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• Alla på kartan markerade 
tätorter med mer än 836 
invånare I Skåne samlade i 
ett geografiskt sammanh. 
område.

• Ca 1,2 milj. inv. i
Köpenhamns tätort

• Ca 1,2 milj. Inv. i Skåne
• Ca 2 milj. inv. i Kph:s

storstadsområde
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Ekonomiska argument:

• ”Vad avser kostnadsfördelning i 
exploateringsprocessen så är nuvarande 
lagstiftning baserad på exploatering på 
jungfrulig mark. I exploateringsavtal regleras 
hur kostnaderna fördelas för allmänna nyttor 
såsom gator, parker, ledningar mm. I 
förtätningsprojekt där befintlig infrastruktur i 
stor utsträckning utnyttjas saknas lagbaserade 
modeller för hur kostnadsfördelningen ska 
ske.” (Malmö)



Spacescape + Evidens: värdering av stadskvaliteter

NÄRHET TILL CITY = Gång-och

gatunätsavstånd till Centralhallen

NÄRHET TILL SPÅRSTATION = T-bana, 

pendel eller spårvagn inom 500m gångavstånd

TILLGÅNG TILL GÅNG-GATUNÄTET = 

Gators och gångstråks centralitet

TILLGÅNG TILL URBANA 

VERKSAMHETER = Antalet verksamheter 

inom restaurang, sällanköpshandel och kultur 

inom 1 km gångavstånd

TILLGÅNG TILL PARK = kvm parkyta inom 

1 km gångavstånd

KVARTERSFORM = grad av slutenhet samt 

andel utåtvända entréer mot gata



Rekommendationer:

1. Befintlig lagstiftning måste efterlevas, övervakas och följas 
upp (Miljöbalken kap 3 § 4).

2. Ny lagstiftning bör övervägas (Jordbruksmark som 
Riksintresse, ingen utbyggnad på klass 8-10 (förutom i 
stationsnära lägen)), särskilt med tanke på att skydd av 
åkermark inte utgör en central frågeställning i 
kommunernas markanvändningsplanering.

3. Kommunala översiktsplaner utgör idag ’visionära’ 
dokument mer än konkreta redskap för att 
medvetandegöra sig om olika utbyggnadsalternativ och 
dess faktiska konsekvenser. Kräv konsekvensanalyser av 
olika utbyggnadsalternativ på 10, 25 och 40 års sikt i det 
kommunala översiktsplanearbetet och ge länsstyrelserna i 
uppdrag att följa upp detta.



Rekommendationer:

4.   Inför regional planering i Sverige – åtminstone i de
mest tätbefolkade regionerna (juridiskt bindande!).

5. Centrala myndigheter och länsstyrelser måste 
möjliggöra, underlätta och föra en konstruktiv dialog 
kring förtätning tillsammans med kommunerna – inte 
kräva stopp för exploatering av jordbruksmark 
samtidigt som man omöjliggör förtätning.



Jordbruksverket: Väsentligt samhällsintresse?
Jordbruksmarken i kommunernas fysiska 
planering

Allmänt Planering Kontroll Regeringen

Danmark Jordbruksfokus-
jordbruksanalys -
krav i kommunal 
och regional 
planering

Markanvändn.-
zonering

Miljöcentren & 
regionrådet 
kan stoppa 
kommunplaner 

Årlig 
uppföljning, 
lista över 
intressen som 
kommunerna 
måste ta 
hänsyn till

Sverige Exploateringsfokus-
3 kap 4 § MB, dålig 
efterlevnad, inga 
krav på analys av 
jordbrukets 
förutsättningar

Ingen 
zonindelning

Länsstyrelsen 
har dialog –
ingen möjlighet 
att överpröva 
detaljplaner för
bristande 
hänsyn

ingen 
motsvarande 
avsiktsförkl. på 
regeringsnivå 
(Riksintressen, 
ej jordbruk)



Förtätning kontra spridd bebyggelse:

Victoria Transport Policy Institute



Förtätning kontra spridd bebyggelse:

Victoria Transport Policy Institute







• Sverige är ett av de länder i Europa med störst 
stadsutglesning och väldigt få invånare/kv km

• Sverige är ett av de länder som har mest 
vägyta per invånare i hela världen

• Konsekvenser?



Helsingborgs dagblad, 2013-11-08:

”Investeringarna i det svenska vatten- och avloppsnätet 
är kraftigt eftersatt. Den tekniska livslängden på VA-nät
brukar antas till 100 år, sedan ökar risken för läckor och 
medföljande negativa effekter för drickvattenkvalitet, 
smittspridning och ohälsa. För en förnyelsetakt på 100 år 
skulle det krävas reinvesteringar på 5 miljarder kronor per 
år i befintligt nät. Svenskt Vatten har beräknat behoven av 
VA-investeringar till 3,5 miljarder kronor per år. I 
verkligheten investeras endast 2 miljarder per år. Det 
innebär en förnyelsetakt på 260 år, medan jämförbara 
europeiska länder har en mer än dubbelt så snabb 
förnyelsetakt på 111 år.”



Infrastrukturskulden, 
Svenskt näringsliv, 2013-04-22:

”Sveriges nivå av infrastrukturinvesteringar, som 
andel av BNP, har halverats sedan mitten av 
1960-talet. Perioden har efterföljts av tre 
decennier av långsam tillväxt i infrastrukturen 
vilket har medfört att Sverige byggt upp en 
infrastrukturskuld som idag uppgår till omkring 
300 miljarder kronor. Det finns också en låg 
beredskap att på kort och medellång sikt 
hantera det uppdämda investeringsbehovet och 
amortera på infrastrukturskulden.”



• Vad gör kommunerna, som har planmonopol?



Översiktsplan Lund 2010:

”5. Förtäta staden på ett bra sätt

Förtätning av staden är en central strategi för att minska

anspråken på åkermark. Förtätning kan grovt indelas i

tre kategorier: förtätning i syfte att skapa bättre underlag

för handel, service och kollektivtrafik, förtätning genom

omvandling av verksamhetsområden, samt förtätning i

områden där det finns behov av att läka staden.”

Hur räkna på detta?



Översiktsplan Lund 2010:

”ÖP 2010 jämförs med ett nollalternativ, som 
ska illustrera den troliga utvecklingen om 
kommunen inte antar ÖP 2010. Nollalternativet 
består i princip av den nu gällande ÖPL -98, med 
antagna fördjupningar och redan påbörjad 
planering.”





Översiktsplan Lund 2010:

• Inga ytterligare jämförande siffror gällande 
förtätning kontra utglesning ur t.ex. 
infrastrukturperspektivet.



Översiktsplan Lund 2010:

Hushållning med mark:

God hushållning med mark innebär att kommunen 
inte tar mer mark än nödvändigt i anspråk för att 
bygga ut staden och tätorterna. Det är också viktigt 
att spara på den bördigaste åkermarken 
(jordbruksklass 8 - 10+). Den finns främst runt 
staden Lund. Strategin att förtäta den redan byggda 
miljön och bygga tätare på den goda jorden runt 
staden Lund gäller i högre grad för ÖP 2010.



Översiktsplan Lund 2010:

Nollalternativ och översiktsplanen

• Nollalternativet är mest sparsamt med den 
bördigaste jorden, medan ÖP 2010 är mest 
yteffektivt. Den stora skillnaden beror på att ÖP 
2010 rymmer drygt 10 000 fler bostäder, dubbelt 
så mycket kontorsytor, samt ytor för jordupplag 
och dagvattenhantering. ÖP 2010 innehåller ett 
väsentligt högre antal förtätningar än 
nollalternativet vilket innebär att en lägre andel 
jungfrulig mark tas i anspråk för bebyggelse. 



Översiktsplan Lund 2010:

Konsekvensbedömning: 

Det är oundvikligt att åkermark tas i anspråk när 
kommunens befolkning ska växa kraftigt. I nollalternativet 
tas mycket mindre mark i anspråk än i ÖP 2010. Mer 
förtätning och tät byggnation gör dock att ÖP 2010 
utnyttjar marken effektivare än nollalternativet. ÖP 2010 
tar 46-57 % mer mark i anspråk än nollalternativet men 
innehåller 67-87 % fler bostäder liksom mark för ESS, 
verksamheter och grönstruktur. ÖP 2010 bedöms som 
något positiv, medan nollalternativet bedöms vara 
måttligt positiv för hushållningen av mark.



Översiktsplan Lund 2010:



FRAMTIDSPLAN 2030, HALMSTADS KOMMUN

”Bebyggelse på landsbygden

Översiktsplanen föreslår i första hand 
lokalisering av ny bostadsbebyggelse till staden 
och till serviceorterna. Samtidigt är det viktigt 
med en livskraftig landsbygd där även 
bostadsbebyggelsen tillåts utvecklas. Nya 
bostäder på landsbygden kan tillkomma som 
komplettering av de mindre orterna eller som 
enstaka bebyggelse på landsbygden.”



FRAMTIDSPLAN 2030, HALMSTADS KOMMUN

”Samtidigt är det en utmaning att prioritera förtätning 
framför att ta ny, obebyggd mark i anspråk. Vid förtätning 
finns oftast grannar som påtagligt berörs av de nya 
planerna. Därför är det extra viktigt att vara uppmärksam 
på de problem som kan uppkomma i form av buller eller 
andra störningar. Belastningen på befintlig infrastruktur 
ökar. Problem med dagvatten kan uppkomma när mark 
hårdgörs och bebyggs. Kapaciteten i befintligt ledningsnät 
för dricks- och spillvatten kan utgöra en begränsning för 
förtätning i staden. Det riskerar därför att kortsiktigt bli 
dyrare att förtäta än att bygga på till exempel åkermark, 
på grund av förlängda planprocesser och ökade kostnader 
för markberedning.”



FRAMTIDSPLAN 2030, HALMSTADS KOMMUN

”Det går att bygga tätt och grönt

Förtätning är inte synonymt med att grönytor 
tas i anspråk och bebyggs. En tät stad eller ort 
ska inte vara mindre grön. Med fler människor 
på samma yta kan det både behövas nya 
grönområden och en utveckling av befintliga 
gröna områden.”



FRAMTIDSPLAN 2030, HALMSTADS KOMMUN

”6. EFFEKTIVT OCH HÅLLBART 
TRANSPORTSYSTEM

För en hållbar utveckling av Halmstads kommun 
ska andelen resor och transporter med mer 
resurssnåla transportslag öka. För 
persontransporter ska den fysiska planeringen ta 
hänsyn till att gång, cykel, kollektivtrafik och 
biltrafik prioriteras i nämnd ordning.”



FRAMTIDSPLAN 2030, HALMSTADS KOMMUN

• o.s.v., men inte en enda jämförande siffra för olika 
utbygnadsscenarier…

”Kommunala översiktsplaner utgör idag ’visionära’ 
dokument mer än konkreta redskap för att 
medvetandegöra sig om olika utbyggnadsalternativ och 
dess faktiska konsekvenser. Kräv konsekvensanalyser av 
olika utbyggnadsalternativ på t.ex. 10, 25 och 40 års sikt i 
det kommunala översiktsplanearbetet och ge 
länsstyrelserna i uppdrag att följa upp detta.”

Utveckla metoder – Boverket?



Tack & slut!


