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Abstract

Abstract
Purpose: Planners in Norrköping municipality today facing a challenge to meet Norrköping's needs in the housing market, while at the same time achieving demand for
public places and areas such as parks, squares and nature areas. When existing areas
within the city's borders are built, so-called densification takes place in the city, which
can have both positive and negative consequences. The aim of this study is to investigate how the densification has affected Norrköping's inner city from a social and ecological perspective with a focus on free space, and present proposals for measures for
better management of the densification in central Norrköping.
Method: This study has mainly been carried out using a qualitative research method.
A qualitative study is based on soft data such as interviews, document analysis and
literature studies. The interviews have been conducted with respondents from Norrköpings municipality and the document analysis consists of steering documents obtained
from Norrköpings municipality and Pontarius AB. Some data is obtained from documents and studies where results are presented in the form of tables, diagrams, figures
and GIS analysis, which means that quantitative methods are also applied.
Findings: To perform a safer densification, it is important that the municipality
establishes safe guidelines and steering documents to relate to. These control documents
should be used as a framework for efficient exploitation and ensure that the city's free
areas are developed from a sustainable perspective and that a good quality is included
in the development.
Implications: It is advantageous that the development of the densification takes place
according to guidelines and documentation prepared by the municipality. To ensure
maximum efficiency in exploitation, these guidelines should be followed at an early
stage. It is also important that there is a balance of free space size and their quality. Too
small a surface leads to a higher load and larger surfaces can be perceived as superfluous
and a feeling of unsecure. It is recommended to study how the densification develops
in connection with the infrastructure and how it will affect free and green areas in the
long run.
Limitations: This study is limited to only the inner city of Norrköping. The study also
delimits economic and political factors that can influence the planning of the densification and the development of the city’s infrastructure and public transport.
Keywords: Urban densification, free spaces, greenery, ecology, spacematrix
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Sammanfattning

Sammanfattning
Syfte: Samhällsplanerare i Norrköpings kommun står idag inför en utmaning att möta
Norrköpings behov på bostadsmarknaden och samtidigt uppnå efterfrågan på allmänna
platser och friytor som till exempel parker, torg och naturområden. När befintliga ytor
inom stadens gränser bebyggs sker en så kallad förtätning i staden, vilket kan bidra med
både positiva och negativa konsekvenser. Målet med denna studie är att undersöka hur
förtätningen har påverkat Norrköpings innerstad ur ett socialt och ekologiskt perspektiv
med fokus på friytor, samt presentera förslag på åtgärder för en bättre hantering av förtätningen i centrala Norrköping.
Metod: Denna studie har genomförts i huvudsak med hjälp av en kvalitativ forskningsmetod. En kvalitativ studie utgår från mjukdata såsom intervjuer, dokumentanalys och
litteraturstudier. Intervjuerna har genomförts med respondenter från Norrköpings kommun och dokumentanalysen består av styrdokument hämtade från Norrköpings kommun och Pontarius AB. En del data hämtas från dokument och studier där mätresultat
redovisas i form av tabeller, diagram, figurer och GIS-analyser vilket gör att även kvantitativa metoder tillämpas.
Resultat: För att utföra en säkrare förtätning är det viktigt att kommunen upprättar
säkra riktlinjer och styrdokument att förhålla sig till. Dessa styrdokument ska användas
som en ram för en effektiv exploatering och säkra att stadens friytor utvecklas ur ett
hållbart perspektiv och att en god kvalité medföljer i utvecklingen.
Konsekvenser: Det är fördelaktigt att förtätningens utveckling sker efter riktlinjer och
underlag som är framtagna av kommunen. För att säkerställa maximal effektivitet vid
exploatering bör dessa riktlinjer följas i ett tidigt skede. Det är även viktigt att det finns
en balans över friytors storlek och deras kvalitet. För liten yta leder till högre belastning
och större ytor kan upplevas som överflödigt och osäkert. Det rekommenderas att studera hur förtätningen utvecklas i samband med infrastrukturen och hur det kommer påverka friytor och grönområden i det långa loppet.
Begränsningar: Arbetet är begränsat till att omfatta endast Norrköpings innerstad. Arbetet avgränsar dessutom ekonomiska och politiska faktorer som kan påverka planeringen av förtätandet samt utvecklingen av stadens infrastruktur och kollektivtrafik.
Nyckelord: Förtätning, Friytor, grönområden, ekologi, spacematrix
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Inledning

Detta examensarbete skrivs inom avdelningen för Byggnadsteknik i Jönköpings University med fokus på förtätning i Norrköpings innerstad. Arbetet utförs i samarbete med
Norrköpings kommun.

1.1 Bakgrund
Sveriges befolkning ökar. Med en ökande befolkning växer städer och kommuner. Fler
människor flyttar från landet till tätorter och idag bor ca 85 procent av befolkning i
tätorter jämfört med 200 år sen då 90 procent av befolkningen bodde på landsbygden.
Denna process kallas urbanisering (SCB, 2015). Urbaniseringen av en stad kan ske på
två sätt. Antingen växer staden utåt mot landsbygden, eller inåt där befintliga ytor utnyttjas inom stadens gränser, vilket kallas förtätning. Genom förtätning så lämnas
friytor på landsbygden och bidrar till en mer ekologisk hållbarhet. (Boverket, 2012).
Under 1960-talet påbörjades ett aggressivt saneringsarbete av äldre byggnader över
hela Sverige. Detta för att modernisera stora- och mellanstora städer (Johansson, 1997).
Norrköping drabbades väldigt hårt av denna rivningsvåg. Områden i innerstaden led
särskilt mycket av denna rivningsvåg och raseringen var förödande för stadsbilden (Södergren, 2001). Resultatet av denna våg innebar att stora ytor som tidigare bestått av
kvarter blev funktionslösa ytor eller parkeringsytor.
År 2017 presenterade Norrköpings kommun ”Lets create”, som presenterar en översiktsplan för staden som antogs 19 juni 2017. Denna översiktsplan sträcker sig fram till
år 2035 och ger en helhetsbild över hur stadens geografiska områden kan utvecklas
inom dess gräns. Översiktsplanen föreslår riktlinjer för hur stadens bostadsutveckling
och grönstruktur ska tas tillvara och öka i takt med stadens invånarantal och storlek
(Norrköpings kommun, 2017).
Det offentliga rummet beskrivs som en mycket viktig del av Norrköpings stadskärna.
Fria ytor där parker, torg, lekplatser och aktivitetsytor förekommer är viktiga för stadens karaktär och bidrar till ett rikare och mer gestaltande stadsliv som är en viktig
faktor för en trivsam stad. Norrköping ska jobba för trygga och trivsamma mötesplatser
och skapa en mångfald av stadsrum och urbana landskap som leder till en inbjudande
och vacker miljö. En god växtlighet och inslag av vatten ska skapa goda förutsättningar
för ekosystemtjänster som skugga, översvämningsskydd, renare och sval luft och bullerskydd (Norrköpings kommun, 2017).

1.2 Problembeskrivning
Sveriges kommuner och städer utmanas i att möta dagens urbanisering. De måste utvecklas med hänsyn till en långsiktig hållbarhet och samhällsservice. I samband med
en ökad förtätning så är det viktigt att kvalitén och tillgänglighet till grönområden och
friytor med plats för rekreation och utevistelser upprätthålls. Dessa aspekter kan skymmas undan när staden förtätas och är viktiga att bevara för en hälsosam och trivsam
miljö (boverket, 2016, s. 10).
Människor och byggnader blir fler men mängden gröna ytor är konstant eller minskar
och risken är att dessa faktorer uteblir och en obalans uppstår mellan grönytors funktioner (Boverket, 2016, s. 19). Watts (2018) förklarar att stillsamma miljöer uppfyller
både en estetisk tillfredsställelse och en god påverkan på människors välmående. I en
miljö där klimatet blir varmare och belastningen på gröna ytor blir större då det fasas åt
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sidan vid planering är det viktigt att områden kompletteras med nya platser och former
för grönska. Större gröna områden innebär även mindre belastning på dagvattenledningar då gräsmattor är ett utmärkt komplement för lokalt omhändertagande av dagvatten (Wingren, 2015).
I och med att städer blir tätare ökar kravet på att samhällsplanerare förstår den stad som
planeras och byggs. För att uppfylla dessa krav måste formen på de planerade byggen
tas i åtanke. Olika former på kvarter och vägnät har olika påverkan på täthet och stadsmiljön ur både sociala och ekologiska men även ekonomiska perspektiv. Därför är en
fördjupad kunskap om statsform i planeringsskeden viktig. (Berghauser & Marcus,
2016)"
Förtätning som planeringsideal för Norrköping kan ha både för- och nackdelar på stadsmiljön ur både sociala och ekologiska perspektiv. Efterfrågan på allmänna platser och
friytor som till exempel parker, torg, gårdar, parkeringar och naturområden ökar men
hur kan förtätningen av Norrköpings innerstad uppnå efterfrågan men samtidigt bidra
till att höja det offentliga rummets helhetskvalitet? Vad är det som händer när staden
bygger för tätt? Vilka konsekvenser får vi när det fokuseras på att bygga bostäder och
aspekter såsom det offentliga rummet och grönytor puttas lite mer åt sidan? Att anpassa
sig till en befintlig bebyggelse är komplext när ytan dessutom är begränsad. Det nya
området måste byggas så att det passar in och uppfyller människor och samhällets behov. När Norrköping förtätas så måste det finnas ett helhetsperspektiv och beakta vilka
konsekvenser ett byggprojekt får för hela staden, så att Norrköping fortsätter vara en
attraktiv stad för alla. (Norrköpings stadsbyggnadskontor, 2018)

1.3 Mål och frågeställningar
Målet med denna studie är att undersöka hur förtätning har påverkat Norrköpings innerstad ur ett socialt och ekologiskt perspektiv med fokus på friytor. Detta uppnås genom tre frågeställningar, som lyder:


Vilka är de sociala och ekologiska konsekvenserna av det senaste decenniets
förtätningar i centrala Norrköping?



Hur har trycket på friytor (torg, parker och grönområden) förändrats genom
förtätningen i centrala Norrköping?



Vilka åtgärder kan genomföras för en bättre hantering av förtätningen i centrala Norrköping?
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1.4 Avgränsningar
Undersökningsområdet avgränsas till Norrköpings innerstad (se figur 1), vidare benämnt Norrköping. Arbetet baseras på förtätningens ekologiska och sociala hållbarhetsfaktorer. Friytor avgränsas till att omfatta parker, grönområden och torg. Arbetet kommer inte studera de ekonomiska eller politiska faktorerna. Till GIS-analysen har byggnadsytor som är mindre än 30 kvm inte tagits med på grund av för få objekt.

Figur 1. Geografisk översikt över Norrköping (Norrköpings kommun, 2017).
Figur 1 visar hur Norrköpings kommun delas in i innerstad med en röd färg och ytterstaden i gul färg med tillkommande huvudstråk och järnväg.

1.5 Disposition






I Kapitel två motiveras studiens datainsamlingsmetoder och kopplingen mellan
dessa och frågeställningarna. Därefter redovisas studiens arbetsgång och utifrån
begreppen validitet och reliabilitet redogörs rapportens trovärdighet.
Det tredje kapitlet behandlar de valda teorierna och kartlägger kopplingen mellan frågeställningar, empiri och teori.
I fjärde kapitlet presenteras den empiriska data som samlats in.
I femte kapitel analyseras den insamlade empirin i relation till valda teorier och
studiens resultat presenteras.
Avslutningsvis i sjätte kapitlet förs en diskussion kring studiens resultat, arbetsgång och konsekvenser, som avslutas med rapportens slutsatser och förslag till
vidare studier.
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Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av arbetets genomförande och arbetsgång. Kapitlet redovisar, för studien, relevanta undersökningsmetoder för datainsamlingen.

2.1 Undersökningsstrategi
Denna studie har genomförts i huvudsak med hjälp av en kvalitativ forskningsmetod.
En kvalitativ studie utgår från mjukdata såsom intervjuer, dokumentanalys och litteraturstudier. Denna metod användes för att skapa en detaljerad helhetsbild av det som
undersöks, medelst att data samlas och analyseras i interaktion (Patel & Davidsson,
2011).
Intervjuerna användes för att se hur Norrköpings kommuns strateger och nyckelpersoner definierar förtätning och hur de ser på följderna av förtätningen i staden. Dokumentanalysen presenterade hur förtätningen i Norrköpings innerstad har utvecklats under
det senaste decenniet och vilka för- samt nackdelar den har bidragit med ur ett socialt
och ekologiskt perspektiv. Litteraturstudien visade vad forskningen säger idag och vilka
är de senaste teorier och hur de används av kommunens stadsplanerare idag. En geografisk informationssystems-analys (GIS-analys) visade tillkomna byggnadsytor mellan år 2008 till 2018 över centrala Norrköping.
En del data hämtades från dokument och studier där mätresultat redovisades i form av
tabeller, diagram, figurer och GIS-analyser vilket gör att även kvantitativa metoder användes delvis. Kvantitativ forskning innebär att mätningar och beräkningar bearbetas
och sammanfattas i statistisk form (Patel & Davidsson, 2011).

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för datainsamling
Frågeställning 1: ”Vilka är de sociala och ekologiska konsekvenserna av det senaste decenniets förtätningar i centrala Norrköping?”
Frågeställningen besvarades genom dokumentanalys, intervjuer och litteraturstudie (se
figur 2). Översiktsplaner, tillägg till översiktsplanen och utredningar gällande förtätning
i Norrköpings kommun studerades och analyserades för att kartlägga förtätningen i staden och dess konsekvenser. Intervjuer med sakkunniga och nyckelpersoner inom kommunen utfördes för att diskutera förtätningens konsekvenser på Norrköpings kommun.
Litteraturstudie genomfördes för att få en bild av vad forskningsfronten säger om hur
förtätning kan påverka stadsmiljöer och stadslivet.
Frågeställning 2: ”Hur har trycket på friytor (torg, parker och grönområden) förändrats genom förtätningen i centrala Norrköping?”
Frågeställningen besvarades genom dokumentanalys, intervjuer och litteraturstudie och
GIS-analys (se figur 2). Nuvarande översiktsplanen över centrala Norrköping studerades för att se hur innerstaden har förtätats. Intervjuer med nyckelpersoner och sakkunniga bidrog med större förståelse över hur förtätningen har påverkat trycket på friytor.
Med hjälp av litteraturstudie skapades en större förståelse för hur olika teorier inom
stadsplanering påverkar trycket på friytor i städer. En GIS-analys genomfördes för att
kartlägga förändringen av trycket på friytorna under förtätningens gång av centrala
Norrköping.
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Frågeställning 3: ”Vilka åtgärder kan genomföras för en bättre hantering av förtätningen i centrala Norrköping?”
Frågeställningen besvarades genom en dokumentanalys, intervjuer och en litteraturstudie (se figur 2). Översiktsplanen, samt andra dokument analyserades för att kartlägga
åtgärder som Norrköpings kommun kan genomföra för en bättre hantering av förtätningen i centrala Norrköping. Intervjuerna användes för att se hur Norrköpings kommuns strateger och nyckelpersoner definierar förtätning och vilka åtgärder de kan åstadkomma med för att fullborda målen med förtätningen i staden. Litteraturstudien utfördes för att få en bild av vilka faktorer som är väsentliga för en bra förtätning i städer.

Frågeställningar

Metod

Fårgeställning 1

Dokumentanalys

Frågeställning 2

Intervjuer

Frågeställning 3

Litteraturstudie

GIS-analys

Figur 2. Koppling mellan frågeställningar och metoder (Abdulahad & Abi-khalil,
2018).

2.3 Litteraturstudie
En litteraturstudie genomfördes för att skapa en vetenskaplig grund till arbetet och bidrog till att studiens mål uppnåddes. Genom att konsultera den vetenskapliga litteraturen hjälpte detta arbetets problemformulering, val av metod, analysteknik, etablerade
en bakgrund och överblick över det område som studerades inom givet problemfält
(Backman, 2008).
Sökning av litteratur har baserats på sökord kopplat till studiens frågeställningar och
teorier. Sökningarna har inledningsvis börjat med ”Urban densification” och ”urban
morphology” med ”greenery” och ”free space” som kompletterande sökord. Databasen
Scopus har använts och sökfältet har avgränsats till titel, sammanfattning, utgivningsår
och sökord. Sökningarna har begränsats till söktitel och publicerings år. Detta för att
avgränsa sökningen till de mest aktuella artiklar. I tabell 1 redovisas en sammanställning av antalet artiklar från sökresultatet, vilket ger en strukturerad och god översikt
över sökorden och antalet träffar de genererade.
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Tabell 1.
Databas
Scopus

Sökresultat på vetenskapliga artiklar.
Publiceringsår
2017 - 2019
2017 - 2019
2010 - 2017
2007 - 2018

Sökord
“Urban densification”
“Urban densification” + greenery
“Urban densification” + free space
“Urban morphology”
“Urban morphology” + greenery
“Urban morphology” + Free space
“Spacematrix”
“Spacemate”

Antal träffar
230 st
15 st
23 st
223 st
11 st
10 st
11 st
6 st

2.4 Valda metoder för datainsamling
I detta kapitel beskrivs de valda metoderna för datainsamlingen mer ingående, vilka är
intervjuer, litteraturstudie, dokument- och GIS-analys.
2.4.1 Litteraturstudie
Det teoretiska ramverket bygger på en bakgrundsinformation insamlat med hjälp av en
litteraturstudie vilket hämtades från webbaserade databaser och Norrköping kommuns
hemsida. Detta för att få en bild över Norrköpings utveckling och hur förtätningen har
påverkat det offentliga rummet. Litteraturstudien gav ingen ny vetskap om ämnena men
gav en inblick i kunskapen som finns inom områden idag (Olsson & Sörensen, 2011).
2.4.2 Dokumentanalys
De textdokument som har analyserats i detta arbete är styrdokument från Norrköpings
kommun och rekommenderades av de respondenter som har intervjuats under arbetets
gång. Styrdokumentens innehåll behandlar olika aspekter av förtätningen i innerstaden.
Tabell 2 presenterar styrdokumenten som detta arbete har analyserat.
Tabell 2.
Datum
2017-06-19
2018-02-28
2018-08-27
2018-08-16
2018-12

Tabell över styrdokumenten.
Dokument
Norrköpings översiktsplan
Sociotopkartering
Arkitekturstaden Norrköping – Riktlinje för
arkitektur och stadsbyggnad.
SUMP (Sustainable Urban Mobility Plan)
Miljö- och riskfaktorer, tillägg till översiktsplanen för Norrköpings kommun

Publicerare
Norrköpings kommun
Pontarius AB
Norrköpings kommun
Norrköpings kommun
Norrköpings kommun

Dokumentanalysen i denna studie ses som sekundärkälla till arbetets empiri och kompletterat intervjuerna då det stärker tillförlitligheten till intervjuerna och är en god informationsskälla (Bell & Waters, 2016).
2.4.3 Intervjumetodik
Undersökningens empiri byggdes huvudsakligen på intervjuer av kvalitativt slag med
semistrukturering. Detta för att intervjuerna skulle ha en mer öppen karaktär och ge en
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möjlighet till nya upplag om dimensioner av det fenomen som studerades. Frågorna
formulerades beroende på vilken respondent som intervjuas men var fortfarande sammanhängande för att ge en helhetsbild över ämnet och besvarades utifrån individens
uppfattning, erfarenhet och värderingar. På detta sätt utvecklades en fördjupad förståelse för ämnet och nya dimensioner upptäcktes med en större mångtydighet (Blomkvist
och Hallin, 2015).
2.4.4 GIS-analys
Syftet med en geografisk analys av Norrköping var att ta fram ny information om rumsliga samband och stadens utveckling genom att analysera gamla kartor med nya och se
hur förtätningen har förändrats genom åren (Harrie, 2013).

2.5 Arbetsgång
Nedan redovisas ingående tillvägagångssättet för varje arbetsmetod. Som det tidigare
nämnts i rapporten besvarades frågeställningarna i arbetet med hjälp av litteraturstudier,
intervjuer, dokument- och GIS-analys.
2.5.1 Litteraturstudie
Under arbetets tidigare gång har litteraturstudien varit en grund för uppbyggnaden av
det teoretiska ramverket. Sökning av litteratur har gjorts kontinuerligt med sökningar
på förtätning, urbanisering, spacematrix och spacemate. Sökstrategin som har använts
presenteras närmare i kapitel 2.3 litteraturstudie.
2.5.2 Dokumentanalys
Alla dokument lästes flera gånger för att ge en kompletterande uppfattning om ämnet
och innehållet från intervjuerna. De dokument som studerades var planeringsideal över
Norrköpings utformning.
2.5.3 Intervjuer
Kontakten med respondenterna upprättades via mejl med en kort introduktion till ämnets bakgrund och syfte samt förfrågan om intervjutid. Fem tjänstemän- och kvinnor
som jobbade inom strategisk planering, miljöutredning och ekologi valdes ut och kontaktades för en intervju. Alla respondenter kom från Norrköpings kommun och valdes
efter deras expertis inom området.
Intervjuerna pågick ca 30 – 60 minuter var och varje intervju hade runt 5–8 frågor med
ledande frågor ej inräknat. Alla intervjuer skedde fysiskt och spelades in och transkriberades för en utförligare dokumentation och analys (Graneheim & Lundman, 2004).
Utifrån sammanställningen av alla intervjuer och respondenternas svar kunde innehållet
analyseras.
2.5.4 GIS-analys
GIS-analysen kunde genomföras på flera olika sätt och den metod som användes i
denna rapport är överlagring av vektordata. Överlagring innebär att två eller flera georefererade dataskikt läggs ihop geometriskt. På så sätt gick det att se hur geometriska
objekt förhåller sig till varandra i rummet. Vid överlagring bildas nya dataskikt med
nytt innehåll av geometri och/eller attribut som kan utgöra underlag för analyser eller
användas till nya överlagringar (Harrie, 2013).
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2.6 Trovärdighet
Kapitlet redogör för hur arbetets trovärdighet säkras utifrån begreppen validitet och reliabilitet som beskrivs nedan.
2.6.1 Validitet
“Validitet avser ett mätinstruments förmåga att mäta det som ska mätas (att rätt sak
mäts)” (Olsson & Sörensen 2011, 124).
För att öka arbetets trovärdighet användes det så kallade ”Metodologisk triangulering”
som innebär att problemet studeras från flera olika infallsvinklar där information samlas
från olika metoder. Datainsamlingen har skett med hjälp av intervjuer, dokumentanalys
och litteraturstudier vilket gör studien mer trovärdigt (Gunnarsson, 2002).
För att stärka validiteten i denna studie har en gedigen litteraturstudie genomförts för
att få en stark bas som arbetet kan byggas på. Källorna som användes är vetenskapliga
referenser och sökorden baserades på frågeställningen. Dokumentanalysen gjordes på
styrdokument som kopplas till ämnet och kommer från Norrköpings kommuns hemsida
och Pontarius AB. Intervjuer gjordes med flera respondenter från Norrköpings kommun
som har olika positioner som till exempel, strateger, samhällsplanerare och sakkunniga
för att diskutera förtätningen ur olika synvinklar och säkerställa att rätt personer intervjuas för att få svar på de frågor som ställs.
2.6.2 Reliabilitet
“Reliabiliteten är graden överensstämmelse mellan mätningar med samma mätinstrument, det vill säga att det blir samma resultat vid varje mätning” (Olsson & Sörensen
2011, 123).
För att säkerställa studiens reliabilitet bestod litteraturstudien av datainsamling från
olika vetenskapliga referenser som hämtades från bland annat Jönköpings Universitys
databaser och högskolans bibliotek för att hitta den data som eftersöks. Semistrukturerade intervjuer utfördes med representanter från Norrköpings kommun där frågor noggrant utformades för att eliminera risken för ledande eller värderande frågor. Frågor
ställdes till alla respondenter där de hade öppna svars möjligheter. Intervjuerna spelades
in och respondenterna fick en möjlighet att läsa igenom sammanställningen och korrigera eventuella fel eller missförstånd. Under intervjuerna deltog båda författarna för
observation.
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I det här kapitlet beskrivs det teoretiska ramverket som innefattar tidigare forskning och
teorier som ligger till grund för de frågeställningar och mål som examensarbetet berör.

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori
Kopplingen mellan frågeställningar och teorier visas schematiskt (se figur 3).

Frågeställningar

Teorier

Frågeställning 1

Förtätning

Frågeställning 2

Spacematrix

Frågeställning 3

Urbanmorfologi

Figur 3. Koppling mellan frågeställningar och teorier (Abdulahad & Abi-khalil, 2018).

3.2 Förtätning
Förtätning har den senaste tiden förknippats med hållbarhet. Förtätning, det vill säga att
bygga staden inåt ses som något bra, inte bara ur ett ekologiskt perspektiv utan också
ur ett socialt perspektiv. Förtätning minskar åtagandet av grönytor och odlingsmark,
minskar utsläpp genom kortare bilvägar och förbättrar utnyttjandet av kollektivtrafiken
vilket gynnar den ekologiska miljön. Den länkar ihop stadens olika delar vilket ökar
sannolikheten för möten mellan stadens invånare, den minskar segregation och ökar
trygghet i städer. Förtätning kan även föra med sig några negativa konsekvenser. Att
bygga tätt innebär i många fall att bygga högre för att utnyttja markytan effektivt, detta
kan i sin tur leda till mindre solljus och brist på utblickar för de lägre husen och små
innergårdar. Förtätningen resulterar ofta i höga mark- och bostadspriser då förtätningsprojekten sker ofta på eftertraktade tomter vilket kan medföra en känsla av gentrifiering
och social ojämlikhet (Boverket 2016).
Vid förtätning som planeringsideal är det i första hand densiteten som bestämmer hur
tätt ett område är. Densitet definieras som antalet enheter per bestämt area (Boyko &
Cooper, 2011). I Sverige används exploateringstal, e som ett sätt att mäta täthet i stadsplaneringen, där bebyggda ytan delas med storleken på den givna ytan, det vill säga
bebyggelse per ytenhet (nationalencyklopedin, 2018). Ju högre exploateringstal desto
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högre täthet. Det finns även andra mått som definierar förtätning ur olika perspektiv.
Ett annat sätt att se på täthet är hur bebyggelsemängden grupperas i olika byggnadstyper, vilket skapar det så kallade stadsmiljön. Det tredje sättet handlar om hur bebyggelsen struktureras i stadsrummet för att skapa variationer i tillgänglighet (mäts som tillgänglig bebyggelse inom en radie), vilket kallas för stadsliv. Dessa tre sätt kan kombineras och tillsammans ger de en bild över förtätningen i en stad (Marcus & Berghauser
Pont, 2015).

3.3 Spacematrix
För att få en tydligare bild och mer exakta mått av täthet i städer är det viktigt att skilja
mellan det så kallad upplevd täthet och uppmätt/fysisk täthet. Den upplevda tätheten är
personliga upplevelser av staden, vilket betyder att dessa kan variera från individ till
individ och baseras på personliga erfarenheter och sociokulturella faktorer. Den fysiska
tätheten är den som kan mätas med siffror och ger mer exakt mått på täthet (Rådberg &
Friberg, 1996).
För att mäta den fysiska tätheten på ett mer omfattande sätt har Berghauser Pont och
Haupt (2010) utvecklat konceptet Spacematrix (se figur 4) som används för att representera stadsdensitet och stadsform med syfte att ge en mer arkitektonisk förståelse av
begreppet täthet. Teorin visar att bara använda exploateringstal som mått på täthet är
”otillräckligt” för att beskriva förtätningen i en stad.

Figur 4. Spacematrix-modellen (Berghauser Pont och Marcus, 2015).
Figur 4 visar ett exempel på hur tre kvarter med samma totalyta och exploateringstal
(FSI=0,75), kan ha olika arkitektoniska karaktärer och klassas olika i Spacematrix-modellen. Författarna menar att mått som markanvändningsintensitet FSI (Floor Space Index), byggnadshöjd L (Layer), bebyggd yta GSI (Ground Space Index) och tryck på
den obebyggda ytan eller rumslighet OSR (Open Space Ratio) ska kombineras för att
få en mycket tydligare bild av stadens förtätning och därmed åstadkomma med en mer
kvalificerad bedömning av täthet i en viss stad eller plats (Berghauser Pont och Haupt,
2004;2010)
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3.4 Urbanmorfologi
Morfologi står för läran om former, kunskapen om de yttre formerna som exempelvis
jordytan, markanvändning i en stad och bebyggelsemönster (Olsson & Vilhelmson
1997). Stadsmorfologi är ett forskningsområde som behandlar städers uppbyggnad, vilken slags bebyggelse de utgörs av och vilka stadstyper som kan urskiljas. Området är
fortfarande under utveckling och innefattar discipliner såsom stadsbyggnad, arkitekturhistoria, konsthistoria, kulturgeografi och ekonomisk historia (Rådberg & Friberg,
1996).
Rådberg och Friberg (1996) har utvecklat en metod för att kunna kategorisera stadsbebyggelse i svenska stadstyper. Denna metod bygger på att staden kan ses som ett mosaikmönster av homogena kvarter. Då dessa kvarter skiljer sig vad gäller typ, form,
höjd, läge i förhållande till gatans byggnadssätt kan man säga att kvarteren är olika till
karaktären (se figur 5 och 6). Utöver höjd (våningar) så utgår man från parametrar
såsom exploateringstal och andel bebyggd mark för att klassificera stadstyperna (Rådberg & Johansson, 1997).

Figur 5. Illustrering av Stockholms urbanmorfologi (Stojanovski, 2017).
Figur 5 illustrerar tolv urbana typologier över Stockholms utformning och gatunätverk
kopplade till kvarteren. Gatunätet, fastighetsindelningen, byggnader och gårdsytor är
grundläggande element för typmorfologi. Elementen är beroende av och påverkar
varandra. Kvarter formas av gatunätet, fastigheter innesluts av kvarteren som består av
byggnader och friytor och bildar ett typologiskt element. Dessa element kan betraktas
utifrån funktion eller form. Vid bestämmelse av elementets funktion klassificeras byggnader efter dess innehåll och verksamhet. Med detta kan det tros att byggnadens utformning avspeglar dess byggnadsprogram. Detta förutsätter att en byggnad har en huvudsaklig användning vilket inte är korrekt i alla fall. En byggnad kan uppfylla fler
funktioner och de kan ändras med byggnadens livstid (Rådberg & Friberg, 1996).
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Figur 6. Illustrering av diverse städers morfologi (Carmona, 2010).
Figur 6 illustrerar städers stadsmorfologi från diverse länder och fokuserar på städernas
mönsterutveckling genom tiden, vilket kan se mycket olika ut och därmed ge annorlunda karaktärer (Carmona, 2010).

3.5 Sammanfattning av valda teorier
Förtätning innebär att bygga staden inåt. Förtätning ger både positiva och negativa konsekvenser, inte bara ur ett ekologiskt perspektiv utan också ur ett socialt perspektiv. Vid
förtätning som planeringsideal är det i första hand densiteten som bestämmer hur tätt
ett område är. Ett annat sätt att se på täthet är hur bebyggelsemängden grupperas i olika
byggnadstyper, vilket skapar det så kallade stadsmiljön och hur bebyggelsen struktureras i stadsrummet för att skapa variationer i tillgänglighet, vilket kallas för stadsliv.
Spacematrix används för att representera stadsdensitet och stadsform med syfte att ge
en mer arkitektonisk förståelse av begreppet täthet. Teorin visar att bara använda exploateringstal som mått på täthet är ”otillräckligt” för att beskriva förtätningen i en stad.
Mått som markanvändningsintensitet FSI, byggnadshöjd L, bebyggd yta GSI och tryck
på den obebyggda ytan eller rumslighet OSR ska kombineras för att få en mycket tydligare bild av stadens förtätning och därmed åstadkomma med en mer kvalificerad bedömning av täthet i en viss stad eller plats (Berghauser Pont och Haupt, 2004;2010).
Stadsmorfologi behandlar städers uppbyggnad, vilken slags bebyggelse de utgörs av
och vilka stadstyper som kan urskiljas. Rådberg och Friberg (1997) har utvecklat en
metod som bygger på att staden kan ses som ett mosaikmönster av homogena kvarter.
Då dessa kvarter skiljer sig i förhållande till gatans byggnadssätt kan man säga att kvarteren är olika till karaktären. Tillsammans med gårdsytor bildar byggnader ett typologiskt element som betraktas utifrån funktion eller form där form är byggnadens verksamhet. En byggnad kan uppfylla fler funktioner och ändras med byggnadens livstid.

12

Empiri

4

Empiri

Kapitlet presenterar den empiriska data som samlats in. Kapitlet består av dokumentanalyser, semistrukturerade intervjuer och en GIS-analys.

4.1 Dokumentanalys
Dokumentanalysen har genomförts på fem styrdokument som beskriver hur Norrköping ska utvecklas och vilka mål kommunen har de kommande åren. Dessa dokument
är hämtade från Norrköpings kommuns hemsida och Pontarius AB.
4.1.1 Översiktsplan för staden Norrköpings kommun
Översiktsplanen för Norrköpings kommun är ett dokument bestående av generella riktlinjer för hur staden ska växa ur ett hållbart perspektiv och samtidigt behålla sin karaktär. Översiktsplanen ska vara en vägvisare för hur den byggda miljön ska förbättras och
bevaras för allmänheten och hur den befintliga marken ska exploateras för framtiden.
I översiktsplanen nämns orden ”förtätning” och ”förtätar” tillsammans 32 gånger. I
det sammanhang som orden nämns tar dokumentet upp bland annat hur staden ska växa
inifrån och ut, det vill säga i första hand genom förtätning av befintliga verksamhetsområden, som i dagsläget är förhållandevis glest utnyttjande. Enligt dokumentet kan
det vara aktuellt med en funktionsblandning av verksamheter med olika ytbehov. Om
förtätning inte kan lösa platsbehovet kan en lokalisering i ytterstaden bli aktuell. Då
mark är en ändlig resurs ska principen ”Rätt sak på rätt plats” gälla. Detta innebär att
verksamheten måste anpassas beroende till området.
4.1.2 Arkitekturstaden Norrköping – Riktlinje för arkitektur och stadsbyggnad
Arkitekturstaden Norrköping är ett styrdokument som har utarbetats av representanter
från hela samhällsbyggnadsprocessens förvaltningar och presenterar sju strategier eller
riktlinjer för arkitektur och stadsbyggnad i Norrköpings kommun. Styrdokumentet ska
användas i kommunens interna arbete med arkitektur men även som en gemensam plattform i samhällsbyggnadsprocessens alla skeden, från tidig idé till färdig byggnad eller
plats. Detta för att försäkra att allt som byggs i staden håller en tillräckligt hög arkitektonisk nivå.
De sju strategier och riktlinjer som presenteras i Arkitekturstaden Norrköping är:
1. Arkitekturen ska berika: Helhetsperspektivet ska tas i åtanke när Norrköping
förtätas. Detta för att skapa en långsiktigt hållbar samhällsutveckling där stadens
hus och stadsrum spelar en stor roll i arbete mot att överbrygga ekonomiska,
geografiska och sociala klyftor i staden.
2. Arkitekturen ska respektera sin omgivning: Vid all typ av ny- och tillbyggnation i staden ska platsens karaktär och arkitektoniska kvalitéer respekteras och
bevaras, särskilt vid förtätning i den historiska innerstaden, där nybebyggelse
måste respektera platsens och omgivningens karaktär. Detta gäller höjd, skala
och den ursprungliga gestaltningen.
3. Arkitekturen ska stärka kulturarvet: När staden växer måste krav ställas på
ny bebyggelse. Norrköping är rik på olika bebyggelsekaraktärer och stadsrum.
Dess kulturhistoriska arv i sig en ovärderlig resurs som skapar stadens identitet.
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Genom att bevara dessa och ta med ledorden ”respekt” och ”fantasi” när Norrköping utvecklas och förtätas kan ett rikt stadsliv och ännu vackrare och trivsammare stad fås i resultat (se figur 7).

Figur 7. Prisvinnande bostadshuset Katscha (Norrköpings kommun, 2018).
Figur 7 visar prisvinnande bostadshuset ”Katscha” som är ett exempel på en
fantasifull arkitektur där den samtidigt respekterar omgivningen och det kulturarv runtomkring.
4. Arkitekturen ska ha ett formspråk med hög kvalitet: Denna riktlinje fokuserar på nygestaltning i staden. All typ av nybebyggelse ska anpassas till platsens karaktär, men samtidigt ska skillnaden mellan gammalt och nytt vara tydligt och avläsbart.
5. Arkitekturen ska främja social integrering och interaktion: Riktlinjen är till
för att skapa ett interagerat samhälle där alla har lika värde och har samma möjligheter för att kunna leva sida vid sida. Detta kan uppnås genom en omsorgsfull
arkitektur där människan är i fokus. Arkitekturen ska främja social integrering
och skapa stadsrum där mångfaldigt stadsliv tillgängliggörs för alla. Ökad förtätning leder till ökat tryck på de gemensamma ytorna, vilket ställer krav på att
öppen kvartersmark utnyttjas på ett genomtänkt sätt som gynnar sociala möten,
rekreation och utevistelse så att Norrköping upplevs som en vacker, levande,
trygg och intressant stad att bo, vistas och verka i.
6. Arkitekturen ska främja stadslivet: När Norrköping förtätas blir grönskan,
vattnet och husens bottenvåningar betydelsefulla delar av stadsrummet. Deras
funktion och utformning påverkar hur platsen upplevs. Med livliga och lättillgängliga friytor som parker, torg och bottenvåningar skapas en känsla av trygghet och gör staden mer intressant. Dessa ska värnas och behandlas med stor
omsorg för att bevara stadens arkitekturarv och karaktär.
7. Arkitekturen ska åldras vackert och värdigt: Allt som byggs i Norrköping
ska vara socialt-, ekologiskt- och ekonomiskt hållbart. När det gäller det sociala
ska arkitekturen åldras värdigt och vackert men samtidigt klara tidens tand. Ur
det ekologiska perspektivet ska husen som byggs vara energieffektiva och
materialen som används vara klimatsmarta och återvunna material. Detta leder
14

Empiri
till att påverkan på miljön och klimatet minskas, samt drift- och underhållskostnaderna hålls nere, vilket leder till ekonomisk hållbarhet.
4.1.3 SUMP (Sustainable Urban Mobility Plan)
SUMP står för Sustainble Urban Mobility Plan, Hållbar Mobilitetsplan eller Trafikstrategi på svenska och fungerar som styrdokument för kommande strategisk planering av
trafik i Norrköping. Arbetet har tagits fram i samarbete med Norrköpings kommun,
Region Östergötland och Östgötatrafiken för att uppnå målen som finns i kommunens
översiktsplan för trafiksystemet. För att staden ska kunna uppnå målen med trafiksystemet som är en direkt konsekvens av förtätning och ökat antal invånare, är det viktigt att
skapa insikt att trafikplaneringen hänger ihop med den övriga stadsutvecklingen.
SUMP visar att förtätningen i staden, den ökande antal invånare och ökad belastning på
trafiksystemet ger många sociala- och ekologiska effekter. De största sociala effekterna
är segregering och ojämlikhet i trafikmiljön. Befolkningen i Norrköping fördelas beroende på ekonomiska faktorer. Detta leder till att segregationen ökar i staden, då de som
har bättre ekonomiska förutsättningar kan välja bil framför andra färdmedel, därmed
större möjlighet att förflytta sig och nyttja staden på ett lättare sätt. Detta påverkar även
trafikmiljön för gång- och cyklister negativt, då biltrafiken tar mer plats och resurser i
jämförelse med de hållbara trafikslagen (se figur 8), vilket skapar ojämlikhet i trafikmiljön och i diskussion om förtätning blir konkurrensen om markutrymme mycket hård
och bör tas i åtanke i planeringsskeden.

Figur 8. Ytor som upptas av respektive trafikslag (Norrköpings kommun, 2018).
Figur 8 visar hur det fysiska utrymmet i staden fördelas mellan de olika trafikslagen.
Med fysiskt utrymme menas hur stor yta av staden är avsedd till de olika trafikslagen i
form av till exempel vägar till fordonstrafiken, gång- och cykelvägar till gående/cyklister och spår till spårvagnar/tåg. Denna fördelning visar att det fysiska utrymmet i trafikmiljön är mycket ojämnt, vilket enligt SUMP kan leda till ojämlikhet i trafikmiljön.
Ur ett ekologiskt perspektiv bidrar biltrafik med buller, utsläpp av växthusgaser och
andra partiklar som påverkar negativt miljön och människors hälsa. Dessa faktorer blir
ännu skadligare i takt med att urbaniseringen ökar och andelen människor som vistas i
städer blir högre. SUMP visar också att även den yta som upptas av de olika trafikslagen
påverkar den ekologiska hållbarheten i Norrköping, då den tas från bland annat grönytor.

15

Empiri
4.1.4 Sociotopkartering - Av Sydvästra, sydöstra och centrala Norrköping samt Lindö
Sociotopskartering är en analysmetod som undersöker friytor och grönområden utifrån
ett socialt och kulturellt perspektiv. Detta genomförs för att kartlägga områdenas betydelse för människors aktivitet och upplevelse av staden. Detta arbete har utförts av
Pontarius AB i uppdrag av Norrköpings kommun. I detta arbete har grönområden i centrala Norrköping analyserats (se figur 9) och medborgardialogen i form av omfattande
intervjuer och enkäter har varit grunden för arbetet.

Figur 9. Fri- och grönområden i centrala Norrköping (Norrköpings kommun, 2018).
Figur 9 visar de fri- och grönområden som har analyserats i de centrala stadsdelarna.
Fri- och grönområden är markerade med färg och varje färg representerar en stadsdel.
Sociotopkarteringen visar att den mest centrala delen har mindre men värdefulla grönområden som har betydelsefull kulturhistoria och socialt värde. Såsom Strömparken,
Carl Johans park, Oxelbergsparken, Ljuraparken och Vasaparken som fungerar som en
central stadspark. Sociotopskarteringen har även identifierat några bristområden i centrala Norrköping. De områden som behöver utvecklas i den mest centrala delen i Norrköping är till exempel Flaggan och Strömsholmen.
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4.1.5 Miljö- och riskfaktorer, tillägg till översiktsplanen för Norrköpings
kommun
Denna strategi är ett kompletterande dokument till översiktsplanen för Norrköpings
kommun. Dokumentet presenterar ett positivt förhållningssätt till de miljö- och riskfaktorer som finns i kommunen. Samhället ska sträva efter en robust och hållbar utveckling
genom att dessa faktorer beaktas. På så vis kan Norrköpings kommun skapa en attraktiv
kommun för dess invånare, företag, besökare och näringsliv. Sveriges miljöpolitik ska
ge nästa generation ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta. Det ska
finnas tillgång till en rik natur med en miljö fri från gifter och ett samhälle som driver
en hållbar utveckling.
Klimatförändringen påverkar alla samhällssektorer som ekosystemet, samhällets naturoch kulturmiljö och invånares hälsa. Den medför även konsekvenser för bebyggelse,
infrastruktur, kvalitet på dricksvatten, den biologiska mångfalden samt jord- och skogsbruk. En anpassning av samhällets olika sektorer kan innebära en minskning av dessa
påfrestningar och leda till ett förändrat klimat.
Ett nationellt miljömål som detta dokument följer är Frisk luft som säger att ”luften ska
vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation”. En åtgärd som har betydelse till en förbättrad stadsluft är att plantera fler träd i staden. Enligt Boverkets skrift
”Låt staden grönska. Klimatanpassning genom grönstruktur” från 2010 kan en stor rening av stadsluften ske, tack vare träd. Träd har utöver en positiv påverkan på luft, även
flera positiva egenskaper vilket kan ha en större betydelse för kommande klimatförändringar.

4.2 Intervjuer
Under detta avsnitt presenteras intervjuerna som gjordes med fem olika tjänstemän- och
kvinnor på Norrköpings kommun. Dessa intervjuer beskriver deras åsikter kring förtätningen i Norrköpings innerstad. I tabell 3 redovisas allmän information om de genomförda intervjuerna. Varje person benämns vid sina egna namn och yrkesroll för att
kunna särskilja respondenterna.
Tabell 3.
Datum
2018-1112
2018-1112
2018-1116
2018-1122
2019-0111

Tabell över intervjuer och respondenter.
Namn

Varaktighet
(min)

Yrkestitel

Per André Haupt

56:58

Strateg inom stadsplanering

41:22

Enhetschef drift och park

41:04

Översiktsplanerare

Dag Johansson

26:32

Samhällsbyggnadsstrateg

Karin Milles

20:14

Stadsarkitekt

Klara Jarstad
Blomqvist
Eva Weibull Winter
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Arbetslivserfarenhet
(inom Norrköpings
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5 år
3 år
8 år
8 år
5 år
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4.2.1 Per André Haupt – Strateg, Norrköpings kommun
Respondenten säger att Liv i luckorna är en förtätningsstrategi som ska fylla tomma
luckor med ”liv” som kvartersmark och bostäder. Ett exempel på detta är Nya torget
som har minskat i storlek på grund av att det har förtätats med nya byggnader för allmän
plats som tidigare var parkeringsytor. Detta har varit en återkommande jargong i Norrköping att parkeringsytor och döda ytor exploateras och används vid förtätning. Trots
att dessa ytor har exploaterats vid förtätning är det kommunens översiktliga strategi att
tillgänglighet ska finnas i staden. Vid framtagandet av en trafikstrategi ingår det att
biltrafiken ska vara stabil i jämförelse med antalet invånare.
Förtätning ska ske med en god täthetshantering och konkreta kunskapsunderlag med
riktlinjer, principer, styrning och uppföljning måste tas fram. Varje gång staden byggs
ut måste det finnas respekt för stadens morfologi. Det är viktigt med en uppföljning av
kvantitativa data från exempelvis invånarna för att se vad de tycker och hur de påverkas
av förtätningen. Det måste finnas bättre kunskap om befintliga tätheter och ställningstagande gällande täthet. Ingångsvärden och en ram måste finnas att förhålla sig till.
4.2.2 Klara Jarstad Blomqvist – Enhetschef inom park och drift, Norrköpings kommun
Respondenten berättar att Norrköping har förtätats mycket de senaste 10 åren. Norrköpings kommun har varit väldigt effektiva med att utnyttja döda ytor (grusmark, parkeringsplatser eller ödetomter). Ett exempel på detta är Nya torget där parkeringsplatser
lades under mark och därför upplevdes torget vara mycket större än vad det egentligen
var innan. Detta är ett resultat av en mer effektiv exploatering och större fokus på kvalité. Förtätning har varit mer effektiv i centrala Norrköping jämfört med ytterområden
där det har gått åt mer grönytor och parkmarker för att bebygga kvarter.
Respondenten berättar att en grönstrukturplan planeras att tas fram som underlag för
översiktsplanen då hon tycker att Norrköpings kommun inte har jobbat tillräckligt
mycket med det ekologiska perspektivet. Natur har en väldigt stor betydelse för människors välmående. Respondenten anser att Norrköpings översiktsplan har väldigt vettiga tankar och tydliga idéer om hur oanvända ytor ska exploateras och vilka ytor som
är viktiga för invånare.
Ur det sociala perspektivet har förtätning varit både positivt och mindre positivt enligt
respondenten. Det ska finnas en god balans gällande kvantitet och kvalitét. Även om
det bebyggs ett grönområde med god kvalitet så kommer det inte ha en så stor betydelse
om det bara byggs på några kvadratmeter. Fördelen med förtätning är dock att det är
mycket effektivt att utnyttja oanvända och döda ytor i exploateringsskedet. Strömsparken är ett exempel där yta användes endast som gångväg och rastplats för husdjur. Efter
förtätning är det nu den mest använda parken i hela Norrköping och har blivit en mer
naturlig mötesplats, inte bara för invånare utan även besökare från andra städer och
turister. Nackdelen med detta är ett ökat slitage och större ekonomiska konsekvenser.
Förtätning leder till att lugna områden belastas mycket mer och det blir svårare att hitta
dessa områden centralt.
Enligt enhetschefen behövs en större samordning mellan byggprojekt för en förbättrad
förtätning, trafikutredningar och kompletterande underlag till översiktsplanen som exempelvis en grönstrukturplan. Hon konstaterar att förtätning måste ske till en viss gräns.
Det måste finnas direktiv som utgår från analysprogram för att se vad som är möjligt
och inte möjligt att bygga.
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4.2.3 Eva Weibull Winter – Översiktsplanerare, Norrköpings kommun
Översiktsplaneraren berättar att det har förtätats en hel del i Norrköping de senaste tio
åren, speciellt i innerstaden då de gamla parkeringsytorna har bebyggts igen. Det är
framför allt bostäder, men kontorshus förekommer också.
Respondenten lyfter fram flera perspektiv när det gäller de sociala och ekologiska konsekvenserna av förtätningen. Något som lyfts fram enligt henne i samband med förtätning är att kunna erbjuda en annan boendeform än den som redan finns på en plats.
Detta för att skapa mer variation och per automatik locka fler människor, vilket leder i
sin tur till ökat underlag för olika verksamheter som till exempel kommersiell- och offentlig service, kollektivtrafik, skolor o.s.v. Ur det ekologiska perspektivet fokuserar
Norrköpings kommun på en grönstruktur för ekologiska- och biologiska-värden och
hur människor använder och upplever dessa. Även livsmiljöer för djur, växter och grönstrukturens funktion för klimatanpassning tas i åtanke i den nya grönstrukturplanen som
beskrivs i översiktsplanen (2017) och används vid planering av nya förtätningsarbeten.
Översiktsplaneraren berättar att senaste årens förtätningar i centrala Norrköping har bidraget till att det har tillkommit fler boenden inom ett visst geografiskt område och
därmed har trycket på de befintliga friytorna ökat. Detta har lett till att det har satsats
mer på de offentliga platsernas kvalité de senaste åren och tillfört fler värden till platserna, som till exempel Hörsalsparken, Nya torget och Strömsparken. Detta är ett sätt
att kunna möta och uppmana fler boenden att nyttja dessa platser.
Respondenten tycker att fler underlag och mer kunskap inför olika förtätningsplaner är
en av de viktigare åtgärderna som Norrköpings kommun måste lägga stor vikt vid i
planeringsskeden inför nya exploateringar i innerstaden. Hon fortsätter; har man kännedom om värden och intressen tidigt så blir det lättare att synka dessa eller ta ett ställningstagande tidigare om vad som ska gälla o.s.v. Norrköpings kommun har de senaste
åren jobbat på att ta fram olika förebyggande studier/riktningsplaner som till exempel
grönstrukturplanen för att kunna fatta bättre beslut om Norrköpings utveckling och därmed bidra till en mer social- och ekologisk hållbar förtätning i kommunen.
4.2.4 Dag Johansson – Samhällsbyggnadsstrateg, Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadsstrategen berättar att under 2005–2007 började det stora återuppbyggandet av de avrivna tomterna från 1960- och 1970-talet, därmed började innerstaden
förtätas. Han konstaterar att största delen av återuppbyggandet blev bostäder men en
del kontor och handel i bottenvåningar förekommer också. Samhällsbyggnadsstrategen
betonar att från år 2015 har det börjat byggas igen i innerstaden och byggandet pågår
fortfarande.
När det gäller de sociala och ekologiska konsekvenserna av förtätningen i innerstaden
tar respondenten upp några stycken som enligt honom är centrala i diskussion om förtätning. En konsekvens är att det har blivit mer folk i centrum vilket har gett bättre
underlag för service- och handelsverksamheter. Förtätningen har lett till ett utökat näringsliv då fler kontorsutrymmen har tillkommit. Det väntas fler människor som flyttar
in till centrum under kommande åren då fler byggnationer som påbörjats i början av
2015 inte är färdigbyggda än. Detta kommer leda till att en del av innerstaden kommer
att få människor med en bättre ekonomi och konkurrensen om de centrala hyresrätterna
kommer vara mycket högre än vad det har varit innan, vilket troligen kommer leda till
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segregation i innerstaden. Enligt respondenten har förtätning gett även ekologiska vinster, för hade Norrköping inte förtätats inåt och byggt bostäderna på de centrala obebyggda kvartersmarken så hade vi behövt bygga dessa på annan mark, i värsta fall åkermark.
När det gäller hur trycket på friytor har förändrats genom förtätningen berättar samhällsbyggnadsstrategen att i stort sett har Norrköpings kommun bara byggt på gammal
kvartersmark och ytor som använts som parkering. Vissa undantag kan förekomma som
till exempel Ljurafältet där större delen av fältet nu är bostäder men parken som har
byggts har mycket högre kvalité än fältet innan. Nya torget är ett annat exempel då en
liten del av torget har bebyggts men å andra sidan har kvalitén på torget ökat. Enligt
respondenten har vissa ytor gjorts i ordning och kvalitén på de har ökat genom förtätningen. Några exempel på förbättrad kvalité på park och torg är Strömparken, Hörsalsparken och Nya torget. Strömparken är det tydligaste exemplet på hur renoveringen
eller ombyggnationen har lett ökad kvalité och värde, vilket i sin tur har lett till ”hysterisk” ökad användning.
De åtgärder som samhällsbyggdansstrategen tycker bör göras för en bättre hantering av
förtätningen i centrala Norrköping är arkitekturen på vissa objekt då mycket av den nya
bebyggelsen saknar fantasifull arkitektur och där tycker han att Norrköping borde bli
bättre på. Han påpekar också att Norrköpings kommun borde lägga större vikt vid att
bygga fler lekplatser och lekmiljöer för barn och ungdomar i innerstaden för det är brist
på sådana i nuläget enligt honom.
4.2.5 Karin Milles – Stadsarkitekt, Norrköpings kommun
Respondenten berättar att på 60-talet kallades Norrköping för ”rivselstaden” för att det
revs så mycket i staden, speciellt revs det mycket i centrala Norrköping. Detta har lett
till att Norrköping fått många tomma ytor, så kallade ”lucktomter” eller ”rivningstomter”. Dessa tomter har använts vid förtätningen av innerstaden. Enligt henne är kommunens strategi att fylla dessa tomma luckor inte bara med bostäder, utan även med parker
och torg, då det också är en viktig del i förtätningen. Strategin inkluderar även att kommunen ska ta hand om och förbättra befintliga ytor. Då det finns så många tomma luckor
har inga befintliga ytor behövts ta i anspråk.
Stadsarkitekten berättar att kommunens andra strategi har bestått av att ägna en stor del
åt att stadsomvandla delar av staden så att de integreras in till innerstaden som exempelvis inre hamnen som nu består av bostäder och verksamheter. Butängen är ett annat
område där det nya resecentrum ska föreligga och på så sätt blir en del av innerstaden.
Tanken är att järnvägen ska uppföras i ett upphöjt läge på bro så att den inte längre är
en barriär för att staden ska kunna utvecklas norrut och att vägar för bilar och kollektivtrafik ska kunna dras under järnvägen.
Enligt respondenten så har fokuset legat på att utnyttja dessa rivningstomter de senaste
åren, men även att bygga om och förbättra befintliga områden så som nya torget som
omvandlades till ett mer attraktivt och aktivt område. Strömparken, Garvargatan, västgötabacken och Bredgatan är flera exempel på där det har byggts om på befintlig mark
för att uppnå ett mer attraktivt läge för invånare och verksamhet. Fokuset har legat på
att höja kvalitén på befintliga områden.
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Översiktsplanen för Norrköpings stad och landsbygden tar upp hur kommunen ska utnyttja marken på mest effektiva och hållbara sätt, hur det ska förtätas och hur det ska
byggas på befintliga hus. I allra sista hand tas grönytor i anspråk. Då är det inte parker
utan de ytor som inte har en hög kvalité vad gäller grönytor, utan snarare ”spillytor”.
Respondenten anser att förtätningen av Norrköpings innerstad har haft positiva sociala
effekter. En av de positiva konsekvenserna är tryggheten i gaturummen som är direkt
kopplat till bostadsbyggandet med de livliga bottenvåningarna. Det jobbar kommunen
väldigt medvetet med. Då grönytor inte har tagits i anspråk vid förtätning har staden
inte fått så stora ekologiska konsekvenser.
Arkitekten tycker det är viktigt att stadens årsringar bevaras, att gamla hus bevaras för
en arkitektonisk upplevelse då det är en del av stadens historia och på så vis bidrar till
stadens själ.

4.3 GIS-analys
GIS-analysen utfördes av författarna med data hämtad från enheten Geografisk Information på Norrköpings kommun. Analysen visar att mellan år 2008 och 2018 har ca 94
000 kvm exploaterats i centrala Norrköping. Detta fördelas på ca 250 objekt (se rödmarkerade objekt i figur 10 och 11).

Figur 10. Byggnadsytor i centrala Norrköping (Abdulahad & Abi-khalil, 2018).
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Figur 11. Byggnadsytor som har tillkommit mellan år 2008–2018 (Abdulahad & Abikhalil, 2018).
Figurerna 10 och 11 visar byggnadsytor som har tillkommit mellan år 2008 och 2018
(röda objekten). Dessa är bostadsbyggnader i första hand men annan typ av bebyggelse
som till exempel kontor- och parkeringshus förekommer också.

4.4 Sammanfattning av insamlad empiri
Empirin består av dokumentanalyser, intervjuer och en GIS-analys. Dokumentanalysen
är gjord på fem styrdokument som beskriver hur Norrköping ska utvecklas och vilka
mål kommunen har de kommande åren. Sammanfattningsvis visar den insamlade empirin från dokumentanalysen, intervjuerna och GIS-analysen hur Norrköping har förtätats och hur staden ska fortsätta utvecklas i framtiden.
Intervjuerna visar att alla respondenter har liknande uppfattningar om hur Norrköping
har hanterat sina döda ytor vid förtätningen och kan stärkas av dokumentanalysen som
ger en grund till de utförda intervjuerna. Gemensam konsensus råder mellan respondenterna när de svarar på hur Norrköpings innerstad har förtätats sen 2008. Kommunen
har kunnat nyttja ytor som har uppstått efter 1960-talets rivningsvåg till att förtäta och
bygga upp innerstadens offentliga rum utan att grön- och friytor tas i anspråk.
Respondenterna råder att fler dokument upprättas som kompletterande underlag till
översiktsplanen inom kommande framtid för att säkerställa att Norrköping växer med
en berikande grönska och tillgänglighet jämsides med bostadsbyggandet.
GIS-analysen har redovisat stadens utveckling det senaste decenniet. Resultatet visar
hur ca 94 000 kvadratmeter har exploaterats i centrala Norrköping. Objekten som visas
i analysen är främst bostadsbyggnader men även kontorslokaler och parkeringshus.
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I detta kapitel analyseras den insamlade empirin och kopplas till det teoretiska ramverket för att besvara frågeställningarna och uppnå målet med examensarbetet.

5.1 Vilka är de sociala och ekologiska konsekvenserna av det
senaste decenniets förtätningar i centrala Norrköping?
Alla respondenter håller med om att de positiva konsekvenserna av förtätningen i centrala Norrköping har varit betydligt fler än de negativa. En av de positiva sociala konsekvenser som respondenterna lyfter är att förtätning har lett till att fler människor har
flyttat till de centrala delarna av staden, vilket har skapat variation och i sin tur lett till
ökat underlag för kommersiell- och offentlig service, samt näringslivet. Detta bekräftas
även av konjunkturinstitutet (2013b) där de skriver i sin rapport att förtätning möjliggör
för en ”funktionsintegrerad bebyggelsemiljö”, som leder till att antalet bilresor hålls
nere vilket resulterar i bättre allmänhälsa och livskvalité för invånare. En annan positiv
social konsekvens som respondenterna intygar är att förtätningen har bidragit med en
ökad trygghet i gaturummen i staden, vilket är en direkt påföljd av bostadsbyggandet
med de livliga bottenvåningarna. Den sjätte riktlinjen i styrdokumentet ”Arkitekturstaden Norrköping – Riktlinje för arkitektur och stadsbyggnad” bekräftar att lättillgängliga
friytor som torg, parker och bottenvåningar skapar en känsla av trygghet och gör staden
mer intressant. Detta bekräftas även av både Bellander (2005) och Boyko och Cooper
(2011) där de menar att en tät och blandad stad skapar en känsla av trygghet och gör
städer mer levande. Ytterligare en positiv social konsekvens som respondenterna intygar är att fler arbetsplatser har skapats, då en del handelsaffärer och restauranger har
tillkommit, samt fler företag har valt att ha sina kontor i innerstaden.
En av de negativa sociala konsekvenser som tas upp av respondenterna är att förtätning
har lett till segregation i innerstaden på grund av höga hyror och bostadspriser. Detta
för att människor med en bättre ekonomi har råd att flytta in till innerstaden och köpa
eller hyra de dyra lägenheterna, vilket har lett till att konkurrensen om de centrala bostäderna har blivit mycket högre vilket har skapat en känsla av segregation, gentrifiering
och social ojämlikhet i innerstaden. Burton (2000) intygar att förtätning kan leda till
trängsel genom högre densitet (e-tal), samt höga hyror och bostadspriser, då förtätningen oftast sker på eftertraktad mark. En ytterligare negativ konsekvens som styrdokumentet SUMP visar är ojämlikhet i trafikmiljön. Styrdokumentet redogör att de med
bättre ekonomiska förutsättningar ändå kan välja bil framför de hållbara trafikslagen,
därmed påverkas trafikmiljön för gång- och cykeltrafiken negativt. Därför att bil tar
mer plats i jämförelse med de andra hållbara trafikslagen, vilket i sin tur skapar ojämlikhet i trafikmiljön.
När det gäller de ekologiska aspekterna så har förtätningen av Norrköpings innerstad
bidragit med många positiva men även negativa konsekvenser. En av de positiva ekologiska konsekvenserna enligt boverket (2016) och Boyko och Cooper (2011) är att
förtätning minskar åtagandet av grönytor och åkermark. Detta bekräftas även av respondenterna där de beskriver att förtätning har varit ett effektivt sätt att exploatera obebyggd kvartersmark och döda ytor i innerstaden istället för att ta friytor och åkermark i
anspråk, vilket skulle bidra med många negativa konsekvenser för de lokala djur- och
växterarterna. En annan fördel som respondenterna såg med förtätningen är att den har
lett till minskat utsläpp av växthusgaser genom kortare bilvägar och ökad utnyttjande
av kollektivtrafiken. Även parkeringsplatser har blivit färre genom förtätningen av innerstaden. Detta är en viktig faktor som har påverkat bilanvändningen i centrala delarna,
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vilket är positivt och leder till minskat utsläpp. Detta påstående bekräftas även av
Kenworthy (2006) som menar att bilanvändningen är direkt kopplad till tillgången av
vägar och parkeringar. Ju färre parkeringsplatser, desto minskad bilanvändning. Borrego et. Al. (2006) studie där olika städers morfologi studerats visar också att täta städer
med blandad markanvändning ger bättre luftkvalité jämfört med glesare, där bil är huvudalternativet att ta sig till och ifrån en plats.
De negativa ekologiska konsekvenserna av förtätningen som nämndes av respondenterna har varit att en del fri- och grönytor har tagits i anspråk som till exempel Ljurafältet där större delen av fältet är bostäder idag. Ytterligare exempel är Nya torget där en
del av torget består av restauranglokaler och bostäder idag. Enligt Jim (2004) påverkar
detta de ekologiska förutsättningarna för olika fågel- och växtarter men även luftkvalitén, då grönområden är viktiga för staden genom dess förmåga att rena luften från föroreningar. En annan förmåga som grönytor har är att de absorberar regnvatten. Större
grönområden innebär mindre belastning på dagvattenledningar då gräsmattor är ett utmärkt komplement för lokalt omhändertagande av dagvatten. När dessa ytor exploateras förändras balansen i det ekologiska kretsloppet, vilket leder till att de ekologiska
förutsättningarna i staden påverkas hårt enligt Wingren (2015). Ytterligare negativ ekologisk konsekvens är brist på solljus. Boyko och Copper (2011), Boverket (2016) och
Neuman (2005) menar att bygga tätt innebär i många fall att bygga högre för att utnyttja
markytan effektivt, detta kan i sin tur leda till mindre solljus och brist på utblickar för
de lägre husen och små innergårdar, vilket påverkar olika växters- och djurens- men
även människors levnadskvalitéer. I tabell 4 presenteras en sammanfattning av de sociala och ekologiska konsekvenserna.
Tabell 4. Sammanfattning av de sociala och ekologiska konsekvenserna.
Konsekvenser

Positiva



Sociala










Ekologiska






Negativa

Ökat serviceunderlag
Ökat underlag för näringslivet
Ökad funktionsintegration
Ökad trygghet
Främjar allmänhälsa
Fler arbetsplatser
Intressantare stad









Segregation
Gentrifiering
Social ojämlikhet
Höga hyror
Höga bostadspriser
Trängsel
Ojämlikhet i trafikmiljön

Minskat åtagande av åkermark
Minskat utsläpp
Ökat utnyttjande av kollektivtrafik
Kortare transportvägar
Minskad bilanvändning
Bättre luftkvalité p.g.a.
minskat utsläpp
Minskad resande



Fri och grönytor tas i
anspråk
Sämre luftkvalité
p.g.a. få grönytor
Försämrade förutsättningar för olika djuroch växtarter
Minskad absorptionsförmåga i innerstaden
Brist på solljus
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5.2 Hur har trycket på friytor (torg, parker och grönområden)
förändrats genom förtätningen i centrala Norrköping?
Alla respondenter intygar att senaste årens förtätningar i centrala Norrköping har ökat
trycket på friytorna. Enligt dem beror det ökande trycket på tre olika faktorer. Den första
faktorn är den växande befolkningsmängden i Norrköping och speciellt i innerstaden.
Enligt SCB (2017) har befolkningsmängden i Norrköpings kommun ökat med totalt
12 867 invånare mellan år 2008 (128 060st) och 2017 (140 927st) och cirka 2000 invånare i innerstaden, vilket innebär cirka 15,5% av den totala ökningen. Denna ökande
befolkningsmängd innebär en högbelastning och tryck på de friytorna i centrala Norrköping. Dels för att det är fler invånare som är bosatta i innerstaden och dels för att fler
invånare från resten av Norrköping vistas i de centrala delarna av staden på grund olika
behov som till exempel handel, samhällsservice och jobb. Detta har i sin tur lett till att
fler människor vistas på de centrala friytorna samtidigt och därmed bidra till att trycket
på dessa ökar.
Den andra faktorn som har lett till att det fysiska trycket på friytorna i innerstaden har
ökat är att dess storlek har minskats eftersom att vissa av dem har bebyggts. Enligt
respondenterna har Norrköpings kommun i stort sett bara byggt på gammal kvartersmark och rivningstomter som användes som parkeringsplatser. Detta bekräftas även av
GIS-analysen som författarna genomfört (se 4.3). Analysen visade att mellan år 2008
och 2018 har ca 94 000 kvm exploaterats i centrala Norrköping där nästan 80% av a
exploaterade ytor har varit rivningstomter. Men vissa undantag förekommer, som till
exempel Ljurafältet där större delen av grönytan nu är bostäder. Nya torget är ett annat
exempel där en del av torget har bebyggts. När dessa ytor exploateras minskas mängden
friyta per invånare, exploateringstalet (e-talet) och belastningen på den obebyggda ytan
(OSR) blir högre, därmed högre tryck på friytorna i innerstaden. Berghauser Pont och
Haupt (2004;2010) visar genom sin teori (Spacematrix) att mått som exploateringstal
(FSI), byggnadshöjd (L) och tryck på den obebyggda ytan (OSR) har direkt koppling
till hur trycket på en plats förändras (se exemplet i figur 4). Enligt Boverket (2016) är
det viktigt att kvalitén höjs och lätt tillgänglighet till dessa ytor upprätthålls i samband
med att dessa exploateras.
Den tredje faktorn som nämns av respondenterna är att den förbättrade kvalitén på de
centrala friytorna har lett till ökat trycket på dem. Detta är en medveten strategi som
Norrköpings kommun jobbat medvetet med och är positivt. I styrdokumentet ”Översiktsplan för staden Norrköping” (2017) beskrivs det offentliga rummet som en mycket
viktig del av Norrköpings stadskärna. Friytor där parker, torg, lekplatser och aktivitetsytor förekommer är viktiga för stadens karaktär och bidrar till ett rikare och mer gestaltande stadsliv som är en viktig faktor för en trivsam stad. Genom att kvalitén, upplevelsevärdet och rekreationsmöjligheterna på de centrala parkerna, torgen och grönområden ökat har dessa blivit mer attraktiva och mer användbara som i sin tur har lett
till att fler använder dessa och därmed ökat tryck. Ett exempel på detta är Nya torget
som tidigare användes som parkeringsplatser. I och med ombyggnationen har torget
uppgraderats till en lokal mötesplats och bidragit till ökat helhetskvalité av det centrala
torget. Ytterligare exempel på förbättrade parker och grönområden i innerstaden är Hörsalsparken och Strömparken. De nya parkmiljöer har lett till ”hysterisk” ökad användning därmed ökat tryck på parkerna som tidigare upplevdes som mörka och otrygga.
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5.3 Vilka åtgärder kan genomföras för en bättre hantering av
förtätningen i centrala Norrköping?
Respondenterna tycker att fler underlag och mer kunskap inför olika förtätningsplaner
är en av de viktigare åtgärderna som är väsentlig för en bättre hantering av förtätning i
innerstaden. Enligt respondenterna har Norrköpings kommun de senaste åren jobbat
med att ta fram olika förebyggande studier/riktningsplaner som till exempel grönstrukturplanen och olika riktlinjer för att kunna fatta bättre beslut om Norrköpings utveckling, men ännu mer detaljerade åtgärder måste tas fram. Enligt de ska förtätningen av
centrala Norrköping ske med en god täthetshantering där konkreta riktlinjer, principer,
styrning och uppföljning måste tas fram för att säkerställa att Norrköping växer med en
intressant och hållbar stadsmiljö, samt ett levande och stimulerande stadsliv.
En annan åtgärd som nämns av respondenterna är att i samband med varje förtätningsplan måste det finnas respekt för innerstadens karaktär och morfologi, samt större samordning mellan byggprojekt för en bättre förtätning. Marcus och Berghauser Pont
(2016) bekräftar att i och med att städer blir tätare ökar kravet på att samhällsplanerare
förstår den stad som planeras och byggs. För att uppfylla dessa krav måste formen på
de planerade byggen tas i åtanke. Olika former på kvarter och vägnät har olika påverkan
på täthet och stadsmiljön ur både sociala och ekologiska men även ekonomiska perspektiv. Därför är en fördjupad kunskap om statsform i planeringsskeden viktig.
En ytterligare åtgärd som borde ha genomförts för många år sedan men blir viktigare
att genomföra när befolkningen i innerstaden ökar är att bygga fler lekplatser och lekmiljöer för barn och ungdomar då det är brist på sådana i nuläget. Sociotopkarteringen
visar att några av nuvarande parker och grönytor i de mest centrala delarna i Norrköping
behöver utvecklas och anpassas för barn och ungdomar. Exempel på områden som är i
akut behov av utveckling är lekplatsen Flaggan och anrika ön Strömsholmen. Mårtensson (2004) bekräftar att utomhus-rummet skapar goda förutsättningar för barns fantasi
och kreativitet till skillnad från inomhus-rummen som är mer avskärmade och begränsar barns upptäckarvilja. Enligt Raustorp et. al. (2012) måste dessa ytor vara anpassade
för barn där de kan ta sig till och från, samt vistas där själva utan att behöva ledsagas
av en vuxen, då detta kan minska deras aktivitetsnivå påtagligt.

5.4 Koppling till målet
Målet med examensarbetet har varit att undersöka hur förtätning har påverkat Norrköpings innerstad ur ett socialt och ekologiskt perspektiv med fokus på friytor. Sammanfattningsvis har förtätning av innerstaden bidragit med både positiva och negativa sociala och ekologiska konsekvenser. De främsta positiva konsekvenserna är att den har lett
till ökat serviceunderlag, ökad trygghet, minskat utsläpp och minskat åtagande av åkermark. De främsta negativa konsekvenserna av förtätningen är gentrifiering, höga hyror
och bostadspriser, minskad absorptionsförmåga då grönytor tas i anspråk och brist på
solljus. De senaste årens förtätningar i centrala Norrköping har ökat trycket på friytorna.
Dels för att befolkningsmängden har ökat och dels för att vissa friytor har bebyggts,
samt den förbättrande kvalitén på befintliga parker, torg och grönytor, som är positivt
men har lett till ökat tryck på friytorna. För en bättre hantering av förtätning i centrala
Norrköping krävs att konkreta riktlinjer, principer, styrning och uppföljning tas fram,
en större samordning mellan byggprojekten behövs, samt bygga fler lekplatser och lekmiljöer för barn så att innerstaden blir tillgänglig för alla och kunna erbjuda ett levande
och stimulerande stadsliv.
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6

Diskussion och slutsatser

Under detta kapitel presenteras författarnas diskussioner kring resultat, metoder, slutsats och begränsningar. Slutligen ges förslag på vidare forskning.

6.1 Resultatdiskussion
Genom att ha arbetat med metodtriangulering som bestått av intervjuer, dokumentanalys och litteraturstudie har hög validitet erhållits då all insamlade data från dessa metoder överensstämmer med varandra enligt Gunnarsson (2002). Undantaget från detta är
frågeställning 2 som har besvarats med fyra metoder. Respondenternas kunskapsområde samt antal intervjuer har bidragit till en god reliabilitet vilket enligt Olsson & Sörensen (2011) är en viktig faktor för att stärka studiens trovärdighet. För att stärka reliabiliteten ytterligare hade det varit lämpligt att intervjua fler respondenter. Förslagsvis
hade en enkätundersökning kunnat genomföras för att stärka trovärdigheten med kvantitativa data. Intervjufrågorna har varit semistrukturerade och varierat beroende på vilken respondent som har intervjuats för att de ska anpassas efter respondentens expertisområde. Intervjufrågorna skickades ut senast en dag innan intervjutillfället så att väl
genomtänkta svar kunde erhållas från respondenterna.
GIS-analysen resultat kan utvecklas mycket mer. Utöver bostäder och kontorslokaler
kan hela kvarter tas med i en mer översiktlig analys för ett mer detaljerat resultat.
Trovärdiga resultat har uppnåtts i samband med en god validitet och reliabilitet. Resultaten kan vara användbart för Norrköpings kommun och andra kommuner där förtätning
tillämpas för en hållbar utveckling av stadslivet och bevarandet av stadskulturen. Frågeställningarna anses har varit formulerade på ett korrekt sätt för att uppnå mål. Dock
är det möjligt att utveckla dem och bredda undersökningsområdet så att frågeställningen
inte nischas för mycket.

6.2 Metoddiskussion
Datainsamlingen för detta examensarbete har utgjorts av intervjuer, litteraturstudie, dokument- och GIS-analys. Metoderna har bekräftats vara adekvata för rapporten då relevant data och hög reliabilitet har erhållits vilket stämmer överens med Olsson & Sörenssen (2011). Intervjuerna har med fördel följt en semistruktur och på så vis medfört
ett utpräglat resultat och slutsats då följdfrågor har kunnat ställas under intervjun för att
ge författarna en större inblick i området. Detta är en förutsättning för väl genomförda
intervjuer enligt Blomkvist & Hallin (2015). Litteraturstudien bidrog med en kunskap
om ämnet tidigt i arbetets gång och har stöttat den data som har samlats in via övriga
metoder enligt Olsson & Sörensen (2011). Då litteraturstudien genomfördes innan intervjuerna har det redan funnits en förkunskap inom ämnet tidigt under arbetets gång
och relevanta frågor och diskussioner har genomförts med respondenterna. Efter intervjuerna har en analys av rekommenderade styrdokument genomförts för att bekräfta
och komplettera den insamlade data från respondenterna. Detta är en bra metod för att
säkerställa informationens trovärdighet enligt Bell & Waters (2016). Fokus har legat på
att samla in kvalitativa data. Denna data kompletterades med mindre kvantitativa data
som hämtades från en GIS-analys.
Mer kvantitativa metoder hade kompletterat rapportens resultat som exempelvis en mer
omfattande GIS-analys för att få en större bild över stadens utveckling. En enkätundersökning kan också vara relevant då mer data kan erhållas från både invånare och tjänstemän.
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6.3 Begränsningar
Arbetet har avgränsats på så sätt att resultaten endast innefattar förtätning och trycket
på friytor i Norrköpings innerstad. Resultaten kan därför inte anses gälla för Norrköpings ytterområden då helt andra förutsättningar gäller i konstrast med innerstaden.
Endast ekologiska och sociala faktorer kan studeras under förtätning. Vid fördjupning
av fler faktorer som infrastruktur eller ekonomiska faktorer hade en bredare uppfattning
om förtätandet av Norrköpings innerstad erhållits. GIS-analysen omfattade endast
byggnationer över 30 kvadratmeter. Detta för att undvika ett överflöde av ytor som gör
analysen svårtydd.
På grund av en begränsad tid i kursen har arbetets resultat begränsats. Om längre tid
erhållits hade arbetet inkluderat fler intervjuer med respondenter inom olika verksamhetsområden och på så vis utveckla resultatet ännu mer. I studien nämns flera områden
där förtätning har genomförts. En fördjupad observering och en fördjupad GIS-analys
av dessa områden hade speglat studiens resultat ännu bättre till verkligheten.

6.4 Slutsatser och rekommendationer
I början av rapporten ställdes följande frågor:
1. Vilka är de sociala och ekologiska konsekvenserna av det senaste decenniets
förtätningar i centrala Norrköping?
2. Hur har trycket på friytor (torg, parker och grönområden) förändrats genom
förtätningen i centrala Norrköping?
3. Vilka åtgärder kan genomföras för en bättre hantering av förtätning i centrala
Norrköping?
Frågorna syftade till att uppnå målet med studien, vilket är: att undersöka hur förtätning
har påverkat Norrköpings innerstad ur ett socialt och ekologiskt perspektiv med fokus
på friytor.
Med hjälp av den insamlade empirin och analysen har studiens frågeställningar besvarats och målet med studien uppnåtts. Resultatet visade att förtätningen har bidragit med
både positiva och negativa sociala och ekologiska konsekvenser. De främsta sociala
konsekvenserna är att förtätning har lett till ökat serviceunderlag, ökad trygghet och
flerarbetsplatser. Den har även lett till några negativa sociala konsekvenser exempelvis
gentrifiering, höga hyror och höga bostadspriser i staden. De främsta positiva ekologiska konsekvenserna av förtätningen som har kartlagts är att den har lett till minskat
åtagande av åkermark, minskat utsläpp och minskad resande. De främsta negativa ekologiska konsekvenserna av förtätningen är att fri- och grönytor har tagits i anspråk, den
har lett till minskad absorptionsförmåga i innerstaden och brist på solljus. De senaste
årens förtätningar i centrala Norrköping har även ökat trycket på friytorna. Dels för att
befolkningsmängden har ökat och dels för att vissa friytor har bebyggts, samt den förbättrande kvalitén på befintliga parker, torg och grönytor. För en bättre hantering av
förtätning i centrala Norrköping krävs att konkreta riktlinjer, principer, styrning och
uppföljning tas fram, en större samordning mellan byggprojekten behövs, samt bygga
fler lekplatser och lekmiljöer för barn så att innerstaden blir tillgänglig för alla och
kunna erbjuda ett levande och stimulerande stadsliv.
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Slutsatserna av studien sammanfattas i tre punkter, se nedan:




Förtätningen av centrala Norrköping har bidragit med både positiva och negativa sociala och ekologiska konsekvenser.
Trycket på friytorna i innerstaden har ökat genom förtätningen.
För en bättre hantering av förtätning krävs en större samordning mellan byggprojekten, fler lekplatser och lekmiljöer byggs, samt att konkreta riktlinjer, principer, styrning och uppföljning tas fram.

För att Norrköping ska kunna förtätas och utvecklas i rätt riktning har det framkommit
i empirin och analysen några förbättringsförslag för hur utvecklingen kan förbättras.
Dessa förbättringsförslag och rekommendationer sammanfattas nedan:






Bevarandet av befintliga områden ska ske med omsorg.
Detaljerade underlag som riktlinjer och styrning ska tas fram och komplettera
översiktsplanen.
Effektiv exploatering av ytor ska genomföras i projekteringsskedet.
Kvalitet i förhållande till kvantitet ska beaktas när friytor, lekytor och grönområden planeras.
Bättre samordning och styrning ska genomföras mellan pågående byggprojekt i
staden.

6.5 Förslag till vidare forskning
Förslag till vidare forskning inom ämnet är att undersöka hur förtätning sker i samband
med infrastrukturen och kollektivtrafikens utveckling inom Norrköpings innerstad och
hur detta påverkar friytor och grönområden. Ett annat förslag är att undersöka de ekonomiska och politiska faktorerna som påverkar förtätningen.
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Bilaga 1
Intervju med Per Andre Haupt
Kan du berätta hur förtätningen i Norrköping ser ut i nuläget?
Under 60 talet drabbades Norrköping av en rivningsvåg då industrier flyttade från Norrköping
och därav flyttade invånare bort från staden. Resultatet ledde till att dessa rivningsytor blev
antingen parkeringsytor eller kvarglömda grusytor. Målet har då varit att hitta dessa obebyggda
ytor och fylla dem med ”liv”. Exempel på byggprojekt som tillämpar denna metod är Gåsen,
industrilandskapet Västgötabacken Detta mål kommer från kommunens förtätningsstrategi
”Liv i luckorna”. Dessutom har kommunen genomfört en inventering av det som byggdes för
10 år sen och vad som skulle byggas då. Resultatet har blivit att man har förtätat med bostäder
där kvartersmark har följt med. I Västgötabacken har det exempelvis medföljt gårdsytor med
gröna inslag. Innan fanns det bara parkeringsytor eller öde ytor. Så det har förtätats men det har
samtidigt följt med lite grönytor. I nuläget kan jag inte komma på något exempel där grönytor
har tagits i anspråk för att bygga bostäder. Det är det bara parkeringsytor som har gått åt vid
förtätningen. 7
Har det påverkat invånarna i staden när antalet parkeringsplatser har minskat?
Det har det. Det är kommunens långsiktiga strategi att det ska finnas god tillgänglighet för
trafiken i innerstaden. Det ingår i vår trafikstrategi att antalet km bil ska hållas stabil i relation
till antalet invånare i staden. Det som ska ökas däremot är tillgång till cykelbanor och kollektivtrafik.
Vilka riktlinjer följer ni vid planering av innerstadens utveckling?
Framförallt är det vår översiktsplan 2017 som vi följer. Den ska sammanfatta alla stora tankegångar kring stadens utveckling. Där finns det utgångspunkter att staden ska växa inifrån och
ut. Det finns även ett antal strategier över hur samordningen ska ske i byggutvecklingen. Invånare ska även stimuleras till att vilja åka mer kollektivt i staden. Vi har planerat att ta fram en
fördjupad översiktsplan för innerstaden. Där kommer frågan om förtätningsstrategin, höga hus
och trycket på allmänna platser och grönytor. Hur dessa ytor ska hanteras. Vi ser ett behov av
att jobba med dessa frågor inom innerstaden. Vart finns våra starka stråk? Hur kommer befintliga innerstaden utvecklas nu när Butängen kommer till? Hur kommer flödet se ut med nya
resecentrum och nya flödespunkter som östertull och Södertull. Bara för att flödet är bra nu
betyder det inte att det kommer se ut så 10 år framöver.
Nu när elbilar kommer in i bilden. Ska de inte få möjlighet att köra bil inne i stan?
Nej, det tror jag inte. Det finns exempelvis städer i Frankrike där vissa områden är helt avstängt
från biltrafiken förutom leveranser och handikappade. En sådan strategi kommer dock inte finnas här, möjligen att man stänger av någon gata och gör den till en attraktiv gågata eller dylikt.
Elbilarnas fördel är att luftkvaliteten påverkas mindre, buller minskar. De tar dock fortfarande
plats och skapar ett behov därutöver. Vi går från ett ganska stort överskott på parkeringsytor till
att utveckla staden mer för kollektiv- och cykeltrafiken. Vi har även haft ett EU finansierat
projekt som heter framtidens resor i Norrköping. Den är ganska riktningsgivande för stadens
utveckling. Sen har jag själv jobbat för en prioriteringsordning över hur vi ska jobba med översiktsplanen. 16:00
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Hur har trycket på friytor förändrats med förtätningen i centrala Norrköping de senaste 10
åren?
Trycket har ökat men inte på grund av att man har tagit bort friytor utan det har ökat för att det
har kommit till fler bostäder i centrala Norrköping. Sen beror det mycket på antal arbetsplatser
och skolor. Hur många som uppehåller sig dagligen i centrala staden. Frågan uppstår när det
byggs till 400 nya bostäder i ett område. Men den har ökat något på grund av förtätningen men
samtidigt har den inte ökat för att vi har tagit bort grönytor.
Vilka är de sociala konsekvenserna av förtätningen i centrala Norrköping?
Just på centrala staden tror jag konsekvenser är rätt positiva. Det har inneburit mer resurser
genom exploateringsprojekt men också skattefinansierade insatser. Strömparken är ett sådant
exempel. Det förtätas samtidigt som man höjer kvaliteten på allmänna platser och grönytor.
Nya torget är också ett exempel där det inte fanns en kvadratmeter för mänsklig vistelse utan
det var bara smidigt för bilister. Nu har det kommit till efter förtätningen. Frågorna blir lite
svårare när man tittar på resten av Norrköpings ytor och halvperifierade områden. Projekten i
Bilbergen är ett exempel där grönytor och friytor har tagits i bruk för exploatering.
Om vi tittar på trafiken och social service, har de påverkats av förtätningen?
Statistiskt får de bättre underlag. Befolkningsunderlaget har ökat. Ökar reseunderlaget finns det
god möjlighet att turtätheten också ökar. Man kan gå från 15 minuters trafik till 10 minuters
trafik och det blir den linjen mer attraktiv och leda till att fler väljer att åka kollektivt. Vi jobbar
just nu med Djuralänken där målet är att korta ner restiden till centrum. Det har rumsliga konsekvenser men det är framförallt tillgängligheten som ska öka i söderorterna. Underlag för handel har också gått åt ett bättre håll med förtätning. Det är även en social konsekvens att många
arbetstillfällen finns i centrala staden. Det finns en väldigt blandad arbetsmiljö. Innerstaden har
rustats upp med kontorslokaler och verksamhetsytor och på det viset har lett till att staden är
väldigt attraktiv för näringslivet.
Hur ska förtätningen ske på bästa sätt när det kommer till att kombinera stadsdelar. Hur ska
utformningen ske?
Man behöver någon slags ”monitoring”, ett redskap för att föreskriva gränsvärden och trösklar
som inte ska överstigas. Mätningar behöver genomföras över hur staden utvecklas. Därifrån
kan man peka ut stadsdelar som ligger bra till värdemässigt och som går att förtäta. I framtida
projekt har vi jobbat med att ta fram kunskapsunderlag. Då har vi jobbar väldigt med spacesyntax. Det är ett sätt att förstå hur lägen påverkar saker. Det relaterar till att peka ut vilka stråk
som är starka och kan bli starkare alternativt svagare vid förtätning. Jag tror att open space ratio
är ett viktigt verktyg till att förstå var gränserna går vid förtätning. Det är dock ett bättre verktyg
när man bygger en ny stad. Det finns en risk att kvarterstorlekar krymper och tillslut blir det
bara en liten gård/passage med punkthus formade som ett ”L”. Det blir inte så mycket grönytor
där. Det går att använda dessa principer som ett sätt att föreskriva maximum och minimum
tätheter i en ny plan.
Har Norrköping implementerat Spacematrix vid exploatering?
Det har det. Det har implementerats ganska naturligt vid sammanföring av täthet och läge.
Behöver man ha en förkunskap om spacesyntax för att kunna implementera Spacematrix?
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Det behöver man inte. Det är bra att i detaljplansskedet hålla koll på open space ratio. Det är
inget svårt. Den kulturen har dock inte uppträtt.
Vilka metoder används då?
Det har gjorts försök att arbeta med grönytefaktorn. Det är ett sätt att hantera kvantitet i förhållande till kvalitet på gårdsytor genom ett poängsystem. Har du en grönyta som är socialt och
ekologiskt hållbart får ytan en hög poäng. Är det däremot ett betongsdäck med bara betongtegel
får det låg poäng. Arkitekterna ska med denna faktorn uppnå en viss poäng.
Mäter denna faktorn grönytekvaliteten i kvadratmeteryta då?
Det gör den. Pratar man exempelvis om skolgårdar så nämns rätt ofta storleken på ytan men
även vad som finns i denna gård. Är det bara en asfaltsplan eller har den massa grönytor med
lekredskap? Både kvalite och kvantitet är viktigt i en grönyta. Det ska finnas en balans. Det kan
man se utanför innerstaden att det förekommer lite för stora grönytor som kan innebära en
otrygghet och medföra underhållskostnader. Med hjälp av spacematrix kan man finna uppnå
dessa balanser.
Vilka åtgärder kan genomföras eller borde ha genomförts för en bättre förtätning?
Det behövs ett kunskapsunderlag, principer och riktlinjer, Styrning och uppföljning. Kunskapsunderlag har vi inte idag.
Vad för slags underlag?
En täthetskartering exempelvis. Vi har befolkningstäthet men att ha fysiska spacematrix tätheten. Det finns olika skadenivåer på hur hög en täthet är i ett område. Tittar man exempelvis
på Nordantill som helhet så kan det se helt annorlunda jämfört med ett annat kvarter. Det hade
varit bra att ha med i en detaljplan.
Jag känner även att fram bättre kunskapsunderlag på en tjänstemansnivå. Sen behövs även uppföljning och kommunikation med invånare. Vi har byggt rätt mycket det senaste decenniet och
det går att få fram konkret resultat kanske via enkäter eller dylikt. Man genomför nöjdhetsundersökning men det gör man mer över handel i innerstaden, hur den har utvecklats. Men just i
bostadsbyggandet har det inte skett lika mycket. Vi har pratat om att det kan behövas en kvalitetsrevision över arkitekturen. Det finns tillräckligt mycket stoff att utvärdera. Det kan vara bra
att veta hur invånare har påverkats och även vad de lägger märke till. Med information från
dem finns det möjlighet att göra ett kvarter mycket mer levande.
Finns det inga kvalitetskontroller som utförs av kommunen alls?
Jo det gör det. Det finns kontroller som utgörs av arkitekter. Det ska vara en garant att stadsplaneringen blir så bra som möjligt. Sen finns det andra intressen med i spelet. Ekonomi eller
politiska faktorer kan spela roll eller intresse från fastighetsägare och exploatörer.
Kan du snabbt sammanfatta hur förtätningen ser ut nu och hur den kan förbättras?
Bättre kunskapsunderlag om befintliga tätheter och tydligare ställningstagande när det gäller
täthet. Att man inte fattar beslut på måfå. Utan att det finns med en ram för ett ändringsarbete
vart det än är. Bättre styrning och uppföljning med tiden.
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Bilaga 2
Intervju med Klara Jarstad Blomqvist
Kan du presentera dig själv?
Jag kan börja med att presentera mig själv. Klara Jarstad Blomqvist heter jag, jobbar som enhetschef. Vi ansvarar för förvaltning av park, naturmark och naturreservaten i Norrköpings
kommun.
Kan du berätta om hur förtätningen ser ut i Norrköping med fokus på friytor och grönstruktur?
Det har förtätats ganska mycket under 10 år. Speciellt nu ser man att det förtätas väldigt mycket.
En enorm ökning av det man faktiskt ser ute. Det har skett väldigt mycket på planerings sidan
men nu börjar man se faktiska resultat. Staden har varit väldigt bra på att bebygga döda ytor
eller parkeringsplatser och min generella uppfattning är att Norrköping har varit väldigt bra på
att förtäta rest ytor (grus marker, parkeringsplatser, öde tomtar).
Exempelvis nya torget som innan ombyggnation hade mycket parkeringsytor men upplevdes
som mycket större trots att ytan på torget hade minskat när parkering förlades under mark. Mer
fokus på kvalité vid exploatering och utnyttjade av mark som annars inte har använts. Om man
tittar på centrala Norrköping har förtätningen varit effektivt. Tittar man på ytterområden har
mer parkmarker utnyttjats för att bebygga kvarter. Dock så finns det oftast tillräckligt med grönområden att det inte spelar någon roll. Om man bebygger ett grönområde i Lindö så har du ändå
så 100 meter till närmsta grönområde. Det är inte samma tryck på grönytor i ytterområden jämfört med centrala områden.
Om vi fokuserar mer på det ekologiska perspektivet. Hur har Norrköping jobbat med de
frågorna?
Alldeles för lite. Vi har väldigt länge nu planerat att ta fram en grönstrukturplan som ska vara
ett grundläggande dokument till ÖP, nästan som ett underdokument. Vi har vetat om väldigt
länge att detta dokument för en helhetsbild. Anledningen till varför detta har tagits fram i ett
sådant sent skede är att det har varit sådant tryck på bostadsbyggande, att x antal bostäder ska
möjliggöras. Det är ganska resurskrävande. Det kräver att många personer ska sitta med det och
då finns det ingen möjlighet att plocka personer till att ta fram dessa övergripande dokumenten.
Det är samma sak om man tittar på alla landskapsarkitekter och vi som jobbar med parker. Så
fort det sker en exploatering så blir det nästan alltid tillkommande allmän platsmark. Det är ett
torg som ska byggas ut eller en park. Något ska kanske förbättras som kompensation och då är
vi väldigt fast i att hantera det och därför har vi inte hunnit med denna övergripande planen.
Men det finns alltid i åtanke och det känns väldigt bra att vi nu ska göra det.
Tycker du det är för lite grönytor i centrala Norrköping?
Om man tittar på Norrköping som stad så är det nordantill ur ett analytiskt perspektiv så ser
man att det är brist på grönområden i relation till vad vi säger. Våra mål är att man ska ha
gångavstånd till ett grönområde eller lekplats och de flesta stadsdelar lever upp till det förutom
nordantill. Vissa tycker att det är ett problem, andra tycker att det inte är ett så stort problem då
det bara är en stadsdel och att finns folk som mår bra att bo där trots bristen på grönområden.
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Det är inget utsatt område, att man måste tvingas till att flytta dit så att om människor väljer att
bosätta sig där så trivs de kanske i en liten stenigare miljö. Sen vill man inte skapa fler såna
områden och det gör vi inte heller. Vi vill inte ta ett område som är grönt och lummigt och göra
det mindre grönt och lummigt. Men om man tittar på den norra delen av staden så har den alltid
haft hårdgjorda ytor. Det är ett gammalt industriområde. Jag tycker det har sin charm också,
som att man går i ett industrilandskapsområde. Det har en enorm karaktär och det skulle inte
bli en bättre karaktär av att tillföra en grönstruktur där. Så på det sättet tycker jag det är ganska
oproblematiskt. I övrigt har Norrköping tagit vara på grönytor väldigt bra.
Vad har parker och natur för påverkan på människors välmående?
Det har en väldigt stor betydelse. Det pekar all forskning på att det är en jätteviktig del i hur
man mår. Sen är det personligt. Det är viktigt med tillgång till grönområden och det har Norrköping varit väldigt bra på.
Vilka åtgärder tar ni för att minska exploatering av friytor vid förtätning?
Jag har inte känt att jag har behövt strida för det. Om man tittar på Norrköpings kommun från
ÖP:s håll så har man vettiga tankar och tydliga idéer om hur man ska exploatera ytor som inte
används och inte ta ytor som är viktiga för människor. Sen finns det ett exempel i Strömparken
där det skulle byggas ett hus. Det var ett tillfälle där kommunen sa att grönytorna skulle påverkas vilket sågs som negativt från invånarna och ledde till att kommunen backade.
Tar man dialog med invånare under planeringen?
Det finns olika nivåer där invånare bjuds in till dialog. När vi börjar med översiktsplaneringen
finns det möjligheter för medborgare att delta i en dialog, där är det möten som oftast inga
kommer på. Så man kanske är intresserad men inte har tid. Nästa steg är att ta fram en DP och
där ska ett samråd hållas med medborgare. Där är det också väldigt få som deltar. Det är under
själva byggandet som folk börjar reagera.
Sen är vi ingenjörer och jobbar med detta dagligen och kan föreställa en mer övergripande
bild över vad som behövs i ett område.
Så är det. Man kan även se på politikernivå att ÖP inte läses genom ordentligt. Sen när det
kommer in på en sakfråga så kan man reagera. Att detta är produkten av det här dokumentet
och då fanns det inga kommentarer. Det är ju inte alltid så lätt när man inte jobbar med det åtta
timmar om dagen.
Vilka är de sociala konsekvenserna av förtätningen i Norrköping? Har det någon påverkan?
Det har det både på gott och ont. Det handlar om kvantitet och kvalitet. Det måste finnas en god
balans. Det funkar inte att klämma in en skogsyta på några kvadratmeter. Samma sak kan man
inte ha ett ute gym i ett skogsområde. Det blir inte samma grej. En positiv fördel med förtätning
är i exploateringsprojekt frigör och använder ytor som inte användes innan.
Där är strömsparken ett jättebra exempel. Det var en yta som typ användes som gångväg, man
rastade kanske hunden någon gång. Nu är det den mest använda parken i hela Norrköping och
den kom till på grund av förtätning i närområden. Det blir en mötesplats för fler människor som
kan komma från olika stadsdelar. Folk möts på ett helt annat sätt. Det blir en naturlig mötesplats
för människor som kommer från olika stadsdelar.
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Sen så finns det nackdelar med detta som ett ökat slitage på parken, det kan ha ekonomiska
konsekvenser. Det blir mer belastning på lugna områden. Det kan vara svårare att hitta dessa
områden centralt. Så det finns både goda och mindre goda konsekvenser av förtätningen.
Om vi tänker Vasaparken? Den är stor och lugn men kan upplevas som otrygg. När det
handlar om en park som är så fin men som medborgare ändå har en åsikt om. Hur kan man
göra för att förbättra detta?
Det är en bra fråga. Det finns olika åsikter om hur man kan förbättra den. Vasaparken kan
exempelvis upplevas som för stor, vilket innebär att det inte blir en social kontroll på området.
Om man tittar på strömsparken så ligger bostäder längs hela parken och det innebär att man
känner sig ganska trygg när man går där på kvällstid och det är tankar som vissa tror skulle
fungera väldigt bra på Vasaparken. Att man bebygger vissa delar av parken så att den upplevs
som mer trygg. Samtidigt är problemet om man gör det i alla sammanhängande grönområden
så har man inga större parker alls längre, inga joggingstråk, inget ställe där man får bort bilbruset. Du får ingen rekreationsplats helt enkelt. Så det är ingen lätt fråga. Vi försöker tänka i större
stråk att ha en större karaktär och skapa stråk för att människor ska undvika att gå genom Vasaparken på kvällen. Det finns mycket man kan jobba på. Man borde tänka på att bygga med
säkerhet i åtanke men i en stad som Norrköping så borde det finnas åtminstone två parker där
man kan komma bort från stadslivet. Det är Vasaparken och folkparken som har dessa storlekar.
Vi kom in på fråga 6 innan. Kan du ge exempel på där fria ytor och grönstruktur har exploaterats och använts för andra ändamål så att trycket på dem har ökat i Norrköpings innerstad?
Just centralt i stan är det inte så mycket grönytor som har använts. Däremot är det parkeringsplatser som har rykt.
Nu är det fossilbilar som är problemet. Vi ser dock nu att utveckling ligger i fokus på elbilar.
Hur blir det med människor som använder elbilar och inte har tillgång till parkering? Blir
det inget problem?
Tanken är inte att ta bort fler parkeringsplatser. Parkeringsytor ska förläggas under mark. Det
anspråk tar inte ytor som kan användas för andra syften. Exempelvis det nya torget där parkering är förlagd under torg.
Vilka åtgärder borde ha genomförts eller kan genomföras för en bättre förtätning?
Jag tror att man behöver ha en bättre samordning. Trafikflödet har exempelvis varit katastrofalt
på grund av en bristande samordning mellan byggprojekt. Det behöver man titta närmare på.
Fler trafikutredningar kan vara bra för en kompletterande information. Även en grönstrukturplan är viktig för ett helhetsperspektiv. Annars har Norrköping varit ett bra fördömde när det
kommer till utnyttjande av döda ytor.
Tycker du att förtätning är bra?
Både ja och nej. Det måste finnas en balans.
Till vilken gräns tycker du att förtätning ska ske?
Man måste ha direktiv som utgår från analysprogram för att se vad som är möjligt att bygga
och vad som inte är möjligt att bygga. Man måste ha ett medeltal baserat på forskning.
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Tycker du Norrköping hänger med i utvecklingen gällande förtätning?
Jo i ÖP gör man det. Där tar man fram riktlinjer och gör det översiktliga arbetet.
Har slitage på parker ökat med åren?
Det har de. De används mycket mer. Ju fler personer bor i ett område desto fler personer använder parker. Speciellt när antal yta för parker minskar så belastas de mycket mer.
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Bilaga 3
Intervju med Eva Weibull Winter
Kan du berätta om hur förtätningen ser ut i Norrköping?
Det har byggts en hel del i Norrköping de senaste tio åren speciellt i innerstaden då de gamla
avrivna tomter som använts som parkeringsplatser i många år har byggts igen. Mycket kvartersmark och det är framför allt bostäder men kontorshus förekommer också. Utanför innerstaden har det förtätats i stadsdelen Ljura i samband med spårvägsutbyggandet mot Navestad där
fler bostadshus har tillkommit.
Har Norrköpings kommun exploaterat grönområdet och friytor som till exempel torg, gårdar
etc. för att förtäta innerstaden?
Framför allt är det gamla avrivna tomter som tidigare använts som parkeringsplatser som har
exploaterats för att förtäta innerstaden men två exempel där friytor har bebyggts är Nya torget
i centrala staden där en byggnad har tillkommit och Ljurafältet som har exploaterats för byggandet av de nya flerbostadshusen i samband med spårvägsutbyggandet.
Hur har trycket på friytor förändrats med förtätningen i centrala Norrköping?
Den senaste årens förtätning i centrala Norrköping har bidraget till att det har tillkommit fler
boende inom en viss geografi och därmed har trycket på de befintliga friytorna ökat. Det handlar
inte om att dessa platser har tagits i anspråk till andra ändamål, utan trycket på dessa ytor beror
till stor del på att befolkningsmängden har vuxit, vilket är en konsekvens av förtätning. Detta
har lett till att det har satsats mer på de offentliga platsernas kvalité de senaste åren och tillfört
fler värden till platserna, som till exempel Hörsalsparken, Nya torget och Strömsparken. Detta
är ett sätt att kunna möta fler boenden att nyttja dessa platser.
Vilka riktlinjer följer ni vid planering av stadens utveckling?
Norrköpings kommun utgår från översiktsplanen som ger riktlinjer för hur staden ska utvecklas.
Den visar på mark- och vattenanvändning på en övergripande nivå så den ger ju riktlinjer för
många olika teman. Kommunen har även i sin styrmodell andra mer specifika och detaljerade
riktlinjer för olika teman som till exempel: stadsplanering, miljö och natur, trafik och parkering
osv.
Vilka åtgärder tar ni för att minska exploateringen av friytor vid förtätning?
I översiktsplanen finns det allmänna riktlinjer gällande ny markanvändning och där förekommer det en prioriteringsordning som kommunen använder vid planering av exploatering av ny
mark. Prioriteringsordningen är sådan att:
1. I första hand ska kvartersmark och redan hårdgjorda ytor, exempelvis parkeringsplatser
och liknande, tas i anspråk för ny bebyggelse.
2. I andra hand kan förtätning ske genom stadsomvandling, exempelvis att en glesare
stadsdel byggs tätare. Våningar kan även byggas på befintliga hus för att öka höjden
och exploateringsgraden.
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3. I tredje hand kan grönytor av låg kvalité tas i anspråk. Att bebygga gröna ytor i staden
ska ske mycket restriktivt och först sedan andra alternativ bedöms saknas. Om grönytor
minskas ska kvalitén på kvarvarande grönytor förbättras som kompensation.
Vilka är de sociala konsekvenserna av förtätningen i centrala Norrköping?
Det finns såklart flera perspektiv när det gäller de sociala konsekvenserna av förtätningen men
något man ofta lyfter fram i samband med förtätning är att kunna erbjuda en annan boendeform
än den som redan finns på en plats. Om det är mest bostadsrätter så kan man tillföra mer hyresrätter och tvärtom. Detta för att erbjuda mer variation och per automatik fler människor, därmed
ökat underlag för olika verksamheter, kommersiell- och offentlig service, kollektivtrafik, skolor
osv. Detta kan vara både positivt och negativt och beror på hur platserna där det förtätas ser ut
innan förtätningen sker. Är det till exempel redan högt tryck på skolorna och vissa kollektivtrafiklinjer så blir det mindre positivt ifall ytterligare människor flyttas in till området osv.
Hur har Norrköpings kommun jobbat med grönstrukturer vid förtätning?
Det är just grönstrukturplanen som jag har jobbat med den senaste tiden och det handlar om att
jobba vidare utifrån översiktsplanen för att kunna vara bättre stöd för kommande planering. Vi
fokuserar på grönstruktur för sociala-värden och hur människor använder och upplever dessa,
ekologiska- och biologiska-värden, livsmiljöer för djur och växter och grönstrukturens funktion
för klimatanpassning. Denna plan kommer att används som ett stöd/underlag vid planering av
nya exploateringar i samband med förtätningsarbeten i olika områden. Vi är i nuläget inne på
att undersöka värmeböljor, skyfall och översvämning i Norrköpings kommun och därmed se
över vilka områden kan nyttjas inför kommande exploateringar och förtätningar i staden. Klimatanpassningar och klimatfrågor är något nytt som har tillkommit i den nya översiktsplanen
och som inte fanns med i tidigare översiktsplan från 2002. Detta beror på att diskussionen om
klimatet har blivit mer aktuellt i samhällsplanerings debatten, vilket i sin tur beror på klimatförändringarna runtom i världen.
Vilka åtgärder kan genomföras eller borde ha genomförts för en bättre hantering av förtätning i Norrköping?
Mer underlag och kunskap inför olika förtätningsplaner. Har man kännedom om värden och
intressen tidigt så blir det lättare att synka dessa eller ta ett ställningstagande tidigare om vad
som ska gälla osv. Norrköpings kommun har de senaste åren jobbat på att ta fram olika förebyggande studier/planer som till exempel grönstrukturplanen för att kunna fatta bättre beslut
om Norrköpings utveckling och därmed bidra med en mer social- och ekologiskhållbar förtätning i kommunen.
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Bilaga 4
Intervju med Dag Johansson
Kan du berätta om hur förtätningen ser ut i Norrköping?
Det vi håller på med i innerstaden kan man säga är en sorts näst sista etapp av återuppbyggandet
efter de riktigt stora rivningarna under 1960 och 1970-talet. Man började riva lite redan på
1950-talet, sedan kom de stora rivningarna och fortsatte till 1980-talet, vilket är ovanligt att
man rev bostadshus så sent då flesta andra städer hade bromsat ner rivningarna. Den större
delen av dessa avrivna tomter blev bara stående och användes som parkeringsplatser. Gatustrukturen har i stort sett sett likadan ut hela tiden. En del av dessa avrivna tomterna återuppbyggdes under 1980-talets lågkonjunktur och en del återuppbyggande skedde under 1991–1992
när den stora nedgången kom i ekonomin, sedan tog det stopp igen. Under 2005–2007 började
det stora återuppbyggandet av de avrivna tomterna och därmed förtätningsarbetet i innerstaden,
då ekonomin hade börjat ta fart och Norrköping började växa och därmed ökat behov av nya
bostäder och andra verksamheter. Huvuddelen av återuppbyggandet blev bostäder men en del
blev också kontor och handel i bottenvåningar. Från år 2015 har det börjat byggas ingen i innerstaden och byggandet pågår fortfarande. Den största delen av nuvarande byggnation är bostäder men kontorshus förekommer också.
Vilka riktlinjer följer ni vid planering av stadens utveckling?
När det gäller förtätningen i innerstaden så har vi utgått från de allmänna skriva riktlinjer i
översiktsplaner redan från 2002. Den översiktsplanen beskrev ganska bra stadensutveckling
men den underskattade egentligen vilken stor volym som skulle få plats på de tomma ytorna.
Sedan gjorde vi en gemensam översiktsplan med Linköpings kommun. Denna översiktsplan
pekar tydligare på vilken potential dessa ytor hade. I Norrköping har vi haft en mycket speciell
situation som inte så många städer i Sverige har haft och denna är att vi hade ett färdigt gatunät
och i det gatunätet fanns dessa avrivna tomter med indragna el-, vatten- och spillvattenledningar, vilket gav förutsättningar att bara sätta igång byggandet. År 2017 kom den nya översiktsplanen och den är mycket detaljerad och visar tydligare vilken potential Norrköping har
och tar upp riktlinjer för stadens utveckling som är moderna och pekar åt rätt håll.
Hur har trycket på friytor förändrats med förtätningen i centrala Norrköping och kan du ge
exempel på där friytor och grönstruktur har exploaterats för andra ändamål så att trycket på
dem har ökat?
I stort sett har vi bara byggt på gammal kvartersmark och ytor som använts som parkering.
Vissa undantag kan förekomma som till exempel Ljurafältet där större delen av fältet är nu
bostäder men parken som har byggts har mycket högre kvalité än fältet innan. Nya torget är ett
annat exempel då en liten del av torget har bebyggts men å andra sidan så har vi ökat kvalitén
på torget. Vi kan säga att vi har gjort i ordning vissa friytor och ökat kvalitén på de som till
exempel Strömparken, Hörsalsparken och återigen Nya torget. Strömparken är det tydligaste
exemplet på hur renoveringen eller ombyggnationen har lett ökad kvalité och värde, vilket i sin
tur har lett till hysterisk ökad användning och samtidigt ökat slitage på gräsytor osv. Detta beror
på att vi har gjort parken mycket trevligare och intressantare.
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Vilka är de sociala konsekvenserna av förtätningen i Norrköping?
Det finns några olika sätt och se på det. Det ena är att det har blivit mer folk i centrum d.v.s.
fler boende som har gett bättre underlag för service osv. Det andra att det har blivit mycket fler
arbetsplatser, eftersom förtätning har inte bara varit bostäder utan det har också varit en del nya
kontorsbyggnader och väldigt mycket befintlig bebyggelse som var dålig nyttjad. Fram till början av år 2007 kunde man hitta byggnader som hade stått tomma i 20–30 år i centrala Norrköping som till exempel tidningshuset som tillhörde ”Norrköpings tidningar”. Dessa byggnader
blev bostäder och många av de blev kontor, hotell och restauranger, vilket innebär fler arbetande
människor dagtid, vilket betyder att fler människor rör sig i centrum, därmed bättre underlag
för lunchrestauranger. Restaurang och hotell utbudet har ökat kraftigt vilket beror på det bland
annat men även att det är mer turister. Det väntas fler människor som flyttar in till centrum då
fler byggnationer som påbörjats i början av 2015 inte är färdigbyggda än. Den sociala effekten
av detta kommer bli att det blir mer folk på stan som efterfrågar fler servicenäringar.
Ett annat perspektiv är ju och se på vilka sorts människor det är som flyttar in till centrum och
köper de relativt dyra lägenheterna. Alla städer är segregerade men vi är inte så segregerade
och detta beror på att det alltid har funnit hyresrätter och billigare lägenheter men å andra sidan
så är det ingen tvekan om att vi har höjt priset på att bo i mitten. Detta kommer leda till att en
del av innerstaden kommer att få människor med en bättre ekonomi och konkurrensen om de
centrala hyresrätterna kommer vara mycket högre än vad det har varit innan, vilket troligen
kommer leda till segregation i innerstaden men aldrig som i Stockholm.
Vilka åtgärder kan genomföras eller borde ha genomförts för en bättre hantering av förtätning i Norrköping?
Jag tycker att vi har gjort ett mycketbra jobb. Vi har gjort rätt och jag är mycket nöjd med
resultatet men vi har också mycket kvar att göra. Det som vi skulle ha kunnat göra bättre är
arkitekturen på vissa objekt då mycket av den nya bebyggelsen saknar fantasifull arkitektur och
där tycker jag att vi borde bli bättre på. Något annat som vi måste lägga större vikt vid är att
bygga fler lekplatser och lekmiljöer för barn och ungdomar i innerstaden för det är brist på
sådana. Å andra sidan så har förtätning lett till ökad trygghet vilket är en av de största vinsterna.
Fler människor vågar vistas ute under dygnets alla tider, till skillnad från den situationen vi
hade innan där mycket mörka, ruffiga och tomma ytor som gjorde att människor kände otrygghet. Vi kan säga att Norrköping har blivit mycket tryggare genom förtätning. Förtätning har
även gett ekologiska vinster också, för hade vi inte byggt bostäderna på de centrala obebyggda
kvartersmark så hade vi byggt de på annan mark, i värsta fall åkermark.
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Bilaga 5
Intervju med Karin Milles
Kan du berätta lite om dig själv och din bakgrund? Hur länge har du jobbat hos Norrköpings
kommun?
Jag heter Karin Milles. Jag har jobbat som stadsarkitekt sen 5 år tillbaka i Norrköpings kommun. Innan det så var jag stadsarkitekt i Sundbyberg. Jag har också jobbat utomlands två år i
Libyen med stadsplanering. Jag har även drivit ett eget arkitektkontor. Jag har pluggat i England
en termin inom stadsplanering. Jag är utbildad husarkitekt i KTH (kungliga tekniska högskolan).
Kan du berätta hur förtätningen ser ut i centrala Norrköping?
Norrköping är en ganska speciell stad. På 60-talet kallades Norrköping för ”rivselstaden”, för
vi rev mest i hela Sverige, tror jag. Just i centrala delarna rev man av hela kvarter, väldigt
mycket rev man. Så vi har haft mycket tomma ytor, så kallade lucktomter eller rivningstomter.
Det är framförallt där vi nu precis som alla andra kommuner jobbar inifrån och ut. Vi förtätar
på redan iordningsställda ytor för bostäder. Det är vår strategi, att fylla luckorna och det behöver
inte vara med byggnader utan det kan även vara med parker eller torg, för det är också en viktig
i förtätningen. När man bygger med bostäder så måste man även ta hand om alla öppna ytor
och tillskapa ännu fler friytor men även ta hand om gamla parker. Så det är den främsta strategin, att fylla luckorna och vi har ganska många luckor så det har inte behövts ta några andra
ytor i anspråk. Vi har inte byggt på grönytor.
Sen utvecklar vi också nya stadsdelar, alltså att vi ägnar oss åt en stadsomvandling, att exempelvis inre hamnen tidigare var en hamnstadsdel och nu blir en del av innerstaden med bostäder
och verksamheter. Så det är de två främsta strategierna. Det var ostlänken som satte fart på
utvecklingen av Norrköping för under många år byggdes det ingenting i Norrköping. Men i o
med att det fattades fler beslut om ostlänken så ville fler bygga här. För helt plötsligt blir Norrköping en större del av regionen, vi blir en del av stockholmsregionen. Man kan åka till Stockholm på trekvart i framtiden. Därför har fler byggföretag och andra aktörer fått upp ögonen för
Norrköping och vill bygga här så vi har ett stort tryck på oss. Det finns jättemånga som vill
bygga, dels de som inte har varit så aktiva i Norrköping men även de som äger fastigheter här
ser värdet av att utveckla sina fastigheter. Butängen är också en stadsdel där det nya resecentrum
kommer ligga och kommer bli en del av innerstaden. Vi vill att järnvägen ska komma i ett
upphöjt läge på bro. Det innebär att järnvägen inte längre blir en barriär som har gjort att staden
inte har kunnat norrut. Men om järnvägen nu kommer i ett upphöjt läge kan vi dra vägar under
och åka med spårvagnar under, då blir Butängen en del av innerstaden.
Då sparar man ytor också?
Ja.
Vart har fokuset legat på de senaste tio åren?
Främsta fokuset har varit till att börja med på rivningstomterna. Vi har hur många som helst.
Det byggs för fullt i industrilandskap och även redan färdigbyggt. Sen har vi också byggt på
nya torget vilket har kritiserats lite och människor har undrat varför vi bygger på ett befintligt
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torg. Det var dock en parkeringsplats, det var inte ett torg. Det vi har gjort där är att ta hand om
marken på ett mycket klokare sätt. Vi har lagt parkeringsplatser under torget. Vi har fler parkeringsplatser under torget och nu har vi faktiskt ett torg. Vi har dessutom fått fler bostäder och
verksamheter i bottenvåning vilket har gett torget en mer intim plats.
Ni har helt enkelt höjt kvalitén på torget?
Ja, vi har höjt kvalitén och fått fler bostäder och parkeringsplatser. Så det är ett typiskt exempel
på effektiv markanvändning.
Även strömparken är ett bra exempel?
Strömparken har vi också förädlat. Uppe i industrilandskapet vid Garvargatan, Västgötabacken,
Bredgatan har det byggts massor. Där har vi byggt en helt ny allmän park. Så även där har vi
tagit hand om parken mycket effektivt och på ett bra sätt.
När ni förtätar, vilka riktlinjer följer ni då vid planering av stadens utveckling?
Vi har naturligtvis massor av riktlinjer. Det finns riktlinjer som handlar om hur vi ska förädla
våra parker, det finns riktlinjer om arkitektur. De två främsta styrdokumenten är översiktsplanen för staden och översiktsplanen för landsbygden. De täcker in hela kommunen. Båda är
upplagda på samma sätt. Det finns en bakgrund, efter det kommer strategin sen har vi riktlinjer.
Det är framförallt dessa som är våra vägledande dokument. De tar upp det jag precis har pratat
om, hur vi ska utnyttja våra marker på det mest effektiva och hållbara sättet, hur vi ska förtäta
och hur vi kan bygga på befintliga hus. I allra sista hand kan vi ta grönytor i anspråk. Då är det
inte parker utan det är ytor som inte har en hög kvalité vad gäller grönytor, mer spillytor kan
man säga.
Om vi tänker friytor, hur har trycket på friytor förändrats med förtätningen i centrala Norrköping och kan du ge exempel där friytor och grönytor har använts för andra ändamål så att
trycket har ökat på befintliga ytor?
Jag kan inte komma på en enda yta som har tagits i anspråk som var en hög kvalitativ fri yta,
förutom när vi har byggt på det nya torget. Men där har vi gjort saker under torget.
Ljurafältet då?
Det är sant. Ljurafältet har vi byggt på. De planerna är faktiskt äldre än 10 år. Så det var ganska
längesen. Men det är i alla fall ett exempel där man har tagit mark i anspråk som hade vissa
kvaliteter. Samtidigt bygger vi ihop stadsdelar och får bättre underlag för butiker och annan
service. Så den bedömde man väl då att det var viktigare att få till tillskapelse i nya bostäder
och därefter ta hand om de ytor som blev över på ett ännu bättre sätt.
Det finns ju en park där nu som verkar ha högre kvalité
Ja absolut. Det är väl så man har tänkt. Men annars tycker jag vi har varit väldigt duktiga på att
använda dessa gamla rivningstomter och sen snarare utvecklat våra befintliga parker och även
skapa nya parker som exempelvis strömparken som har blivit mycket bättre eller hörnståndsparken är en annan park som tidigare var lite halvsunkig, eller parken uppe vid västgötabacken.
Den är helt plötsligt helt ny så dels måste man utveckla befintliga parker, torg och friytor på ett
bättre sätt. Det skriver vi mycket om och jobbar så. Alla platser ska vara till för alla människor.
När vi jobbar med inre hamnen ser vi till att det inte blir något ”gated community” utan vi vill
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ha olika typer av bostäder. Vi vill ha olika grupper av människor som kommer in och bosätter
sig där. Vi vill göra kajer, bad och torg som ska vara tillgängliga för alla. Inte bara de som bor
där.
Vi kan komma fram till att ni förtätar och fyller dessa luckor som har tillkommit tidigare.
Vilka sociala och ekologiska konsekvenser ser ni uppstå vid förtätning?
Förtätning på det sättet som vi jobbar har i princip bara positiva effekter, tycker jag. Just att
dels får människor fler bostäder sen så gör vi gaturummen tryggare. Vi bygger bostäder med
lokaler. Helt plötsligt är det inte otrygga gator. Det jobbar vi väldigt medvetet med, hur vi tar
hand om våra stråk. Är det tryggt att röra sig genom staden? Även i parker får man jobba på
olika sätt så att det inte är stora buskage eller mörkt.
Vasaparken har ju fått lite kritik när det gäller trygghet
Ja, det är många människor som rör sig där. Blir parkerna för stora så blir man inte sedd i
parken. Så man måste jobba med det. Men det är ett ständigt arbete och ständiga förbättringar.
Vi funderar nu om spårvägen ska dras genom Vasaparken. Är det någonstans vi kan bygga?
Kan vi göra något bättre med Kristinaplatsen framför konstmuseet, kanske göra den till en del
av Vasaparken? Kan vi avsluta Drottninggatan på ett finare sätt än bara en stor trafikhistoria?
Det ekologiska perspektivet då?
Tar man bort träd måste man se till att till exempel få dit nya och det är sånt vi jobbar med. Vi
håller på att ta fram en grönstrukturplan. Men i o med att vi inte har tagit så mycket grönytor i
anspråk så får det inte så stora konsekvenser. Sen kan man jobba med sedum på taket för att få
in mer grönska på hårda ytor.
Vilka åtgärder kan genomföras eller borde ha genomförts för en bättre förtätning av centrala
Norrköping?
Jag tycker vi har gjort det ganska bra sen jag kom tillbaka och innan jag började. Jag tycker det
är viktigt att man kan läsa en stads årsringar, att man rent arkitektoniskt ska man inte ta bort
alla gamla hus, för det är en del av stadens historia. Man tappar stadens berättelse och på så sätt
tappar stadens själ. Men det är också intressant att titta på hur man har tänkt planeringsmässigt
genom åren. Vad var finast då? Det var bilen. Om man tittar på gamla planer och modeller som
visar hur man ville utveckla centrala Norrköping. Hela Strömparken var bara vägar, så gjorde
man en trafikkarusell upp mot Kungsgatan, över ströms holmen drog man en stor grusväg. Man
till och med snedställde husen, det ser man hos Kristinagatan. Vi ska väl ta hand om det som
byggdes lite tokigt då snarare än det som har byggts rätt nu. Sen har vi vissa som tycker att man
borde kunna ta bilen överallt. Det är olika åsikter.
Vad är era ambitioner och tankar när det gäller förtätning?
Vi måste tänka smart för att ta hand om våra ytor på bästa sätt och då måste vi utveckla vår
kollektivtrafik och det har vi kommit ganska långt med. Cykelbanor och gångbanor för att överbrygga barriärer.
Behöver ni fler riktlinjer som styr upp arbetet?
Riktlinjer är bra på det sättet. Det är därför vi tog fram dokumentet arkitekturstaden. Alla riktlinjer innebär att vi har argument att det här har politikerna beslutat. Det kan man inte gå emot.
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Har vi inte dessa argument kan det komma en byggherre och säga ”det här vill jag göra” till
politikerna och om vi har otur så säger politikerna att det går bra, fast än tjänstemännen säger
att det kan förstöra platsen. Då är det jättebra när politikerna fattar besluten att det finns riktlinjer framtagna av kommunen som måste följas.
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