom specifika byggnader som är högre än 
andra bidrar till stadens identitet och blir ofta ett landmärke. I Örebro 
kommun ses metoden kunna tillämpas om det görs med hänsyn till 
näromgivningen. Med tanke på att hus som är betydligt högre än 
omgivningen förändrar karaktären och helhetsintrycket av staden så 
kommer det endast ske vid ett fåtal platser. 

De olika formerna för stadstyp som de beskrivna förtätningsstrategierna 
kan tillämpas inom är: Innerstad, innerstadsnära, verksamhets och 
omvandlingsområde, flerbostadshusdominerat och småhusdominerat.  
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En sammanställning över hur kommunen ska förhålla sig till förtätning 
beroende på förtätningsstrategi och stadstyp illustreras i Tabell 1. Tabellen 
visar att kommunen ska vara mest restriktiv vid förtätning i kanten på en 
park, där ingen av stadstyperna tillåter förtätning. Därefter på grönyta eller 
vid vatten där endast två stadstyper vardera tillåter förtätning. Två av 
strategierna tillåter projekt oavsett stadstyp - ineffektiva ytor och att riva 
och bygga nytt. Vidare visar tabellen att förtätning inte är aktuellt för vissa 
av strategierna och stadstyperna. Det gäller strategierna lucktomt, 
innergård och vindsinredning. Beroende på vilken typ av stadstyp som 
råder så är det alltså inte möjligt att tillämpa dessa tre strategier. Vad gäller 
stadstyp så visar tabellen att den mest tillåtande stadstypen är 
innerstadsnära lägen medan den minst tillåtande är flerbostadsdominerade 
lägen. 

Tabell 1. Förtätningsstrategier i Örebro kommun 
STADSTYP 

FÖRTÄTNINGS- 
STRATEGI 

Innerstad Innerstadsnära  Verksamhet 
/omvandling 

Flerbostads- 
dominerat 

Småhusdominerat 

Lucktomt 
 

     

Innergård      

Våningspåbyggnad      

Vindsinredning      

Riva, bygga nytt      

Kanten på en park      

Grönyta      

Ineffektivt nyttjad 
yta 

     

Vid vatten      

Ny höjdskala      

Väldigt höga hus      

Källa: Örebro kommun 2014a. Bearbetat och illustrerat av författaren. 

Ställningstagande: 

Positiv 

Negativ 

Inte aktuellt  
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4.4 Förtätningsstrategiernas faktiska fördelning 

4.4.1 I rummet 
 

Den rumsliga fördelningen av var de 78 nya bostadshusen placerats år 2015 
visualiseras i kartan i Figur 3. Genom en GIS-analys så kategoriserades 
respektive hus i en förtätningsstrategi baserat på närliggande områdes 
stadstyp och vilken av kommunens identifierade strategier som tillämpats.  

Majoriteten av de hus som byggts på grönyta är belägna i stadens ytterkant, 
vilket kan ses i Figur 3. Samtliga var placerade på grönyta intill befintliga 
bostadsområden. Mönstret av hus som byggts på ineffektivt nyttjad yta är 
koncentrerad till stadens mitt, om än något utspridd geografiskt. Marken 
som nyttjades var zoner intill en väg eller verksamhetsområde, ett trafikrum 
eller parkeringsplats. Husen vid vatten är placerade intill ån vid utloppet 
mot Hjälmaren i öst. Marken var tidigare öppen mark. 
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Figur 3. Karta över förtätningsstrategiernas rumsliga utfall år 2015 
Källa: Lantmäteriet 2016 och Örebro kommun 2016a  
Kartograf: Författaren 
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4.4.2 I siffror 
 

Resultatet av fördelningen av respektive förtätningsstrategi och stadstyp i 
siffror skildras i Tabell 2. Skillnaden från kommunens egen indelning, se 
Tabell 1, är att stadstyperna innerstad och innerstads nära uteslutits då 
dessa återger läget i staden medan övriga tre återger karaktären på 
området. Indelningen av förtätningsstrategierna gjordes således i de tre 
kategorierna: Verksamhets- och omvandlingsområde, 
flerbostadsdominerat och småhusdominerat område. 

Stadstyp: 12 hus kategoriserades inom Verksamhets- och 
omvandlingsområde, totalt 15,4 % av beståndet. 7 hus kategoriserades inom 
flerbostadsdominerat område, motsvarande 9% av beståndet. 59 hus föll 
inom småhusdominerat område vilket motsvarar 75,6% av den totala 
andelen hus.  

Förtätningsstrategi: Samtliga hus som kategoriserats inom 
förtätningsstrategin grönyta var lokaliserade inom ett småhusdominerat 
område. Strategin vid vatten resulterade i 6 hus inom ett verksamhets- och 
omvandlingsområde. Fördelningen av husen inom kategorin ineffektivt 
utnyttjad yta var 6 hus inom verksamhets- och omvandlingsområde, 7 
inom flerbostadsdominerat område och 9 inom småhusdominerat område. 

Tabell 2. Förtätningsstrategiernas fördelning - stadstyp 
STADSTYP 

FÖRTÄTNINGS- 
STRATEGI 

Verksamhet 
/omvandling 

Flerbostads- 
dominerat 

Småhusdominerat 

Grönyta   50 

Ineffektivt nyttjad yta 6 7 9 

Vid vatten 6   

Andel av stadstyp i % 15,4% 9% 75,6% 

Källa: Örebro kommun 2014a. Bearbetat och illustrerat av författaren. 

Ställningstagande: 

Positiv 

Negativ 

Inte aktuellt  
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Fördelningen av förtätningsstrategierna samt vilken typ av bostadshus som 

byggts sammanfattas i Tabell 3. Det visade sig vara 64 % av 

bostadsbeståndet som kategoriserades inom grönyta, 28 % inom ineffektivt 

nyttjad yta och 8 % vid vatten. Samtliga hus var av typen flerfamiljshus eller 

småhus (Örebro kommun 2016a). Majoriteten av småhus byggdes på 

grönyta, motsvarande 49 hus. Av flerfamiljshus byggdes majoriteten på 
ineffektivt nyttjad mark, motsvarande 11 hus.  

Tabell 3. Förtätningsstrategiernas fördelning – antal, andel och hustyp 

FÖRTÄTNINGSSTRATEGI ANTAL HUS ANDEL % 

 
 
HUSTYP 

Grönyta 50 64% 
1 flerfamiljshus 
49 småhus  

Ineffektiv 22 28% 

11 flerfamiljshus 
 9 småhus 
 2 ej fastställda 

Vid vatten 6 8% 6 småhus  

Total 78 100% 
12 flerfamiljshus 
 66 småhus 

Källa: Örebro kommun 2014a; 2016a. Bearbetat och illustrerat av författaren. 

 

4.4.3 I förhållande till centrum 

 
En sammanställning av hur nära centrum, Örebro slott, som förtätningen 
skett illustreras i Tabell 4. Det visade sig att förtätningen fördelades lika 
inom avstånden 3 km från slottet och 3-5 km från slottet. Totalt 
genomfördes 38 förtätningsprojekt inom respektive avståndsspann vilket 
motsvarar 48,7% av beståndet. 2 hus placerades utanför 5 km från slottet 
vilket motsvarar 2,6%. Det rumsliga mönstret av förtätningen i förhållande 
till avståndet till centrum illustreras i Figur 4. 

Tabell 4. Förtätningsstrategiernas fördelning – i förhållande till centrum 

FÖRTÄTNINGSSTRATEGI INOM 3 KM INOM 3- 5 KM UTANFÖR 5 KM 

Grönyta 16 32 2 

Ineffektiv 16 6                                   - 

Vid vatten 6                                -                                   - 

Total 38 38 2 

Andel  48,7% 48,7% 2,6% 
Källa: Örebro kommun 2014a; 2016a. Bearbetat och illustrerat av författaren. 
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Figur 4. Karta över förtätningsstrategierna i förhållande till centrum 
Källa: Lantmäteriet 2016 och Örebro kommun 2016a  
Kartograf: Författaren 
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4.5 Arbetet med grönstruktur i kombination med förtätning 

Naturskyddsföreningen (2007) skriver i sin rapport 
Kompensationsprincipens användning som följer: 

 

” Ekologiska och rekreativa funktioner ägs inte av någon – det måste 
till särskilda system för att värna dessa. Vid exploatering av mark 
minskar eller omintetgörs dessa värden för allmänheten, och de bör 
alltså kompenseras av exploatören” 
(Naturskyddsföreningen 2007, s.3) 

 

Kompensationsprincipen är en lagstadgad insats som används vid ingrepp i 
skyddade områden (SFS 1998:808). Naturskyddsföreningen (2007) visar 
dock på bristen på skydd av natur som inte är klassad som skyddat område, 
så som många gånger är fallet i en tätort. De krav som ställs på exploatören 
att kompensera för exploatering i skyddande områden finns alltså inte på 
samma sätt i städerna utan bygger på frivilliga insatser. 
Kompensationsprincipen kan dock enligt Naturskyddsföreningen (2007) 
vara ett bra redskap i arbetet att beakta stadens natur både kvantitativt och 
kvalitativt. I brist på lagstöd måste dock kommunerna ta ett frivilligt 
initiativ till att tillämpa kompensationsprincipen. En enkätundersökning 
visar på att endast tre av Sveriges kommuner har uttryckt att de använder 
sig av kompensationsåtgärder, varav en är Örebro kommun 
(Naturskyddsföreningen 2007).  

Kompensationsprincipens innebörd enligt Örebro kommuns strategiska 
dokument Örebro grönstruktur:  

 

”Om värdefull park eller annat grönområde måste tas i anspråk för 
exploatering så bör det undersökas om den förlorade biotopen kan 
kompenseras genom att likvärdig area anläggs på annat ställe. Med 
det menas både lika stor area som innehåller motsvarande värden som 
det som exploateras. Därmed minskas inte den totala arean park eller 
grönområde i staden”  
(Örebro kommun 2006, s.84) 
 

”Exempelvis att förluster av träd och värdefulla grönytor i stadsmiljön 
ska kompenseras genom nyanläggning av liknande grönytor i 
närliggande del av staden i minst samma omfattning som förlorats”  
(Örebro kommun 2006, s.7) 
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Trots att innehållet i dokumentet Örebro grönstruktur fastslår att 
kompensationsprincipen ska vara en styrande princip så saknas ett system 
för vad som faktiskt definierar kompensation. I dokumentet Naturplan för 
Örebro kommun (2014b) så konstateras det att kompensationsprincipen 
som verktyg behöver utvecklas för att skapa en kompensationsmodell som 
ska implementeras i planprocessen. Vid en uppföljning av arbetet med att 
skapa en kompensationsmodell så konstaterades det i dokumentet 
Temarapport natur (Örebro kommun 2015) att processen påbörjats men 
inte avslutats. Arbetet påbörjades år 2013, vilade under år 2014 för att 
kanske fortsätta under år 2015. Vid kontakt med Örebro kommun och på 
frågan om hur arbetet med att implementera kompensationsprincipen i 
staden så löd svaret: 

 

”Detta ställningstagande har inte omsatts i fasta rutiner, så att 

kompensation alltid bedöms i varje fall/detaljplan… För ett par år 
sedan så fanns det en arbetsgrupp som arbetade för att ta fram en 
modell för hur kompensationsfrågor skulle kunna hanteras 
systematiskt i planprocessen. Men den arbetsgruppen stannade vid att 
den ordinarie checklistan för konsekvensbedömning borde uppdateras 
utifrån detta perspektiv, och sen blev frågan vilande en lång period”  
(Örebro kommun 2016c)1 

 

Kompensationsprincipen används därför för tillfället endast som princip för 
att kompensera för exploatering på grönområde, men används inte 
systematiskt vid varje projekt. Kommunen har ambitionen att slutföra det 
påbörjade arbetet under våren 2016 (Örebro kommun 2016c). En 
kompensationsåtgärd som dock är i bruk enligt Örebro kommun (2014a) är 
en så kallad trädgaranti som innebär att för varje träd som måste tas bort i 
de centrala delarna av staden till följd av förtätning, så ska minst ett nytt 
träd planteras. 

Slutligen läggs även ansvaret av kompensation på den enskilda 
fastighetsägaren enligt dokumentet Handlingsplan för stadens byggande: 

 

” En grönare stad medför högre krav på hur grönska hanteras inom 
den enskilda fastigheten, att grönska i olika och nya former tillförs 
innergårdarna” 
(Örebro kommun 2014a, s.9) 

                                                           
1 Citatet kommer från en mailkonversation med tjänsteman på Örebro kommun, 2016.  
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Som underlag inför kommande förtätningsprojekt så genomför kommunen 
dessutom under våren 2016 en enkätundersökning – Bästa platsen. Det är 
en webbenkät som senare ska ligga till grund för prioriteringar vid 
utvecklingsprojekt (Örebro kommun 2016c). Genom att låta allmänheten 
berätta om vilka kvaliteter de uppskattar i olika grönområden så kommer 
värdefull statistik att samlas in baserat på invånarnas tycke. Detta görs 
genom att besvara frågor och ange platsen på en karta. Resultatet från 
enkäten kommer att beaktas i skapandet av en ny grönstrukturplan (Örebro 
kommun 2016c).  

5. RESULTATANALYS 

Med utgångspunkt i konflikten mellan förtätning och grönstruktur i städer 
som växer gjordes en undersökning för att utvärdera hur begreppen beaktas 
idag. Örebro är till befolkningsmängden en av Sveriges större städer och 
dessutom en av de snabbast växande (SCB 2016a). Det var därför av 
intresse att utvärdera hur denna kommun hanterar problematiken.  

Det visade sig att Örebro kommun hade arbetat fram en förtätningsstrategi 
som ska utgöra grund för prioritering i planeringen (Örebro kommun, 
2014). Med hänvisning till att Boverket (2016a) uppmanar kommunerna att 
ha en förtätningsstrategi, kan det konstateras att Örebro ligger i framkant 
med en uttalad strategi då det ännu är relativt nytt i 
planeringssammanhang. Detta kan ses som ett genomtänkt sätt att ha 
framförhållning i den fysiska planeringen. Statistik visade även att 
kommunen har en jämförelsevis god tillgång till grönyta inom tätorten (SCB 
2015c). Detta ger kommunen ett försprång då förutsättningarna är goda, 
men även ett ansvar att förvalta tillgången på bästa sätt. Så hur såg då 
relationen ut mellan förtätningsstrategin och de faktiska 
förtätningsprojekten efter strategins antagande? 

Örebro kommuns förtätningsstrategi identifierades i dokumentet 
Handlingsplan för stadens byggande, antagen år 2014 och innehöll 11 
typer av strategier och 5 stadstyper. Året efter strategins antagande, år 
2015, så tillkom 78 bostadshus inom Örebro tätort. Bostadshusens 
lokalisering undersöktes genom GIS och kategoriserades inom ramen för 
Örebros strategier. Enligt strategin så ska grönyta endast tas i anspråk i 
stadens ytterkanter eller om ytan anses vara ineffektiv. Kartläggningen 
visade att de hus som kategoriserats inom grönyta följde strategins 
intentioner. Majoriteten av husen återfanns i stadens utkant med undantag 
för två hus som byggdes relativt nära centrum. I övrigt identifierades 
ytterligare två typer av förtätningsstrategier – ineffektivt nyttjad mark och 
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vid vatten. Den ineffektivt nyttjade marken visade sig även den till viss del 
bestå av grönyta, men även trafikrum och parkeringar. Med hänvisning till 
att även grönstruktur som anses ”ineffektiv” behövs i stadens ekosystem så 
kan det tyckas motsägelsefullt att nyttja marken genom att klassa den som 
ineffektiv och därmed legitimera förtätningen. Dessutom så kategoriserades 
6 hus vid vatten, vilket kommunen i sin strategi beskrev skulle användas 
mycket restriktivt med hänvisning till att säkerställa allmänhetens tillgång 
till vattnet. Med andra ord så gick i det fallet det attraktiva bostadsläget före 
naturen.  

Resultatet av kategoriseringen visade att majoriteten av husen som 
tillkommit efter strategins antagande byggts på grönyta och var småhus, se 
tabell 2 och 3. Därmed har Örebro kommuns goda tillgång till grönstruktur 
i tätorten minskat. 2010 så visade SCB:s kartläggning att Örebro hade tredje 
bästa tillgången i landet. Frågan är om dessa gynnsamma förutsättningar 
kan bibehållas om förtätningen fortlöper som denna kartläggning visat. 
Visserligen följer de nya husens etablering i stora drag strategin, men det är 
enkelt att argumentera för brister i strategin om grönstrukturen tummas på 
genom att den tas i anspråk genom flera av kategorierna. En aspekt som då 
kan komma att bli allt mer påtaglig ju mer grönstruktur som tas i anspråk 
är hur slitaget ökar på den återstående marken. Urbaniseringen kommer 
bidra till ett större tryck på de ytor som är kvar och jag anar att det kommer 
ställas större krav på skötsel i framtiden. Dessutom kanske dessa miljöer får 
ytterligare stärkt roll i fråga om att stimulera social hållbarhet då fler möts 
på mindre yta.  

Ett annat uttalat mål för kommunen är att det mesta av nybyggnationen ska 
ske inom 3 km från centrum. Alternativt maximalt 5 km från centrum om 
kollektivtrafiken är god (Örebro kommun 2014a). Kartläggningen visade att 
lika stor del som byggts inom 3 km, även hade byggts inom 3-5 km från 
centrum. Här tas alltså ett visst frånsteg från den uttalade strategin. I tillägg 
tillkom 2,6 % av beståndet utanför 5 km radien. Det kan ses som att 
strategin generellt följs men att ännu tydligare definitioner hade varit 
lämpligt för att få fram en tydligare utvärdering som kan jämföras med 
andra städer.  

Undersökningen visade alltså att grönstrukturen till ytan minskat i Örebro 
kommun det senaste året. I den nationella planeringsdebatten så utmärker 
sig dock kommunen i frågan och Björn Sundin skriver i DN-debatt: 
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”Vi kan hjälpa Stockholm att bygga tätt och grönt… Det går alltså 
alldeles utmärkt att kombinera en hög takt i byggandet med höga 

ambitioner för friluftsliv och naturvård… Det är nämligen så vi 
brukar göra i Örebro: vi ser till att kompensera rejält för de grönytor 
som påverkas av byggande. I rätt många fall är resultatet att 
naturvärdena ökar – samtidigt som grönområdena blir mer 
tillgängliga” 

(Sundin 2016) 

 

Som en del i att grönstrukturen minskar i tätorten, så visade det sig att 
Örebro kommun valt att arbeta med kompensationsprincipen. Dessutom 
konstaterades att Örebro är en av få kommuner i landet som frivilligt valt 
att arbeta utifrån principen då den saknar lagstöd utöver mark som är 
skyddad och alltså sker på mer eller mindre frivillig basis. Trots ambitionen 
att arbeta utifrån principen att kompensera för den grönstruktur som tas i 
anspråk i tätorten så visade undersökningen att den inte är helt 
implementerad i planprocessen. Trots att kommunen i flera dokument 
(Örebro kommun 2006; 2014a; 2015) hävdar att kompensation gäller som 
princip så är det inte standard att den tillämpas utan används från fall till 
fall. En tjänsteman vid Örebro kommun beskriver dock att ett nytt arbete 
påbörjats för att standardisera och implementera principen i planprocessen. 
Intentionen är att när grönstruktur tas i anspråk inom tätorten så ska det 
systematiskt göras en kompensation som en fast rutin. I väntan på denna 
implementering så finns kompensationsprincipen endast som en princip 
som kan tillämpas. Å andra sidan tillämpas den så kallade trädgarantin som 
är ett sätt att beakta grönstrukturen vid förtätning. Som sin helhet kan det 
dock ses som att grönstrukturen fortsatt har en underordnad roll i 
prioriteringen vilket på sikt kan leda till problem. 

Även om kommunen har ansvaret för helhetsstrukturen i staden så visade 
genomgången av dokumenten att kommunen lägger över stort ansvar på de 
enskilda fastighetsägarna. Hade kompensationsprincipen används på rutin 
vid varje detaljplanehandläggning så hade dock kommunen kunnat kräva 
större engagemang för kompensation hos exploatörer än vad som görs idag. 
Det går därför att argumentera för att det är svårt att se till att 
grönstrukturen som helhet kompenseras för då kommunen i alla lägen inte 
står som exploatör.  
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6. DISKUSSION 

Hållbarhetsdiskursen med förtätning som ledord har rotat sig i den svenska 
planeringen och med det dragit konflikten mellan grönstruktur och 
bebyggelse till sin spets. Kärnan i debatten är inte en ny problematik utan 
har debatterats flitigt genom årens lopp. Kanske är det inte konstigt att 
förtätning av städer är komplicerat och väcker motstånd – det handlar ju 
om vårt sätt att leva. Med en ny förtätad stadsstruktur så skapas nya 
levnadssätt och funktioner i staden och vi är i Sverige endast i början av en 
process att omvandla våra städer.  

Forskning (Haaland och Konijnendijk 2015) som behandlat hur strategier 
för grönstruktur implementeras i strategier för tillväxt, visar att kunskapen 
om hur grönstrukturen kompenseras i städer som förtätas är bristfällig. 
Därför var ett av syftena att komplettera den kunskapen och öka förståelsen 
för den samtida processen.  

Resultatet visade att Örebro kommun förvisso ligger i framkant av Sveriges 
kommuner vad gäller att kompensera bortfall av grönstruktur i tätort. 
Samtidigt saknas en viktig beståndsdel – rutinmässighet, för att kommunen 
till fullo ska kunna hävda att de tillämpar kompensationsprincipen eftersom 
att den inte tillämpas som standard. Jim (2013) menar att ambitionerna för 
grönstruktur inte sällan faller mellan stolarna till förmån för de 
tillväxtorienterade värdena. I Örebro så visade undersökningen att så kan 
vara fallet, då strategier för förtätning har etablerats medan strategin för 
kompensation ännu inte är helt etablerad i processen. Därmed kan det 
argumenteras för att Ames och Dewalds (2003) poäng om hierarki mellan 
värden i planeringen stödjs. Vissa värden som ger en ekonomisk vinst direkt 
värderas högre än värden som kanske inte genererar en direkt vinst på kort 
sikt. Även Haaland och Konijnendijks (2015) beskrivning av hur viktigt 
lagstöd är för att integrera strategier för grönstruktur i planprocessen stödjs 
i det här fallet. Jag menar att det finns en problematik i att kompensation 
bygger på frivillighet och därmed säkerligen bidrar till att arbetet går trögt. 
Om man istället lyckas sätta upp konkreta verktyg och principer för hur 
kompensationsprincipen ska implementeras som standard så kan 
säkerligen kollisionen mellan strategierna förtätning och grönstruktur 
minska och istället kombineras bättre. Idag tycks strategierna dessvärre inte 
vara så integrerade som de borde då stor del av förtätningen sker på grönyta 
medan kompensation för det ännu inte är fullt standardiserat trots att det 
är en intention.  
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I likhet med Baycan-Levent och Nijkamp (2009) som menar att en 
uppdelning av ansvaret för grönstrukturen försvårar att ambitionerna 
implementeras i planprocessen, så stämde påståendet överens med arbetet i 
Örebro kommun. Eftersom att arbetet ännu bygger på frivillighet så kan det 
vara svårt att koordinera och sätta upp ramar som samtidigt tillåter en 
rimlig avvägning i förhållande till nybyggnation. Genom undersökningen så 
har dock kunskapen ökat om hur en av Sveriges större städer kompenserar 
grönstrukturen i samband med förtätning vilket forskningen behöver 
kompletteras med enligt Haaland och Konijnendijk (2015). Jag menar att 
om fler liknande undersökningar skulle göras så skulle kunskapen om hur 
förtätningen påverkar stadsstrukturen öka. Exempelvis vilka funktioner en 
tätare stadsstruktur innebär för såväl miljö, djur- och människoliv. Detta 
skulle ytterligare stärka argumentet om att beakta grönstrukturens roll för 
att på sikt tydliggöra vems ansvar den urbana grönstrukturen egentligen är. 
Likt Ståhles (2008) beskrivning av hur städers fysiska struktur är ett 
resultat av ekonomiska, sociala och miljömässiga processer, så vill jag 
poängtera att det är många faktorer som påverkar stadsstrukturens 
utformning och därmed städers nya funktioner.  

Sommer et al. (1994) och Tian (2012) pekar på att om medborgarna är 
delaktiga i planeringen för grönstruktur så kommer även tillfredställelsen i 
staden att öka. När kvantiteten av grönstruktur minskar till följd av 
förtätningen så är det kanske ännu viktigare att anamma denna teori för att 
öka kvaliteten. Jag anser att enkätundersökningen Bästa platsen visar på en 
vilja från Örebro kommuns sida att beakta invånarnas önskan. Genom att 
låta invånarna tycka till om all grönstruktur i kommunen så skapas ett 
underlag baserat på medborgardelaktighet. Initiativet visar på att 
kommunen på allvar har som intention att ta invånarnas önskningar i 
beaktning vilket enligt Sommer et al. (1994) och Tian (2012) kommer att 
gynna helheten så fler människor kommer till tals och därmed blir nöjdare. 
Jag anser att det i en tid av så stark urbanisering är viktigt att fånga upp 
medborgarnas åsikter då det kan ge en tydlig bild över vilka områden som 
är omtyckta och vilka som inte är det i sin helhet. Detta eftersom 
förtätningstrycket visat sig vara stort nära centrum där många människor 
dagligen vistas och mark som tidigare använts kommer på sikt att 
försvinna. Med ett underlag som till viss del då baseras på medborgarnas 
åsikter så har åtminstone de rekreativa värdena beaktats.  

För att skapa så bra förutsättningar som möjligt för att möta framtida 
utmaningar så menar Nyström och Tonell (2012) att det behövs kunskap 
om de samtida samhälleliga processerna. Dessutom menar de att det skett 
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en förskjutning av makt i planeringen till följd av ökat demokratiskt 
inflytande. Resultatet vidareutvecklar denna utgångspunkt då det 
genererade en utvärdering av hur den samtida processen förtätning i 
praktiken fördelas. Genom att kontinuerligt följa upp förtätningen på detta 
sätt skapas alltså bättre underlag inför framtida beslut.  

Planerarnas triangel, beskriven av Cambell (2012), är mer aktuell än 
någonsin då den kan sägas utgöra en hegemoni i planeringsdebatten. 
Undersökningen har visat hur en av intressekonflikterna i planerarnas 
triangel tar sig uttryck i en stad som förtätas. Konflikten mellan 
grönstruktur och förtätning är en del i den resurskonflikt som uppstår i 
städer som ska utvecklas. En anledning till att konflikten är så aktuell i 
dagens debatt menar Antrop (2005) och Ståhle (2008) bygger på att den 
fysiska strukturen som byggts upp i många fall inte följer det nutida idealet. 
Genom att dokumentera det nutida arbetet så är det därför enklare för 
framtida generationer att utvärdera denna tids ideal. Det betyder att en 
löpande kartläggning likt denna kan bidra till att skapa en bild av hur 
förtätningen genomförs och därmed vilka åtgärder som kan tänkas behöva 
implementeras i processen.  

Genom att snegla på inflytelserika planerare som Ebenezer Howard och Le 
Corbusier och senare New urbanism- rörelsen, så går det att konstatera att 
många försökt kombinera allt vad som hör stadsliv till med natur. Vissa 
med större framgång än andra. Den samtida process som undersökts kan 
sägas bottna i problematiken som de nämnda inspiratörerna försökt lösa. 
Med historien i baktanke så myntades även begreppet hållbar utveckling i 
slutet av 80-talet (Nilsson 2013). Begreppet konkretiserades ytterligare 
genom etableringen av miljömålen i slutet av 90-talet (Boverket 2015) där 
specifikt God bebyggd miljö berör denna undersökning. Här verkar det 
finnas en problematik i definitionen för vad en god bebyggd miljö faktiskt 
innebär då strategierna för förtätning och grönstruktur inte är helt 
integrerade med varandra. Det som menas vara god bebyggd för den ena, är 
inte alla gånger det för den andra. Även preciseringen för natur- och 
grönområden kan diskuteras då den syftar till att säkerställa 
grönstrukturens kvalitet och tillgänglighet. Med hänvisning till SCB:s 
markkarteringar (SCB 2015c; SCB 2010) så minskade kommunens totala 
andel grönyta med 7 % mellan åren 2000 till 2010. Med det som 
utgångspunkt så kan det argumenteras för att när grönstrukturen minskar 
så minskar även tillgängligheten till den i en stad. Människor får helt enkelt 
ett längre avstånd till närmsta grönyta. Jag ser det som att om 
tillgängligheten tummas på så kan kvalitetsaspekten av miljömålet komma 
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att få en ännu viktigare roll i samband med förtätning. Kanske är 
kompensationsåtgärder då ett sätt att återigen öka tillgängligheten genom 
att säkerställa grönstrukturens roll i en urban, förtätad miljö.  

Jag tolkar det som att det råder delade meningar inom det aktuella 
kunskapsläget i huruvida förtätning som strategi för hållbar utveckling 
verkligen är den givna lösningen. Då det visade sig att Örebro kommun har 
intentionen att implementera kompensationsprincipen på frivillig basis så 
ser jag det dock som att kommunen försonats med förtätningsidealet. 
Genom att då kompensera för förlust av grönstruktur så kan det tänkas få 
konsekvensen att staden ”parkifieras” likt argumentationen som De Roo 
(2015) för. Jag ser därför att det behövs ytterligare kunskap om vad faktiskt 
en kvalitativ kompensation innebär för en helhet så som staden innebär.  

Vidare har undersökningen ytterligare problematiserat begreppet förtätning 
och visat på att det finns kritiska röster som ifrågasätter 
förtätningsparadigmet, eller delar av det ( se Neuman 2005; De Roo 2000; 
Byrne et al. 2010). Det konsensus som tycks råda om att förtätningen 
innebär hållbar utveckling är inte all vetenskap överens om. Med 
hänvisning till de hälsobringande effekter som grönstrukturen ger oss 
människor (Grahn och Stigsdotter 2003; Littke 2015; Ståhle 2008; 
Sonntag-Öström et al. 2014, 2015) så är det inte konstigt att många av oss 
vill bo i nära anslutning till naturen. Därför kan det vara av intresse att 
uppmärksamma kritiken till förtätning som observerats. Med nya tekniska 
lösningar eller nya levnadsvanor så kan det vara möjligt att se andra 
lösningar till hållbar utveckling i kombination med att allt fler kan bo nära 
naturen istället för i en tät stad. Speciellt med tanke på att ett stort 
argument för förtätning är energibesparingen som den medför (Ewing et al. 
2007). Argumenten för att förtäta städerna skulle alltså kunna ifrågasättas 
om exempelvis all energi var förnyelsebar.  

Kunskapen om hur viktig grönstruktur är i urban miljö började enligt 
Kaczorowska et al. (2014) att uppmärksammas inom forskningen så sent 
som på mitten av 1990-talet. Tidigare har ekosystemtjänster mest varit 
grund för forskning utanför städer. Med hänvisning till att kunskaperna om 
grönstruktur i städer ännu är relativt ny, så går det att argumentera för att 
uppsatsens utfall är ett resultat av det. Eftersom att städer traditionellt 
associerats till motsatsen till landsbygd så har de gröna värdena inte 
utforskats i tillräcklig utsträckning och därför har de också fått stå tillbaka 
för andra värden. Det blir tydligt när undersökningen visat på att 
majoriteten av nya bostadshus faktiskt byggts på grönyta.  
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Följderna av klimatförändringarna har vi nyss börjat skönja och vad som 
väntar de kommande åren är svårt att förutspå. Då grönstrukturen fungerar 
klimatreglerande så kommer vi att om möjligt behöva den ännu mer i takt 
med ett varmare klimat och tätare bebyggelse. Det är därför problematiskt 
om en så starkt växande kommun som Örebro inte implementerar en 
strategi för kompensation av grönstrukturen i den ordinarie planprocessen.  

6.1 Vidare forskning 

Allt eftersom arbetet fortlöpte så uppstod nya frågeställningar som kan 
tänkas utgöra grund inför framtida undersökningar: 

Exempelvis vore det fördelaktigt att definiera ett antal förtätningsstrategier 

som kan ligga till grund för samtliga kommuners förtätningsarbete. På så 

sätt skulle det vara möjligt att jämföra kommunerna emellan och på så sätt 

skapa en metod för utvärdering av landet som helhet, snarare än endast 

lokala fallstudier. Jag föreslår därför en fortsätt utvärdering av förtätningen 

på likande vis för att skapa ett underlag till hur förtätningen faktiskt 

tillämpats för att lättare kunna avgöra vilka åtgärder som ska göras med 

grönstrukturen. Strategier måste följas och därför utvärderas. Detta för att 
lyckas med hållbarheten.  

En annan aspekt kan vara att undersöka hur kompensation för bortfall av 

grönstruktur i tätort kan göras då det verkar saknas stöd för hur det ska 

göras. Dessutom behövs en vidareutveckling av hur kvalitativ kompensation 

står sig mot den kvantitativa förlusten. Även hur strategier för grönstruktur 
kan implementeras i övriga strategier för att säkerställa dess värden.  

Studier som följer upp människors attityd till att leva kompakt i Sverige 

skulle kunna tydliggöra huruvida människor trivs eller inte i den miljön vi 

nu skapar. Då vi är vana vid stora öppna ytor så kan det vara av intresse att 
undersöka om det är hållbart rent psykologiskt att förtäta städerna. 

Förslagsvis bör grönstrukturens kvalitet och tillgänglighet i städer som 

förtätas följas upp. Det vore intressant att studera vilka konsekvenser en 

negativ utveckling av dem får för människa och miljö, men även vilka 
åtgärder som är mest lämpade att utföra för att istället öka värdena. 
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7. SAMMANFATTNING 

Utgångspunkten för uppsatsen var att det råder en intressekonflikt mellan 
förtätning och grönstruktur då städer växer i en tid av urbanisering. 
Dessutom var utgångspunkten att det med hänvisning till Haaland och 
Konijnendijk (2015) finns en bristande kunskap om hur hänsyn till 
grönstruktur implementeras i förtätningsstrategier i städer som växer. 
Slutligen tog uppsatsen avstamp i Boverkets (2016a) uppmaning till 
kommunerna om att ha en förtätningsstrategi och utvärdera dess 
prioriteringar. Mot denna bakgrund lades grunden för uppsatsens 
övergripande syfte att problematisera och öka förståelsen för den samtida 
processen – relationen mellan förtätning och grönstruktur.  

Syftet var att identifiera vilka förtätningsstrategier som Örebro kommun 
tillämpar. Vidare var syftet att genom en geografisk analys i GIS jämföra 
hur den faktiska fördelningen av nya bostadshus ser ut i relation till de 
uttalade förtätningsstrategierna genom en kategorisering. Detta för att 
sedan diskutera hur kommunen kombinerar förtätning med intentionen att 
beakta grönstrukturen.  

Det visade sig att kommunen arbetat fram en strategi som ska ligga till 
grund för prioriteringsarbetet. Kartläggningen av de bostadshus som 
tillkommit efter strategins antagande visade i stort att den följs. Knappt 
hälften av husen tillkom inom en radie av 3 km från centrum vilket är målet 
med förtätningen. Samtidigt identifierades att majoriteten av husen byggts 
på grönyta vilket kommunen säger sig ska kompensera för. Det föranledde 
den andra delen av undersökningen, kopplad till syftet att undersöka hur 
grönstrukturen beaktas och diskutera den samtida processen. Resultatet 
visade att kommunen ligger i framkant vad gäller kompensationsprincipen 
som syftar till att kompensera för bortfallet. Dessutom har 
medborgarinflytandet stärkts genom att initiativet Bästa platsen kommer 
utgöra grund för nästa grönstrukturstrategi.  

Sammantaget så visade undersökningen på hur den samtida processen 
förtätning är komplex och att planeringen för grönstruktur många gånger 
kolliderar med den. Å andra sidan kan en löpande utvärdering av 
förtätningen likt denna, öka förståelsen inför vilka åtgärder som kan 
komma att behöva förbättras. Slutligen visade uppsatsen på att Örebro var 
ett intressant fall att studera då de är på god väg att lyckas kombinera 
förtätning och grönstruktur i en tid av urbanisering. Jag föreslår därför en 
fortsatt utvärdering av förtätningen för att medvetenhetliggöra städers 
förändrade struktur och bilden av den samtida processen. Denna nyfunna 
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kunskap går sedan att dra nytta av vid exempelvis planering av grönstruktur 
och på så sätt minska kollisionen dem emellan. Det skapar ett underlag 
inför framtida utmaningar genom att löpande kartlägga vilka prioriteringar 
som faktiskt görs, utöver det som sägs i en strategi.  

Förtätningsförespråkarna har fått genomslag i debatten och för att vi ska 
kunna fortsätta ha ett tydligt inslag av grönstruktur i vår vardag även om vi 
vill bo i urban miljö så kan det av uppsatsen att döma behövas tydligare 
lagstöd för kompensation. Le Corbusiers liknelse av grönstruktur som 
stadens lungor är inte att förglömma. I en allt mer globaliserad och 
urbaniserad tid så har det dessutom blivit viktigt att fatta beslut snabbt. 
Med ett bostadsbehov på 705 000 bostäder de kommande tio åren 
(Boverket 2015) så är det av stor betydelse att utvecklingen sker på rätt 
grunder. Därför är det viktigt att beslut inte fattas för snabbt så att det blir 
som Björn Sundin skriver i DN debatt (2016):  

 

”Risken är att vi om några år undrar hur vi tänkte när vi byggde bort 
en för stor del av dagens grönytor”  

(Sundin 2016) 
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