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1. INLEDNING 
 
I diskussionen om den moderna staden är ord som urban, stort och tätt vanliga. Att bygga tätt 
och stadsmässigt är ett allt vanligare mål och där kommer förtätning in i bilden. Täta städer 
kan ses som svaret på frågan om vilket sätt städer borde växa på.1 I den nu gällande 
gemensamma översiktsplanen för Norrköping och Linköping är ett av målen ”Koncentrerad 
bebyggelseutveckling och lokalisering av målpunkter för många människor i centrala 
Linköping och Norrköping”, det vill säga förtätning av stadskärnorna.2 Utifrån detta väcktes 
intresset att studera förtätning av en svensk kommun och det är med den utgångspunkten som 
syfte och frågeställningar kommer utformas.  
 
1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att identifiera hur förtätning som planeringsstrategi kommer till 
uttryck inom Norrköpings kommunala planering. Norrköpings kommuns planering utgör i 
denna uppsats ett exempel på hur denna strategi används inom planering i svenska städer. 
Genom att studera hur täthet förekommer i plandokument undersöks det i uppsatsen hur 
denna strategi används på en mer detaljerad nivå.  
 

− Vad är förtätning och är det en trend inom planering idag? 
− Vilken är anledningen till att konceptet används i Norrköpings planering? 
− Hur slår översiktsplanens förtätningsmål igenom i detaljplanerna?  

 
1.2 Avgränsningar 
Uppsatsen avgränsar sig till att studera hur en kommun, i det här fallet Norrköpings kommun, 
genom planeringen förhåller sig till förtätning. Syftet är inte att gå djupare in på vilka effekter 
förtätning har på Norrköping och stadens miljö och inte heller hur det påverkar människorna 
och deras vardag. Istället kommer hur kommunen motiverar förtätning behandlas samt hur det 
har kommit till uttryck på detaljplanenivå. Fokus ligger alltså på hur förhållandet mellan teori 
och praktik ter sig när det gäller planeringsidealet förtätning. Detta innebär att uppsatsen 
begränsar sig till hur förtätning kommer till uttryck i planer och program. Hur politiken har 
inverkat på planerna behandlas inte eftersom förtätning inte endast kan anses som en 
partipolitisk fråga. Dessutom hör den sortens analys mer till ämnesområdet statsvetenskap än 
kulturgeografi. 

Kommunen har valts eftersom det i nu gällande översiktsplan är uttalat att förtätning är 
något önskvärt. Detta innebär att uppsatsens karaktär i nuvarande form kan kategoriseras som 
deskriptiv vilket begränsar huruvida resultatet kan generaliseras. De slutsatser som kommer 
kunna dras från uppsatsen kommer därför gälla Norrköping idag, och även om staden delar 
                                                           
1 Norrköpings kommun Norrköpings översiktsplan del 1 Gemensam översiktsplan för Linköping och 
Norrköping, antagen av kommunfullmäktige i Norrköping juni 2010 
http://weblisher.textalk.se/linkoping/10gem_op/ [Hämtad den 2012-11-16]. Ola Andersson, 2012, 
Alexander Wolodarski, 2012 
2 Norrköpings kommun Norrköpings översiktsplan del 1 Gemensam översiktsplan för Linköping och 
Norrköping, antagen av kommunfullmäktige i Norrköping juni 2010: 8 
http://weblisher.textalk.se/linkoping/10gem_op/ [Hämtad den 2012-11-16]. 

http://weblisher.textalk.se/linkoping/10gem_op/
http://weblisher.textalk.se/linkoping/10gem_op/
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karaktär med andra svenska städer finns också drag som skiljer staden från andra. En liknande 
syn på förtätning kan tänkas finnas även i andra kommuner men det är inte en generalisering 
som kan göras utan kompletterande studier. Eftersom fenomenet kan finnas i andra städer kan 
det anses motivera till ytterligare studier av ämnet.  
 
1.3 Metod och material 
Den metod som uppsatsen utgår från är av kvalitativ karaktär.3 Kvantitativa tillvägagångssätt 
har valts bort med anledning av att uppsatsens syfte frågeställningar lämpligare besvaras med 
hjälp av deskriptiva studier. Den tabell som utformats kan lätt ses som en kvantitativ 
angreppsmetod men då detaljplanernas karaktärer har väsentliga skillnader är inte kvantitativa 
metoder så som beräkning av medeltal och liknande lämpliga. Tabellen fyller istället 
funktionen att ge en överblick av dessa skillnader och kort beskriva dem. Ett större material 
tillsammans med en annorlunda avgränsning skulle istället kunna motivera ett kvantitativt 
tillvägagångssätt. Uppsatsens metod har dock en fördel i att den är upprepningsbar och genom 
detta skulle den kunna vara del av en uppföljande kvantitativ studie eftersom alla 
jämförelsepunkter är tydligt redovisade i tabellen.  

En annan fördel med den nu aktuella metoden är att en komparativ studie skulle kunna 
utföras eftersom studien kan upprepas. Någon annans arbete skulle kunna jämföras med detta 
resultat eftersom tabellen som detaljplanerna sorterats in i redovisas. Alltså kan metoden 
upprepas i ett större arbete för att se hur det förhåller sig i andra svenska kommuner. Detta 
skulle kunna resultera i en komparativ studie vilket innebär att även om metoden begränsar 
vissa aspekter av studien öppnar det å andra sidan upp för fortsatta studier vilket kan ses som 
en fördel. Då jag är uppvuxen i Norrköping har innehar jag en viss förkunskap om 
kommunen. Denna fördel anses dock inte ha påverkat undersökningens slutsatser i någon 
större utsträckning. Däremot har det i viss mån underlättat arbetet genom kunskap om 
kommunens geografiska utbredning. 

En relevant alternativ utformning av uppsatsen skulle kunna vara att basera studien på 
intervjuer. En fördel med denna alternativa metod skulle vara att det ger möjligheten att ställa 
djupare frågor till involverade tjänstemän om de bakomliggande orsakerna till kommunens 
syn på planering. Samtidigt är en av nackdelarna att tjänstemännen kan slitas mellan 
personliga åsikter och lojaliteten mot sin arbetsgivare samt att informanternas svar kan 
påverkas av många yttre faktorer.4 Intervjuer har valts bort med anledning av denna slitning 
och att de undersökta dokumenten ligger nära produkten av planering, byggnader. Alltså 
undersöks inte retoriken kring förtätning utan beslut som kan, och förmodligen leder till, 
förtätning.  

Uppsatsen kommer att utgå från en analys av kommunens aktuella detaljplaner som skett 
genom en kategorisering som utformats med inspiration från en vetenskaplig artikel vilket kan 
anses likna vad Bryman kallar kvantitativ innehållsanalys.5 Denna artikels resultat var en 
omkategorisering av ett större antal olika studier om förtätning och det är en liknande form av 
teman som använts i denna uppsats. Något som gör att denna uppsats metod skiljer sig från 

                                                           
3 Bryman, 2011: 340 
4 Ibid.: 222-225, 440-441 
5 Ibid.: 281 



5 
 

Brymans innehållsanalys är att vissa av kategorierna inte återkommer flera gånger vilket gör 
att tabellen inte bör ses som en sammanställning utan mer en beskrivning av de planer den 
innehåller. Metoden har också ett ytterligare syfte än att endast hitta kategorier att mer 
systematiskt jämföra detaljplanerna inom, nämligen att testa om de kan användas på ett mer 
praktiskt fall eller om Boyko och Coopers kategoriers lämplighet endast begränsar sig till 
forskning. En fördel med att granska just detaljplanerna är att de är relativt lika till 
utformningen vilket gör dem mer representativa och lättare att jämföra. Dessutom finns de i 
stor mängd och därför får inte en detaljplan som skiljer sig från de andra lika stor betydelse. 
Det faktum att författarna till artikeln får så pass stort utrymme har som nackdel att forskarnas 
syn på förtätning får stort utrymme samtidigt som de bidragit med mycket inspiration om hur 
det går att närma sig förtätning som fenomen. Eftersom artikeln är en sammanställning av 
forskning bidrar den också med en insikt hur svårt det är att definiera och kategorisera 
förtätning. Slutsatserna som dras kring förtätning vilar dessutom på jämförelsen av 
detaljplanerna vilket innebär att artikeln inte används för att dra slutsatser kring förtätning i 
Norrköping utan som teoretisk grund.  

Som ett komplement till artikeln har en genomgång av den samtida debatten gjorts 
tillsammans med studier av kommunens egna handlingar, så som översiktsplaner, detaljplaner 
och andra program. Eftersom planering inte är ett ämne som endast berör en enda vetenskap, 
har andra ämnesområden utöver kulturgeografi så som arkitektur och viss naturvetenskap 
(genom Boyko och Coopers sammanställning) inkluderats. Detta för att beskriva det 
vetenskapliga stöd som finns för förtätning samt vilka vetenskapliga grunder som argumenten 
för och emot förtätning vilar på.  

En mindre genomgång av debatten kring det aktuella ämnet har gjorts för att ge en bild av 
den diskussion som förs och har förts kring förtätning som planeringsideal. Där har materialet 
valts från facktidningar, andra medier där städer och planering har varit huvudämne samt den 
debatt som förts i dagspressen. Generellt behandlar facktidningarna mer övergripande frågor 
medan den debatt som förs i dagspressen oftast handlar om specifika lokala fall. Här har både 
den nationella och den lokala debatten behandlats. Artiklarna från Föreningen för 
samhällsplanerings tidning (Plan) samt andra tidningar som riktar sig till personer med yrken 
som arbetar med planering har använts. Detta för att de kan anses skildra debatten som finns 
kring förtätning som sker bland tjänstemän. Som komplement har även lokalpress och 
dagstidningar utnyttjats där debattörerna har yrken som inte nödvändigtvis innebär att de 
arbetar med planeringsfrågor. Jämförelser mellan debattargumenten och de vetenskapliga 
studierna har sedan gjorts för att koppla debattens argumentation till forskning.  

När det gäller förtätningsdebatten har genomgången avgränsat sig till den svenska 
debatten för att inte bli allt för omfattande. Det kan dessutom anses vara mer relevant då 
kommunen som fattar besluten ligger i Sverige och därför borde påverkas av den debatt som 
förs just här. Vetenskapliga artiklar som behandlar det offentliga rummet samt kategorisering 
av förtätning har utnyttjats för att ge ytterligare synpunkter på den svenska debatten.   

Kommunens handlingar som planhandlingar och strategidokument har studerats för att 
kartlägga hur förtätning behandlas i kommunens egna planer och strategier. Kommunens 
detaljplaner har kategoriserats6 i en tabell för att ge en enklare överblick. Tabellen har 
                                                           
6 Bryman, 2011.: 514 
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utformats med utgångspunkt från tidigare vetenskapliga studier och sedan utnyttjats för att 
göra en analys av hur detaljplaneringen och förtätning förhåller sig i dagsläget. Detta 
tillvägagångssätt har utnyttjats för att ge en tydligare koppling mellan forskning och praktik 
och har bidragit med inspiration till kategorierna. Forskningen har på så vis utnyttjats för att 
visa att kategorierna är relevanta för det aktuella ämnet och för att se om det tillvägagångssätt 
som utnyttjats på ett mer teoretiskt plan också kan användas på den planering som 
genomförts.  

När det gäller detaljplanerna kan påpekas att de i vissa fall har påbörjats innan den 
gemensamma översiktsplanen för Norrköping och Linköping antogs. Det innebär att vissa 
detaljplaner istället förhåller sig till den gamla översiktsplanen, men de kan anses vara 
relevanta eftersom den tidigare översiktsplanen också nämner förtätning som en del i 
stadsbyggandet.7 Tabell som format har använts för att det kan anses som en effektivare 
metod att behandla och sammanställa en större mängd dokument utan att det tar för stor andel 
av uppsatsen i anspråk.  Denna typ av indelning bidrar också med viss systematik som ger en 
enklare ingång till sammanställningen och analysen samt gör studien upprepningsbar, vilket 
kan anses som den största fördelen med den valda metoden. 
 
1.4 Disposition 
Uppsatsen kommer att inledas av en teorigenomgång där förtätning som planeringsideal 
kommer behandlas. Därefter följer ett nedslag i hur debatten kring förtätning har sett ut samt 
en beskrivning av de argument som förs för och emot förtätning. Detta efterföljs av en 
empirisk del där en analys av de plandokument som finns tillgängliga görs samt 
myndighetstexterna behandlas. Utifrån detta förs sedan ett resonemang kring hur synen på 
förtätning har slagit igenom i kommunens planering och avslutningsvis dras en slutsats om 
hur och varför förtätning används i kommunen.  
 
 
2. INTERNATIONELL FORSKNING 

 
I Clarifying and re-conceptualising density gör författarna Christopher T. Boyko och Rachel 
Cooper en genomgång av förtätning och den forskning som gjorts på ämnet. Målet är att 
kartlägga förtätning för att kunna förtydliga vilka problem (issues) som finns med förtätning 
och vilka områden som fortfarande saknar forskning.8  

Förtätning kan inte enbart ses som ett mål i sig utan anledningen till att förtäta är ofta att 
man vill uppnå något annat genom förtätningen. Förtätning fungerar alltså som ett medel för 
att uppnå andra mål eller skapa förutsättningar att uppfylla önskvärda mål. Detta kan man 
tydligt utläsa av den sammanställning av forskning som gjorts av Christopher T. Boyko och 
Rachel Cooper. Där är de kategorier som de olika forskarna själva valt till sina studier tydliga 
tecken på att förtätningen inte är det som studeras utan hur den inverkar på ett antal andra 

                                                           
7 Norrköpings kommun Framtid Norrköping Översiktsplan 2002: 120 Utvecklingsplan för staden, 

antagen av kommunfullmäktige 23 maj 2002 http://www.norrkoping.se/bo-
miljo/stadsutveckling/oversiktsplaner/pdf/del2/kap4.pdf [Hämtad den 2012-12-03]. 

8 Boyko och Cooper, 2011.: 3 

http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/oversiktsplaner/pdf/del2/kap4.pdf
http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/oversiktsplaner/pdf/del2/kap4.pdf
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faktorer.9 Om förtätningen i sig skulle vara målet borde studierna istället handlat om faktorer 
som påverkar förtätning, inte tvärt om som det är i detta fall.  

Boyko och Cooper identifierar de argument för och emot förtätning som presenterats i 
forskningen. Argumenten har sedan kategoriserats, först i de kategorier som forskarna som 
genomfört studierna tycker är lämpliga, sedan har en omstrukturering gjorts som resulterat i 
nya kategorier som bättre stämmer överens med vad Boyko och Cooper tycker är en lämplig 
indelning av forskningen om förtätning. Argumenten för förtätning har i första 
kategoriseringen givits dessa sju olika teman: mobilitet, effektiv mark/resursanvändning, 
social jämlikhet och mångfald, ekonomi, grönytor, psykologi och energi. Kategorierna är 
alltså de som de olika forskarna som genomfört studierna själva valt. Motargumenten har, 
genom samma tillvägagångssätt, fått något färre kategorier som dessutom skiljer sig mot för-
argumenten. De är mobilitet, markanvändning, sociala/psykologiska motiv, energi och 
blandat. Vissa av argumenten återfinns i flera kategorier, och i vissa fall både som för och 
motargument. 10 Författarna är noga med att lyfta fram att, för att förstå studiernas argument 
för och emot täthet, måste två saker beaktas. Det första är studiernas kontext, det andra är att 
uppfattningen av täthet avgör hur människor kommer reagera och agera på grund av den.11 
Kontext och uppfattning kommer att förklaras innan forskningsargumenten för och emot 
förtätning beskrivs eftersom de är viktiga att ha i åtanke när de olika forskningsresultaten 
presenteras.   

  
2.1 Kulturella sammanhang, förväntningar och känslor  
När det gäller kontext menar de att det är viktigt att minnas att de resultat som de olika 
studierna kommit fram till, i vissa fall kan generaliseras, i andra inte, beroende på vilket 
sammanhang generaliseringen görs i. Kulturella, såväl som geografiska och ekonomiska 
aspekter påverkar hur hög täthet som accepteras.12 Alltså kan exempelvis det som uppfattas 
som trångboddhet i en studie som genomförts på en vissa geografisk plats i en viss kultur 
uppfattas som normalt i en annan kultur på en annan plats. För att sätta detta i ett svenskt 
sammanhang går det inte att använda resultat från utländska studier utan att ha i åtanke hur 
den svenska kontexten kan tänkas skilja sig från det studerade. Det innebär inte att resultaten 
inte kan vara giltiga även i Sverige, men möjligheten att de inte är det på grund av exempelvis 
geografiska förutsättningar finns.  

Den personliga uppfattningen är istället avgörande för studiernas resultat genom att de 
subjektiva åsikter som de människor som medverkar i studierna och rör sig eller bor i ett visst 
område påverkar studiernas resultat. Detta eftersom människors känslor och agerande 
påverkas av hur de uppfattar saker. På så vis kan exempelvis förväntningar påverka 
reaktioner. Det omgivande landskapet och dess karaktär påverkar hur tätheten uppfattas 
genom den arkitektur, natur och ljudnivå som finns i omgivningen.13  Det går alltså inte att 
isolera tätheten från omgivningen.  
                                                           
9 Boyko och Cooper, 2011.: 3  
10 Ibid.: 10 
11 Ibid.: 16 
12 Ibid.: 16-17 
13 Boyko och Cooper, 2011.: 17 
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Förtätningens komplexitet och subjektivitet blir tydlig i den (Churchmans) definition av täthet 
som finns beskriven i artikeln. Detta kan ses som en påminnelse om det aktuella ämnets 
karaktär och en varning för att lägga för stor vikt vid enskilda studiers resultat. Den aktuella 
definitionen beskriver täthet som följande: ”an individual's perception and estimate of the 
number of cues in the environment that represent people and their activities”14 Det som 
forskarna kan tänkas vilja lyfta fram är att det är viktigt att inte glömma bort hur studier kan 
påverkas, och i vilken utsträckning de kan generaliseras. Det är lätt gjort när man läser denna 
typ av studier eftersom man, helt omedvetet, lätt ser sammanställningen som något 
övergripande och därför lämpligare att generalisera även om så inte är fallet. Denna definition 
av täthet visar också på hur mycket uppfattningen av täthet inverkar på studiernas resultat.  

 
2.2 Olika typer av förtätning  
Städers utveckling sker på olika typer av mark. Det engelska uttrycket brownfield re-
development innebär att omvandla mark och fastigheter som har använts av industrin till 
ändamål som är mer förknippade med stadsliv så som boende och handel. Det vill säga en 
ökning av tätheten på (det som varit) industrimark (brownfield). Förtätningen är i vissa fall 
både igenbyggande av utrymme och en ökning av densiteten. Ökningen innebär att husen blir 
högre eller att antalet andra enheter på en viss yta blir fler, som exempelvis människor eller 
lägenheter.15 

Ett problem vid denna typ av förtätning är att industriområden kan sakna den 
infrastruktur som vanligtvis finns i bostadsområden. Detta innebär att exempelvis möjligheten 
att skapa bättre underlag för kollektivtrafiken, en av fördelarna med förtätning, kan försvinna. 
Boyko och Cooper hänvisar i detta fall till Department of the Environment, Transport and the 
Regions som anser att man måste beakta vilken infrastruktur som finns tillgänglig i det 
specifika fallet.16 Det går alltså inte att exempelvis ta för givet att det nybyggda området 
kommer bidra till underlaget för redan existerande kollektivtrafik.  

Exploatering av parkmark är en annan metod för att förtäta staden och på det området 
finns stöd från olika typer av forskare mot denna utveckling. Motiven är bland andra, precis 
som argumenten i debatten kring dessa projekt, att parkmarken behövs för rekreation och för 
att de förbättrar miljön i städerna.17 Andra alternativ för bebyggelse i städer är 
parkeringsplatser, obebyggda tomter, överblivna utrymmen mellan hus eller en ökning i 
antalet våningsplan på fastigheten antingen genom tillbyggnad eller genom rivning och 
nybyggnation. Exempel på olika typer av mark som kan bebyggas finns i Tabell 1. 

Förmodligen påverkas det som Boyko och Cooper kallar uppfattning beroende på var 
förtätningen sker. Den lokala geografin kan på så vis också ses som en kontext som ger olika 
uppfattning om förtätningen. När det gäller sådant som kan mätas, exempelvis 
luftföroreningar kan det antas att platsen för förtätningen har stor påverkan. Utifrån detta kan 
slutsatsen dras att eftersom förtätning inte är oberoende av sin kontext kommer inte all 
förtätning ge samma resultat, något som bör övervägas vid planering. Även om ett visst mål 
                                                           
14 Boyko och Cooper, 2011.: 17 
15 Ibid.: 22 
16 Ibid.: 22 
17 Ibid.: 22 
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kan uppfyllas genom tätare bebyggelse på en plats är det inte självklart tätheten har samma 
effekt på nästa och därför kan platsen som förtätningen sker på har stor betydelse.  
  
2.3 Positiva effekter 
När det gäller argumenten för att förtäta städer har Boyko och Cooper identifierat flest 
argument under kategorin mobila fördelar. Här nämns ökat underlag för kollektivtrafiken, 
minskad längd på befolkningens resor, lägre utsläpp och ökad tillgänglighet.18 Flera av 
argumenten kan anses höra hemma i fler än en kategori. Ett exempel på detta är att 
argumentet ”ökat underlag för kollektivtrafiken”, i kategorin mobilitet, kan kopplas såväl till 
ekologiska och miljömässiga argument som till ekonomiska.  
Funktionsblandning är också en av de fördelar som förtätning kan medföra, tillsammans med 
att infrastrukturen kan användas mer effektivt. Säkerhet, tillgänglighet och bättre 
levnadsförhållanden lyfts också fram som fördelar samt att täta städer skapar större 
möjligheter till interaktion, vilket kan ses som en social fördel.19 Hur detta återfinns i ett 
svenskt sammanhang kommer visas senare i genomgången av den svenska debatten om 
förtätning. Ekonomiskt sett påstås förtätning leda till ökade investeringar i olika typer av 
faciliteter i det täta området, men också stödja den lokala service som finns, och på så vis 
gynna den lokala ekonomin. Förtätning kan också bidra till att höja priserna på närliggande 
fastigheter över tid och de gröna ytor som finns uppskattas mer i täta stadsdelar. Några studier 
påstår att täta städer också hjälper till i utvecklingen av teknik som är miljövänligare och på så 
vis sparas energi.20 De ekonomiska argumenten kan i vissa fall verka som både för- och 
motargument vilket genomgången av den svenska debatten också kommer belysa. Detta 
eftersom exempelvis personliga politiska uppfattningar påverkar hur man ser på ökande 
markpriser och ökande priser på närliggande fastigheter vilket sammanställningen konstaterat 
att förtätning bidrar till. Detta är något som är starkt kopplat till vilka politiska värden som 
ligger bakom planeringen vilket kommer visas senare i debattgenomgången.  

 
2.4 Negativa effekter 
För att ytterligare komplicera slutsatser kring förtätning kan påpekas att flera av de 
forskningsresultat Boyko och Cooper identifierat som fördelar med förtätning återfinns senare 
i sammanställningen, men då istället som nackdelar. När det gäller exempelvis mobilitet är en 
nackdel med förtätning att det kan öka på trafikstockningen, orsaka parkeringsproblem samt 
öka antalet trafikolyckor. Bilarna tros också bli kvar på grund av den statussymbol de är.21 
Slutsatsen från dessa studier är att det behandlar konsekvenser av förtätning i en stad där 
biltrafiken genom förtätningen inte minskar, vilket är logiskt om gatuutrymmet i städerna 
minskar samtidigt som antalet bilar inte gör det. Här kan påpekas att argumenten för 
förtätning när det gäller mobilitet och bilar bygger på att bilen helt eller delvis överges som 
transportmedel medan motargumenten bygger på att den fortsätter vara en viktig del i vårt 
resande. Två helt skilda utgångspunkter. En annan sak värd att tänka på är att bilen är en 
                                                           
18 Boyko och Cooper, 2011.: 10 
19 Ibid.: 11 
20 Ibid.: 10-15 
21 Ibid.: 13-16 
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statussymbol i Sverige, men social status kan tänkas vara en av de saker som skiljer sig 
mellan olika länder. Så i en svensk kontext är det inte säkert att resultatet skulle bli detsamma 
i detta fall.  

Ökad trängsel bland fotgängare kan också vara en konsekvens av förtätning. Detta anser 
vissa forskare då de menar att om biltrafiken minskar och staden blir tätare lär det ökande 
antalet gående också orsaka trängsel men på andra platser så som på trottoarer och vid 
kollektivtrafikens knutpunkter.22 Mindre utrymme antas skapa mer trängsel. Det kan 
ifrågasättas hur stor betydelse denna trängsel bland gående får vid förtätning av medelstora 
svenska städer då de kan anses som relativt små i jämförelse med andra europeiska städer.  

Som en konsekvens av förtätning tros rekreationsmöjligheterna minska eftersom de 
allmänna platserna minskar i antal. Detta kommer också minska städers möjlighet att vid regn 
ta hand om dagvatten. Parker är dessutom viktiga för att de är så kallade ”gröna lungor” som 
kan ta hand om en del av luftföroreningarna och omvandla en del av koldioxiden till syre.23 
Detta kan ses som ett exempel på hur platsen som förtätningen sker på har inverkan. Detta 
kan stödja Boyko och Cooper när de menar att det finns ett behov av nya kategorier för att 
lättare kunna utvärdera förtätningens effekter. Att förtäta i parker är något som kan anses som 
ett känsligt ämne vilket debatten kring kvarteret Seminariet i Uppsala och debatten kring, den 
nu av Länsstyrelsen i Östergötland upphävda, detaljplanen Torget 5 vid Strömparken i 
Norrköping kan anses vara bevis på.24 

Minskat privat område, mindre insläpp av solljus och ökade bullernivåer är andra 
nackdelar som lyfts fram och förtätningen kan också tänkas orsaka psykologiska problem. De 
psykologiska problemen hör samman med minskat personligt område vilket kan orsaka 
stress.25 Tätheten kan också tänkas öka antalet brott eftersom möjligheten att överblicka de 
offentliga platserna minskar. Vissa studier pekar också på att förtätning, i motsats till vad 
vissa argumenterar, skulle förstärka social ojämlikhet och segregation. Dessutom skapar det 
en konflikt mellan att förtäta och behålla staden öppen och grön genom parker. Brist på 
utrymme kan också bidra till att hushållen blir mindre, alltså färre barn per hushåll, samt att 
fler väntar med att skaffa barn tills de kan få mer plats.26 Att detta skulle vara något negativt 
bygger på värderingen att befolkningen ska fortsätta föda lika många barn som tidigare och 
vid samma ålder, en värdering som kan tänkas variera mellan olika kulturer.   

Ekonomiska nackdelar som kommer med förtätning är att högre byggnader dels kostar 
mer att bygga men de är också dyrare att underhålla och dessutom kräver de mer energi vid 
byggandet. Energimässigt finns också nackdelen att höga hus kan hindra användning av 
miljövänlig teknik då exempelvis solpaneler på lägre hus inte kan användas om de skuggas av 

                                                           
22 Boyko och Cooper, 2011.: 13 
23 Ibid.: 14 
24 Norrköpings kommun Torget 5 (vid Strömparken), Gamla staden 2012 
http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/detaljplaner/gamla-staden/program-tillhorande-
detal-1/index.xml [Hämtad den 2012-12-05], Berglund, Kristina, Jonsell, Bengt och Sporrong, PO i 
Uppsala Nya Tidning 5/3 2012 Rädda Seminariet innan det är för sent http://www.unt.se/debatt/radda-
seminariet-innan-det-ar-for-sent-1684514.aspx [Hämtad den 2012-12-05]. 
25 Boyko och Cooper, 2011.: 14 
26 Ibid.: 14 

http://www.unt.se/debatt/radda-seminariet-innan-det-ar-for-sent-1684514.aspx
http://www.unt.se/debatt/radda-seminariet-innan-det-ar-for-sent-1684514.aspx
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de högre husen. Infrastrukturen tenderar också att bli dyrare och likaså priser på varor och 
service. Förtätning kan också skapa svårigheter för återvinning och att omhänderta sopor.27 
Dessa mer praktiska argument gäller förmodligen också i Sverige och här kan det tänkas att 
klimatet också kan spela in i vissa regioner. Ett exempel som liknar sophämtningen är 
snöröjningen, vilken kan tänkas få problem snörika vintrar i en tätare stad.  

Ur ett svenskt perspektiv är, som senare visas, ekonomiska argument vanliga för och 
emot förtätning. Det gäller både för byggande och lokal handel. Utöver det hämtas motiv ofta 
ur ett miljö- eller rekreationsperspektiv men i vissa fall är det svårt att tydligt identifiera 
vilken del av argumentationen som egentligen väger tyngst. Ett exempel på detta är förtätning 
för kollektivtrafiken som kan få stöd av både ekonomiska och ekologiska skäl.28 
 
2.5 Omkategorisering  
De olika studierna har också sammanställts i en ny tabell av Boyko och Cooper. Där redovisas 
variablerna som studerats, vilken metod de olika studierna utgår från och vilka resultat de har 
kommit fram till. De skiljer sig åt i karaktär då vissa är naturvetenskapliga och tekniska 
medan andra är sociologiska eller samhällsvetenskapliga.29  

Efter detta har en ny indelning gjorts där de två huvudkategorierna är enheter och 
yta. ”Yta” har sedan delats upp i skala och utrymme. ”Enheter” har istället delats in i naturlig 
form (innehåller exempelvis skogar, flora och sjöar), byggd form (kan vara exempelvis 
boende, icke boende och infrastruktur), mobil form (innehåller olika typer av fordon), statisk 
form (exempelvis sopor och reklam) och människor (har delats in i individuella såsom livsstil 
och inkomst, och organisatoriska som innebär exempelvis ekonomi och religion). Genom 
denna kategorisering har sedan resultaten från de studier som berör samma sorts täthet kunnat 
jämföras.30 Denna indelning finns också beskriven nedan i figur 1. Några av dessa kategorier 
kan uppfattas som svåranvända när det gäller ett svenskt stadsbyggnadssammanhang och 
därför kommer endast vissa av dessa utnyttjas senare i denna undersökning. Trots att några 
kategorier kan uppfattas som märkliga har de gemensamt att de behandlar hur frekvent något 
förekommer, och därför ingår också täthet om frekvens i definitionen.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
27 Boyko och Cooper, 2011.: 15-16 
28   Ibid.: 10-15 
29 Ibid.:  28 
30 Ibid.: 47 
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Figur 1 Täthet: ett antal enheter på en given yta (Density: A number of units in a given area)  
Källa: Boyko och Cooper 2011 Clarifying and re-conceptualising density sida 47 
 
Den indelning som Boyko och Cooper föreslår består av två huvudkategorier samt sju 
underkategorier som figur 1 ger en överblick av. Resultaten från jämförelsen mellan studierna 
i den nya kategoriseringen är flera. En av dem gäller täthet av naturlig form, vilket i en stad 
oftast innebär parkmark. En täthet av den typen av miljöer konstateras ha positiva effekter på 
omgivningen då en god balans mellan byggda och naturliga miljöer kan minska skadorna 
människan orsakar på miljön.31 Detta kan motivera beslut att inte exploatera parkmark eller 
andra grönområden något som kan vara intressant i ett svenskt sammanhang.  

Andra resultat som kan anses intressanta för planeringsbeslut är att högre boendetäthet 
kan kopplas samman med lägre utsläpp av växthusgaser, lägre energianvändning och bättre 
miljökvalitet.32 De här resultaten skulle kunna motivera en högre täthet i svenska städer 
grundat på miljöskäl. Å andra sidan finns det också negativa effekter av täthet som också rör 
miljön, så som mindre genomsläpp av solljus, högre bullernivåer och att förekomsten av 
stressrelaterade sjukdomar är högre.33 Forskarna i Boyko och Coopers studie som 
argumenterar mot en tätare stad rör mestadels frågor om hur miljön påverkar människors 
hälsa medan argumenten för en högre täthet mestadels bygger på att högre täthet skapar lägre 
utsläppsnivåer. Om människors fysiska och psykiska hälsa prioriteras högre än utsläppsnivåer 
motiverar det en lägre täthet i städerna. Ifall det istället är utsläppsmålen som kommer i första 
hand kan de olika studiernas resultat tolkas som att täta städer är en relevant strategi för att 
minska utsläppen och energianvändningen. Boyko och Cooper konstaterar också att täthet kan 
kopplas samman med föroreningar av luft och vatten och en minskning av vattenkvaliteten, 
Vilket kan ses som ytterligare ett bevis på hur de olika aspekterna av förtätning talar både för 

                                                           
31 Boyko och Cooper, 2011.: 49 
32 Ibid.: 49 
33 Ibid.: 50 
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och emot täta städer. 34 När det gäller resor kommer forskarna fram till att en högre 
bostadstäthet och täthet av människor leder till fler transportalternativ och ökar andelen resor 
med kollektivtrafiken samtidigt som det minskar bränsleåtgången, bilanvändningen, antal 
bilolyckor och liknande.35 Täthet i detta fall gäller täthet av människor (i figur 1 people – 
individual & social) och bostäder under byggd form (i figur 1 built form – dwellings). I denna 
kategori finns också forskningsresultat som pekar på att denna typ av täthet minskar fysisk 
aktivitet även om sambandet här är svagare.36 I ovan beskrivna resultat finns både fördelar 
och nackdelar med tätare städer. Studiernas resultat motsäger ibland varandra och sambanden 
i studierna varierar och därför bör inte allt för stora slutsatser dras utifrån detta.  

Vad Boyko och Coopers konstaterar i sin sammanställning är att högre täthet stödjer 
kollektivtrafiken och minskar antalet privata transporter. Ur ett miljöperspektiv kan täthet ses 
som positivt genom att höga hus förlorar mindre värme och släpper ut mindre växthusgaser. 
Psykisk och fysisk hälsa tycks inte gynnas av en högre täthet men människor gynnas socialt 
av det. Andra samband är svagare på grund av för lite forskning om ämnet eller helt enkelt på 
grund av svaga samband.37  

Med utgångspunkt från detta kommer nu en mindre genomgång av den svenska debatten 
göras där vissa argument från forskningen återkommer. Boyko och Coopers kategorier från 
figur 1 kommer att utnyttjas senare om än i något annorlunda form för att se om de också kan 
användas för att sammanställa kommunal planering och inte endast forskning för planering.  

 
 

3. SVENSK DEBATT 
  

Utöver argumentationen angående förtätningens olika konsekvenser som sker inom 
forskarvärlden finns det även en debatt på olika geografiska nivåer i samhället. När det 
kommer till den nationella svenska debatten kring förtätning inom planeringen är Ebba 
Larsson, Sveriges Kommuner och Landsting en av debattörerna. Hon menar i en debattartikel 
i tidningen Plan att det i Sverige finns en allt för samstämmig syn på hur en hållbar utveckling 
ska uppnås. Hon anser att ekologisk modernisering tillsammans med en ökad täthet i städerna 
är en fråga som diskuteras allt för lite och tas för givet som lösningen på att skapa en hållbar 
utveckling. Larsson efterfrågar debatt kring ämnet för att inte förtäta städerna med 
utgångspunkt från ett ideal som inte har ifrågasatts i tillräcklig utsträckning.38 

Larssons argumentation skulle kunna kategoriseras som kritik dels mot processen, alltså 
att det sker för lite diskussion om hur förtätning skulle leda till hållbarhet, samt mot 
argumentet att täta städer leder till ekologisk hållbarhet. Tekniska lösningar för hållbarhet 
som motiv för förtätning är något som återfinns i den genomgång av forskningen som Boyko 
och Cooper gjort.39  

                                                           
34 Boyko och Cooper, 2011.: 51 
35 Ibid.: 50 
36 Ibid.: 50 
37 Ibid.: 51 
38 Larsson, 2012 
39 Boyko och Cooper, 2012: 15 
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Larssons kritik mot en allt för samstämmig syn på förtätning kan koppas till etnologen Klas 
Ramberg som i artikeln Stadsplanering och stadsliv påstår att de samtida planeringsidealen är 
en reaktion på tidigare planering, och att de ideal som upplevs som objektiva är tidsbundna.40 
Här kan det också tilläggas att planeringen alltid baseras på politiska värderingar och 
ideologier, vilket Pär Wirtén, journalist och samhällsdebattör, påpekar.41 Ramberg menar 
även att det inte är givet att de värden som eftersträvas i planeringsfasen sedan uppfylls i 
praktiken, bara för att det finns strukturer och funktioner som ska främja dem.42 Med 
utgångspunkt i detta kan synen på att förtätning skulle skapa en mer hållbar stad ifrågasättas 
med argumentet att de samtida värderingarna spelar en stor roll i planeringen, men också att 
det kan krävas mer än goda strukturer för att skapa den hållbara staden.  

Att stadsplanering och förtätning har blivit ett debattämne som intresserar även dem som 
inte arbetar med planering är Kulturradions serie Stad, fem program om städer, ett exempel 
på. I avsnitt tre Att ha en plan, diskuterar Wirtén,  och arkitekterna Ola Andersson och 
Aleksander Wolodarski, sin syn på hur en stad (i det här fallet oftast Stockholm) egentligen 
bör utvecklas.43 Där är Wirtén av åsikten att staden, som han menar att vi oftast förknippar 
ordet med, inte är centrum utan att städer är lika mycket förorter och trafikleder som det som 
finns i centrum. Vidare anser han att när stad kopplas samman med centrum skapas problemet 
att vi inte ser staden. Han betonar att städer är rörelse, inte de kommersiella centrala 
kvarteren.44 Resonemanget kan tolkas som att han inte nödvändigtvis är emot förtätning men 
däremot kritisk mot att utveckla centrum och inte utkanten av staden. Argumenten kan 
kopplas till kritiken mot att förtätning skulle skapa en socialt jämlikare stad eftersom det kan 
tänkas att städernas utkanter på detta vis försummas och att de sociala klyftorna därför inte 
minskar.45 De sociala argumenten kan också ställas i kontrast med de ekonomiska som 
kommer behandlas senare.  

Wirtén är också kritisk mot att fokus ligger på att utveckla centrum eftersom han anser att 
den våg av utflyttningar av stora företag från centrala Stockholm talar emot detta. På så vis 
menar han att makten inte ser hur stadens utveckling ser ut idag och dessutom är allt för 
fokuserad på vinstmaximering.46 Att beslutsfattarna inte ägnar tillräckligt mycket tid till att 
analysera hur städer växer är också en del av Jane Jacobs kritik mot stadsplanerarna.47 Att 
Wirtén delar Jacobs argument kan ses som lite motsägelsefullt med tanke på att hon anser att 
motorleder är stadsförstörande, den rörelse Wirtén istället hyllar.48 Det som förenar dem är 
åsikten att städers sätt att växa bör studeras innan det går att planera för städer. När det gäller 
denna fråga (som delvis berör debatten om det offentliga rummet) är den som kommer att 
visas senare inte statisk i sin blocktillhörighet. Något som kan vara bra att minnas när det 

                                                           
40 Ramberg Stadsplanering och stadsliv 2005: 165-168 
41 Wirtén i Kulturradion Stad, 2012 
42 Ramberg Stadsplanering och stadsliv 2005: 165-168 
43 Wikars Kulturradion Stad Att ha en plan, 2012 
44 Wirtén i Kulturradion Stad, 2012 
45 Boyko och Cooper, 2011: 16 
46 Wirtén i Kulturradion Stad, 2012 
47 Jacobs, 2004: 436 
48 Jacobs, 2004: 369 
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gäller planeringsfrågor.   
 

3.1 Urbanitet, flerkärnighet eller mångfald? 
Andersson har en utgångspunkt som skiljer sig från Jacobs när det gäller hur stadsutveckling 
ska planeras. Han vill skapa en stad där tillgängligheten till det offentliga rummet inte styrs av 
ekonomiska tillgångar och menar att eftersom efterfrågan på urbanitet ökar ska man möta 
detta med mer urbanitet, det vill säga bygga tätare som i centrum. Han ser det inte som 
arkitektens största uppgift att analysera vad som behövs i stadsmiljön utan samhället borde 
istället uttrycka sina behov till arkitekten som sedan med hjälp av sin fackkunskap utformar 
staden.49  

Denna typ av debatt kan anses handla om process och planerarens roll istället för stadens 
form, men kan också kopplas till förtätning på så sätt att processen som låter marknaden styra 
kan anses leda till en tätare stad. Detta eftersom det dels är mer ekonomiskt, både för 
kommunen och för fastighetsägare att utnyttja redan existerande infrastruktur samt för att 
priset på mark (och därför också hyror) är högre vilket framkommit i forskning.50 Här kan 
slutsatsen dras att om marknaden får styra borde det resultera i ett tättbebyggt centrum och 
glesare bebyggelse i städernas utkanter.  

Wolodarski eftersträvar den flerkärniga staden, som också kan vara tät, eftersom den ger 
ett bättre underlag för, och därför också tillgång till, service för stadsborna.51 Argumenten för 
den flerkärniga staden kan kopplas till forskningsresultaten att täthet kan leda till bättre 
ekonomi. Wolodarski menar dock att förtätning inte ska användas i stadens utkanter för att 
skapa mer stad utan för att förbättra stadsdelarna. Kort sagt anser han att det är lätt att ersätta 
naturen med hus, men det är inte tätheten som gör en stad. Han tycker också att det är viktigt 
att förändringar i städerna har ett stöd bland de boende på den plats som ska förtätas.52  

I storstaden finns en tillräckligt stor befolkning för att stödja mindre verksamheter, alltså 
tillräckligt underlag för att stödja dem. På detta vis skapas variation bland de mindre 
företagen, och variationen är en del av mångfaldsbegreppet, menar Jacobs. Hon anser också 
att mångfalden är beroende av att många människor bor tätt, eftersom det då på en liten yta 
kan finnas många olika smaker och behov.53  Wolodarski och Jacobs kan här anses dela 
argumentet att den tätbebyggda staden är bra för att den kan erbjuda en bättre och mer 
varierad service genom att den lokala ekonomin stöds vilket också forskningen kommit fram 
till.54  

 
3.2 Ekonomi  
Både Wirtén och Wolodarski använder sig av några av de ekonomiska argumenten för att 
stödja sina åsikter. Skillnaden är att medan Wolodarski utgår från de positiva effekterna som 
förtätning har på den lokala ekonomin pekar Wirtén på den forskning som kommit fram till 

                                                           
49 Andersson i Kulturradion Stad, 2012 
50 Boyko och Cooper, 2011: 24 
51 Wolodarski i Kulturradion Stad, 2012 
52 Ibid. 
53 Jacobs, 2004: 172-173 
54 Boyko och Cooper, 2011: 14 
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att täthet ökar markpriserna. Där kan forskningsresultaten stödja honom i hans åsikt när han 
menar att förtätningen leder till att marknadskrafterna får för stort inflytande på planeringen.55 
Det är här de sociala effekterna av förtätningen kan kopplas in. Å ena sidan borde en bättre 
tillgång till service vara positivt för alla samhällsgrupper, å andra sidan kan man ifrågasätta 
hur jämn denna tillgång blir när hyrorna ökar vilket borde exkludera svagare grupper från den 
täta staden.  

Anderssons och andras vision om det offentliga rummet som en mötesplats där 
ekonomiska tillgångar saknar betydelse har ifrågasatts av Catharina Gabrielsson, arkitekt och 
kritiker, som anser att det råder för stor konsensus kring detta. Hon menar att den typen av 
syn på det offentliga rummet inte lämnar utrymme åt de olikheter och konflikter som finns i 
staden och dessutom har starka kopplingar till den sociala kontroll som fanns i den gamla 
staden som idealen bygger på.56 Även om det är en annan aspekt av planeringen som 
Gabrielsson kritiserar så liknar kritiken Ebba Larssons med tanke på att det är den 
gemensamma synen på god planering de båda vänder sig mot. Målen för den ekologiskt goda, 
jämfört med den socialt goda, staden ifrågasätts för lite enligt de båda. Även om det är olika 
aspekter av planeringens argument för förtätning de ifrågasätter.  

Forskningen om förtätning för social jämlikhet och mångfald kan kopplas till den 
argumentation som förts av Jacobs. Hon menar att staden måste uppfylla fyra kriterier för att 
mångfald ska kunna skapas. En av dem, hög koncentration av människor, är det som Boyko 
och Cooper identifierar som densitet av människor, alltså befolkningstäthet.57 Paralleller till 
Boyko och Coopers forskning kan också med genom Jacobs kritik mot att tätbebyggd mark 
allt för lätt jämställs med trångboddhet, något som hon menar inte är samma sak.58 Att, som 
Boyko och Cooper vill, skilja på olika typer av täthet skulle kunna minska denna typ av 
begreppsförvirring. Befolkningstäthet kommer då kategoriseras dels som enhet under 
människor, dels som utrymme under yta. Bebyggelsens täthet kommer istället kategoriseras 
som enhet under byggd form samt som skala yta under (jämför med Figur 1).59 Jacobs kritik 
mot beblandningen av begreppen kan ses som ett tecken på att det, precis som Boyko och 
Cooper menar, finns ett behov av en omkategorisering av täthet.   

Värt att nämna i debattsammanhang är Gabrielssons analys att synen på det offentliga 
rummet och argumentationen kring det över tid har ändrat politisk färg. Det som tidigare varit 
ett debattämne kopplat till folkhemmet och välfärdsstaten har nu blivit neoliberalt. Något som 
kan kopplas till Rambergs resonemang om att planeringen bygger på reaktioner mot tidigare 
ideal. I detta fall har idealen som kan kopplas till det offentliga rummet ändrats men debatten 
har också på ett vis bytt ideologisk färg. Nu betonar det offentliga rummet mer individens 
frihet än samverkan enligt Gabrielsson.60 Detta kan också stödja Wirténs påstående att 
planeringsidealen alltid har politiska grunder, men det innebär samtidigt att vad dessa ideal 

                                                           
55 Boyko och Cooper, 2011.: 24 
56 Gabrielsson, 2007: 57 
57 Jacobs 2004: 176, Boyko och Cooper, 2011: 27 
58 Jacobs 2004: 234 
59 Boyko och Cooper, 2011: 47 
60 Gabrielsson, 2007: 57-58 
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kommer behandla inte är givet. Om debatten kring det offentliga rummet har ändrat politisk 
hemvist kan också andra aspekter av planeringen göra det.  

Denna debatt sker inte på lokal utan på nationell nivå. I nästa kapitel kommer planering i 
ett lokalt sammanhang behandlas och då främst genom den argumentation som finns i 
Norrköpings kommuns egna planer och program. Dessa argument liknar i vissa fall de som 
debatteras i Sverige men också de argument som framkommit i forskningen och som tidigare 
redogjorts för.  

 
 

4. FÖRTÄTNING I EN SVENSK KOMMUN 
 
Detaljplaneprocessen, som är reglerad i Plan- och byggförordningen61 sker på följande vis: 
processen inleds med ett planbesked som kan följas av ett planprogram. Nästa steg är samråd 
vilket följs av granskning och antagande av planen. Efter detta kan detaljplanen eventuellt 
överklagas.62 Under detaljplaneprocessen upprättas ett antal dokument och det är dessa, men 
framförallt plankartor och planbeskrivningar, som har utnyttjats för att skapa Tabell 1. Tredje 
kapitlet i Plan och bygglagen reglerar översiktsplanering. Andra paragrafen lyder: 

 
Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den 
fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och 
vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, 
utvecklas och bevaras.63 
 

Detta innebär att översiktplanen ska ge riktlinjer för hur kommunernas mark- och 
vattenområden ska användas vilket gör den viktigt ur ett planeringsperspektiv. Kapitel fyra i 
samma lag slår i första paragrafen fast att kommunerna genom detaljplanerna har rätt att 
reglera mark- och vattenområdens användning. Av dessa skäl följer en beskrivning av de 
viktigaste dragen av Linköpings och Norrköpings översiktsplan innan detaljplanerna 
behandlas.  
 
4.1 Översiktsplanen för Norrköping och Linköping 
I den gemensamma översiktsplan (för Linköping och Norrköping) som är antagen både i 
Linköping och i Norrköping är förtätning en central del i flera kapitel. Underlag för 
kollektivtrafiken är ett av de mest centrala argumenten för detta men ett annat centralt 
argument är att säkra bostadsförsörjningen för den inflyttning som finns i båda kommunernas 
centralorter.64 

Att samordna bebyggelse och transporter anses som viktigt då man ska prioritera olika 
byggprojekt efter den tillgänglighet de bidrar till. Det antas göra kollektivtrafiken mer 
                                                           
61 Notisum Plan- och byggförordning, 2013 
62 Norrköpings kommun Vad är en detaljplan? 2013  
63 Notisum Plan- och byggförordning, 2013 
64 Norrköpings kommun Norrköpings översiktsplan del 1 Gemensam översiktsplan för Linköping och 
Norrköping, antagen av kommunfullmäktige i Norrköping juni 2010: 8-11, 21 
http://weblisher.textalk.se/linkoping/10gem_op/ [Hämtad den 2012-11-16]. 

http://weblisher.textalk.se/linkoping/10gem_op/
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konkurrenskraftig och öka reseunderlaget. Man anser också att byggprojekt i de centrala 
delarna, och längs kollektivtrafikstråken, ska prioriteras först. Lokaliseringar nära 
resecentrum ses också som något att eftersträva på grund av den höga tillgängligheten.65 I 
detta fall tolkas en tillgänglig plats som en dit det är enkelt att transportera sig. Förmodligen 
ligger det också vissa andra betydelser av tillgänglighet, utöver det som gäller transporter, när 
det används i detta fall. En av dessa är tillgänglighet för de som har svårt att ta sig fram så 
som äldre eller rörelsehindrade.  

 Funktionsblandning nämns också i översiktsplanen som något önskvärt. Kollektivtrafik, 
cyklister och gående ska ges hög framkomlighet och trafiksäkerhet i centrum. Dessutom ska 
stråk för kollektivtrafikens effektivisering skapas.66 Utifrån detta kan slutsatsen att 
kollektivtrafiken är en viktig del i städernas framtida utformning dras. I översiktsplanen kan 
förtätning av städerna i hög grad ses som en strategi för att gynna kollektivtrafiken, som i sin 
tur ges en stor plats i planen som en metod för att skapa hållbart resande. Ett ytterligare motiv 
för att skapa god försörjningen av resenärer till kollektivtrafiken kan tänkas vara ekonomin. 
Norrköpings kommun har gjort satsningar på spårtrafiken genom en utbyggnad av treans linje 
till bostadsområdet Navestad via Hageby och äger dessutom de spårvagnar som trafikerar 
sträckorna i staden, även om Landstinget i Östergötland numera är ägare till det bolag som 
sköter kollektivtrafiken i kommunen.67 Detta innebär alltså att kommunen förutom 
hållbarhetsaspekten kan tänkas ha ekonomiska motiv att gynna kollektivtrafiken. Spårburen 
trafik konstateras också ha höga fasta kostnader i översiktsplanen och därför krävs hög täthet 
för att klara av dessa utgifter. Detta gäller också för regioner vilket blir relevant på grund av 
tågpendlingen som sker mellan städerna.68 

  Andra argument för att bygga tätt som lyfts fram är hushållningen med åkermark, 
skapandet av bättre underlag för olika sorters service så som handel, samlingslokaler samt 
vård och omsorg. Förtätningen anses också berika städerna genom att den bidrar till en 
variation mellan olika typer av bebyggelse.69   

I Norrköping kan den byggnation som sker nedströms från Saltängsbron, norr om 
strömmen, vara ett exempel på något som så småningom om kommer bli bebyggelse av 
industrimark. Denna typ av bebyggelse är något som skett på flera platser i Norrköping. I 
vissa fall har detta skett genom att gamla fastigheter rivits och nya byggts, men i flera fall så 
som med fastigheten Strykjärnet har de gamla husen fått nya användningsområden. Stora 
delar av det industriområde som ligger centralt i Norrköping har rustats upp och fått andra 
                                                           
65  Norrköpings kommun Norrköpings översiktsplan del 1 Gemensam översiktsplan för Linköping och 
Norrköping, antagen av kommunfullmäktige i Norrköping juni 2010: 8-11, 21 
http://weblisher.textalk.se/linkoping/10gem_op/ [Hämtad den 2012-11-16] : 9  
66 Ibid. 
67 Norrköpings kommun Kollektivtrafiken numera i Landstingets regi http://www.norrkoping.se/bo-
miljo/trafik/kollektivtrafik/nyheter/2012/kollektivtrafiken-numera-/index.xml [Hämtad den 2012-11-
20], Den goda staden En god stadsutveckling – exempel från Uppsala, Norrköping och Jönköping, 
2010: 30-33 http://publikationswebbutik.vv.se/upload/6107/2010_107_en_god_stadsutveckling.pdf 
[Hämtad den 2013-01-14]. 
68 Norrköpings kommun Norrköpings översiktsplan del 1 Gemensam översiktsplan för Linköping och 
Norrköping, antagen av kommunfullmäktige i Norrköping juni 2010: 11, 
http://weblisher.textalk.se/linkoping/10gem_op/ [Hämtad den 2012-11-16]. 
69 Ibid.: 29, 53 

http://weblisher.textalk.se/linkoping/10gem_op/
http://www.norrkoping.se/bo-miljo/trafik/kollektivtrafik/nyheter/2012/kollektivtrafiken-numera-/index.xml
http://www.norrkoping.se/bo-miljo/trafik/kollektivtrafik/nyheter/2012/kollektivtrafiken-numera-/index.xml
http://www.norrkoping.se/bo-miljo/trafik/kollektivtrafik/nyheter/2012/kollektivtrafiken-numera-/index.xml
http://publikationswebbutik.vv.se/upload/6107/2010_107_en_god_stadsutveckling.pdf
http://weblisher.textalk.se/linkoping/10gem_op/
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verksamheter än de ursprungliga.70 Alltså har det som kan kallas Brownfield development 
pågått i Norrköping under en längre tid.   

Den gemensamma översiktsplanen har i de båda kommunerna kompletterats med tillägg 
och andra planer och program för att täcka hela kommunerna. I den gemensamma planen 
behandlas mestadels centralorterna men också några tätorter som ses som potentiella 
tillväxtorter behandlas.71 Stadsutvecklingen ska generellt ske genom förtätning i centralorten 
med undantag för vissa delar av städernas utkanter där viss bebyggelse på åkermark och 
liknande planeras. När det gäller tätorter som inte är centralorten är det huvudsakligen denna 
utbredning av tätorten som diskuteras.72 Av denna anledning har i tabellen, som senare 
kommer visas och beskrivas, punkten status innan detaljplanen utnyttjats. Den bidrar alltså 
till att beskriva i vilken utsträckning åkermark bebyggs i de nu aktuella detaljplanerna.  
 Ett kompletterande program kan vara ett energiprogram. Norrköpings kommun har antagit 
ett sådant som strategi för att skapa strukturer för en mer hållbar stad. Programmet har 
antagits av Kommunstyrelsen. Där beskrivs att planerarens och kommunens roll i arbetet med 
att uppnå kommunens energimål består i att genom planmonopolet säkra att de strukturer som 
skapas är inriktade på att minska energianvändningen. Detta anses viktigt eftersom 
strukturerna kommer att finnas kvar under lång tid. Både trafikplanering och fysisk planering 
ska syfta till att minimera biltrafiken och främja miljövänligare person- och godstransporter. 
Detta inkluderar också planering för fotgängare och cyklister.73 Eftersom programmet rör 
persontransporter bör det vara en av de delar som vägs in i de olika planeringsprocesser som 
sker.   
 I Norrköpings tidigare översiktsplan, den från 2002, nämns något som också behandlas i 
Boyko och Coopers forskning, nämligen att det finns en potentiell konflikt mellan viljan att 
förtäta staden och bevarandet av grönområden som plats för rekreation.74 Förtätning har alltså 
också funnits som strategi även innan den gemensamma översiktsplanen antogs. Dock är inte 
förtätningen lika uttalad som strategi i den planen. Bland de detaljplaner som strax kommer 
att behandlas finns både de som förhåller sig till 2002 års plan och de som utgår från den som 
antogs 2010.  

 

                                                           
70 Södergren, Lasse Förändringar i den förbjudna staden (i Stolta stad) Norrköpings tidningar 1997-
03-22 http://www.nt.se/img/2008/9/15/4201622.pdf [Hämtad den 2013-01-14], Norrköpings kommun 
Norrköpings industrilandskap 
http://www.norrkoping.se/kultur-fritid/kulturmiljo/industrilandskapet/ Hämtad den 2013-01-14]. 
71 Norrköpings kommun Norrköpings översiktsplan del 1 Gemensam översiktsplan för Linköping och 
Norrköping, antagen av kommunfullmäktige i Norrköping juni 2010: 9 
http://weblisher.textalk.se/linkoping/10gem_op/ [Hämtad den 2012-11-16]. 
72 Ibid.: 68, 29 
73 Norrköpings kommun Energiplan Beslutad av kommunfullmäktige 2009-03-30 
http://norrkoping.se/organisation/pdf/mal-regler/program/valfard/Energiplan.pdf [Hämtad den 2012-
11-07]. 
74 Norrköpings kommun Framtid Norrköping Översiktsplan 2002 Utvecklingsplan för staden, 2002: 
120 antagen av kommunfullmäktige 23 maj 2002 http://www.norrkoping.se/bo-
miljo/stadsutveckling/oversiktsplaner/pdf/del2/kap4.pdf [Hämtad den 2012-12-03]. 

http://www.nt.se/img/2008/9/15/4201622.pdf
http://www.norrkoping.se/kultur-fritid/kulturmiljo/industrilandskapet/
http://weblisher.textalk.se/linkoping/10gem_op/
http://norrkoping.se/organisation/pdf/mal-regler/program/valfard/Energiplan.pdf
http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/oversiktsplaner/pdf/del2/kap4.pdf
http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/oversiktsplaner/pdf/del2/kap4.pdf
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4.2 Detaljplaner och tabellens utformning 
Innan vi går vidare till detaljplanerna bör det påpekas att detaljplaneprocessen tar tid och 
därför har inte alla planer som är behandlade i tabellen skapats efter att den gemensamma 
översiktsplanen antogs. De anses ändå vara relevanta eftersom att tidigare översiktsplaner 
också anser förtätning som en strategi för stadsutveckling som tidigare har beskrivits.75 I nu 
gällande översiktsplan är förtätning en tydlig strategi för staden. Målet är i flera fall att skapa 
ett underlag för kollektivtrafiken.76 I översiktsplanen beskrivs också förtätningen centralt och 
nära resecentrum som något nödvändigt. Där anser man också att det är nödvändigt att bygga 
stadsmässigt. Vad detta behov uppstått ur är däremot något som inte motiveras.77 Utifrån detta 
kan slutsatsen dras att förtätning är något som kommunen anser som mycket eftersträvansvärt 
och det är mot den bakgrunden som granskningspunkten ”förtätning eller ej?” utformats. 
Svaren på denna punkt blir ja eller nej, även om det kan ligga mer komplexa förhållanden 
bakom.  

De nu gällande detaljplanerna har behandlats i en tabell för att skapa en enklare överblick över 
hur mycket Norrköpings kommun har ägnat sig åt förtätning den senaste tiden. Att det finns en 
detaljplan som tillåter tätare bebyggelse är ingen garanti för att dessa hus kommer att byggas men 
detaljplanerna kan ändå ses som en indikation på vilken typ av bebyggelse som planeras.  

Tabellen där detaljplanerna sorterats in utgår från ett antal kategorier. Dessa är 
detaljplanens namn, dess geografiska plats, vilken typ av plan det handlar om, hur området 
sett ut innan de ändringar som planen avser genomförts samt om det rör sig om förtätning 
vilken typ av täthet det gäller i detta fall. Kategorierna har inte skapats för att utföra någon typ 
av statistiska uträkningar och materialet inte lämpar sig inte heller för detta. Trots det kan 
ändå visuellt skapas en bild för hur stor del av planerna som handlar om att bygga staden 
tätare och hur många som inte gör det.  

Ett exempel på när det inte är så enkelt att kategorisera en detaljplan är om den sker på en 
plats där den nuvarande verksamheten tvingas flytta. Om detta sker till ett obebyggt område 
är båda planerna kopplade till utspridning av staden. För enkelhetens skull kommer senare 
denna typ av sammankopplade planer inte ges något utrymme i tabellen. Detta har också ett 
motiv i att bara de detaljplaner som vunnit laga kraft inkluderats i tabellen. För att få en 
överblick av planer som är sammankopplade bör både avslutade planer och de som ännu inte 
vunnit laga kraft inkluderas i undersökningen, vilket inte gjorts med tanke på hur lite detta 
skulle bidra med till undersökningen. Planens geografiska plats och avståndet till centrala 
Norrköping har utnyttjats för att ge en uppfattning om hur platsen för detaljplanen förhåller 
sig till staden. Beskrivningen av vilken typ av plan det handlar om har varit ett steg i att 
utnyttja några av Boyko och Coopers kategorier eftersom det är svårt att klassificera 
förtätningen utan att veta vilken typ av verksamhet det rör sig om. Två av Boyko och Coopers 

                                                           
75 Norrköpings kommun Framtid Norrköping Översiktsplan 2002 Utvecklingsplan för staden, 2002: 
120 antagen av kommunfullmäktige 23 maj 2002 http://www.norrkoping.se/bo-
miljo/stadsutveckling/oversiktsplaner/pdf/del2/kap4.pdf [Hämtad den 2012-12-03].: 120 
76 Norrköpings kommun Norrköpings översiktsplan del 1 Gemensam översiktsplan för Linköping och 
Norrköping, antagen av kommunfullmäktige i Norrköping juni 2010: 8-9, 21, 30, 53 
http://weblisher.textalk.se/linkoping/10gem_op/ [Hämtad den 2012-11-16]. 
77 Ibid.: 56 
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kategorier har varit lämpliga för denna sammanställning; de är människor och byggd form. 
Här bör påpekas att kategorierna inte har utnyttjats exakt på samma sätt som i Boyko och 
Coopers fall. Människor har i detta fall fått representera en förväntad ökning av individer på 
den geografiska platsen. Det vill säga om planen kan förväntas skapa en ökning av antalet 
bostäder, och därför också antal hushåll, på platsen. Byggd form representerar istället en 
förväntad ökning av ytan byggda hus i form av tillbyggnationer eller nybyggda objekt på 
platsen. Alltså om det som finns byggt på platsen förväntas öka till storleken eller om det ska 
byggas nya hus. 

I vissa fall kommer dessa kategorier sammanfalla men det kan ändå anses viktigt att 
skilja på dem åt. Dels för att framförallt komplementbyggnader men också vissa utbyggnader 
av befintliga hus inte tillför platsen ett ökat antal individer men också för att det är viktigt att 
skilja på bostäder och andra typer av byggnader. Här är ändringarna av detaljplanerna i det 
som är fritidshusområden det som är mest svårplacerade eftersom det handlar om en ökning 
av bebyggd yta men också om potentiell inflyttning av större hushåll. Trots det har de 
detaljplaner som behandlar ändringar av fritidshusområden i tabellen klassats som förtätning, 
men eftersom det inte sker centralt finns en markering om att det inte är förtätning av 
centralorten det gäller. Förtätningen bland fritidshusen är också komplicerad om man ser till 
kategorin människor då det kan ses som förtätning av platsen om fler personer skulle flytta dit 
permanent, men i ett större perspektiv kan utflyttning från staden till det aktuella området ses 
som utspridning.  

Trots att vissa detaljplaner är svåra att kategorisera fyller tabellen en funktion genom att 
göra området mer överblickbart och kan tillsammans med analyser av detaljplanerna skapa en 
relativt bra bild av kommunens planering i dagsläget. Detaljplanerna som inte vunnit laga 
kraft har valts bort med anledning av att möjligheten finns att de blir överklagade eller inte 
blir antagna. Planerna som vunnit laga kraft är gällande, även om de ger en bild av den 
planering som skett de senaste åren snarare än den planering som sker just nu. Ett alternativ 
till denna avgränsning hade kunnat vara att behandla de planer som är på samråd eller 
liknande men nackdelen med detta, och anledningen till att den avgränsningen valts bort, är 
att det inte är lika säkert att de blir av i den form de ser ut i dagsläget. Planerna som vunnit 
laga kraft har genomgått alla ändringar och är så att säga i sin slutgiltiga form. De har också 
en fördel i att de projekt som planerna behandlar i processen är någonstans mellan byggstart 
och färdigbyggda och alltså är planer som nyligen har varit eller är aktuella att förverkliga.  

De behandlade planerna avgränsar sig av flera skäl inte endast till Norrköping som tätort. 
Först och främst för att Norrköpings kommun har hand om alla detaljplanebeslut inom 
kommungränsen och därför behandlar även kommunens planer för landsbygden och övriga 
tätorter inom kommungränserna. Att endast välja planer i tätorten Norrköping har undvikits 
dels eftersom det är svårt att avgöra var tätortens gränser går och dels för att en sådan 
avgränsning är svår att göra på ett objektivt sätt. Genom att välja alla planer i ett visst 
stadium, i detta fall de som har vunnit laga kraft, undviks det problemet.  

En kategori som har varit viktig är indelningen i vilken typ av bebyggelse det handlar om.  
Den klargör vad som byggs (bostäder, handel) vad som är annan utveckling av stadsmiljön 
eller kompletteringar av befintlig bebyggelse. Kompletteringarna kan vara exempelvis 
miljöhus (det vill säga hus för sophantering) eller uteplatser. I tabellen har den verksamhet 
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som är dominerande fått vara det som avgör ifall det rör sig om förtätning av människor eller 
byggnader, även om grupperna inte nödvändigtvis utesluter varandra. När bostadshus byggs 
blir tätheten högre både för att det kommer flytta dit fler människor men även byggnaden i sig 
själv kommer öka tätheten. Samma sak gäller kontorsbebyggelse, som i tabellen har 
kategoriserats som förtätning av byggnader, eftersom fler människor kommer att befinna sig 
på platsen om deras arbetsplats lokaliseras dit.  

För enkelhetens skull har alltså byggnader för bostäder klassats som täthet av människor 
och byggnader för andra ändamål klassats som byggd form. Trots att det finns stora 
förenklingar anses denna dikotomi användbar då den bidrar med en enklare indelning som gör 
tabellen lättare att överblicka. Det finns dock vissa fall då det endast rör sig om att tätheten 
mellan byggda objekt ökar, som exempelvis när en ytterligare våning tillåts genom ett tillägg i 
detaljplanen eller när planer för miljöhus eller cykelgarage skapas. Det är viktigt att vara 
medveten om denna förenkling när tabellen utnyttjas. Här följer en redogörelse för vad som 
kan utläsas av tabellen. Resultaten kommer också tolkas i ett senare kapitel.   

 
4.3 Aktuella planer 
I Tabell 1 kan man utläsa flera saker om de planer som är aktuella. Den behandlar i vilket 
område planerna ligger, vilken typ av detaljplan det är, hur området såg ut innan planen 
förverkligas och ifall planen innebär förtätning och i så fall vilken typ av förtätning det 
innebär.  
 
 
  

 Namn på 

fastigheten  Var? 

 Typ av 

bebyggelse 

 Status innan 

detaljplan  Förtätning? 

 Människor, 

byggd form 

eller annat 

Namn på 

fastigheten 

Kälebo, 

Arkösund 

Arkösund/Kärle

bo 52 km från 

Norrköping 

Ett antal fritidshus 

eller hus för 

permanentboende 

Obebyggd mark, 

mestadels skog 

Utbredning, ej 

förtätning Ej förtätning 

Kälebo, 

Arkösund 

Varvet, 

Strömsholme

n och gamla 

tullhuset 

Centrala 

Norrköping 

Bebyggelse med 

verksamheter i 

bottenvåningar, 

allmän platsmark 

och vissa bostäder 

Delvis bebyggd 

mark, allmän 

platsmark 

Förtätning 

(centralt) 

Förtätning av 

människor 

Varvet, 

Strömsholm

en och gamla 

tullhuset 

Spinnrocken, 

Gamla 

staden 

Centrala 

Norrköping 

Bostäder med 

centrum i 

bottenvåningen 

Parkeringsplats och 

bostadshus 

Förtätning 

(centralt) 

Förtätning av 

människor 

Spinnrocken, 

Gamla 

staden 

Toresdal 1:2 

Ringstad Mo 8 

km från 

Norrköping Nya bostäder 

Mestadels 

åkermark 

Utbredning, ej 

förtätning Ej förtätning Toresdal 1:2 

Gröndalen 

Svärtinge 14 km 

från Norrköping 

Omvandling av 

fritidshus till 

permanentboende Mindre fritidshus 

Förtätning av 

sommarstugeo

mråde 

Ej förtätning 

av 

centralorten, Gröndalen 
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förtätning av 

byggnader 

Bärnstenen 

Vilbergen i 

Norrköping, ca 2 

km från centrum 

(del av tätorten) 

Tillägg för att 

möjliggöra 

kompletterande 

bostadsbebyggelse Parkmark 

Förtätning (i 

stadens utkant) 

Förtätning av 

människor Bärnstenen 

Djurön 1:2 

och 1:3 

Djurön, ca 10 

km nordost om 

Norrköping 

Ändring för att 

öka byggrätten för 

bostadsbebyggelse 

i samband 

anläggning av 

avlopp Mindre fritidshus 

Förtätning av 

sommarstugeo

mråde 

Ej förtätning 

av 

centralorten, 

förtätning av 

byggnader 

Djurön 1:2 

och 1:3 

Saltängen 

1:1 

Centrala 

Norrköping 

Bebyggelse av 

hotell/kontor och 

bostäder samt 

platsmark 

Park, busstation 

samt vissa hus 

Förtätning 

(centralt) 

Förtätning av 

byggnad 

Saltängen 

1:1 

Mauritsberg 

3:1 (Linnäs) 

Mauritsberg, 

Östra Husby 32 

km från 

Norrköping 

Omvandling av 

fritidsbebyggelse 

till 

permanentboende Mindre fritidshus 

Förtätning av 

sommarstugeo

mråde 

Ej förtätning 

av 

centralorten, 

förtätning av 

byggnader 

Mauritsberg 

3:1 (Linnäs) 

Krogen 

Nordantill, 

Norrköping 

Bebyggelse av 

bostadshus, 

gruppboende eller 

kontor med 

verksamheter i 

bottenvåningar 

och parkering  

Parkeringsplats, 

grönytor och vissa 

hus 

Förtätning 

(centralt) 

Förtätning av 

människor Krogen 

Styrstad 9:5 

Styrstad, 6 km 

från Norrköping 

Tomter för 

villabebyggelse Skog, ängsmark 

Utbredning, ej 

förtätning Ej förtätning Styrstad 9:5 

Borg 11:3 

Eksund, 6 km 

från Norrköping Förskola 

Ängsmark, skog 

samt befintlig 

förskola (tillfällig 

lösning) 

Utbredning, ej 

förtätning Ej förtätning Borg 11:3 

Lindö, 

SKÅR 

Lindö i 

Norrköping, 6 

km från 

Norrköping (del 

av tätorten) 

Ändring av 

detaljplan för att 

tillåta ytterligare 

en våning på 

bostadshus Villor i en våning 

Förtätning av 

befintlig 

bebyggelse 

Förtätning av 

byggnad 

Lindö, 

SKÅR 

Sankt 

Johannes 2:1 

Söder om 

Vrinnevi, 5 km 

från 

Norrköpings 

Bostadsbebyggels

e 

I huvudsak 

åkermark, vissa 

skogsområden 

Utbredning, ej 

förtätning Ej förtätning 

Sankt 

Johannes 2:1 
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centrum 

Kopparkype

n m fl 

(Strykbrädan

, 

Holmenområ

det) 

Centrala 

Norrköping 

Tillägg till 

detaljplan för att 

ändra 

verksamheten 

samt ny entré för 

att öka 

tillgängligheten 

Före detta 

industrilokal 

Förtätning 

(centralt) 

Förtätning av 

byggnad 

Kopparkype

n m fl. 

(Strykbrädan

, 

Holmenområ

det) 

Kimstad 

78:1 

Kimstad, 16 km 

från Norrköping 

Tomter för 

villabebyggelse 

I huvudsak 

åkermark, vissa 

skogsområden 

Utbredning, ej 

förtätning Ej förtätning 

Kimstad 

78:1 

Händelö 2:2 

Händelö, 3 km 

från Norrköping 

Industri- och 

logistikbebyggelse 

samt utveckling 

av stråk för 

kollektivtrafiken 

I huvudsak 

åkermark, vissa 

skogsområden 

Utbredning, ej 

förtätning Ej förtätning Händelö 2:2 

Häradsmarke

n 1:36 

Kvillinge, 9 km 

från Norrköping 

Bostadsbebyggels

e 

I huvudsak 

åkermark, vissa 

skogsområden samt 

tidigare bebyggelse 

Utbredning, ej 

förtätning Ej förtätning 

Häradsmarke

n 1:36 

Marmorbrott

et 1:31 

Marmorbrottet, 

Kolmården 26 

km från 

Norrköping 

Plan för att 

säkerställa 

bevarandet av 

området samt öka 

tillgängligheten 

för allmänheten 

Äldre bebyggelse 

som utnyttjas som 

bostäder samt som 

samlingslokal 

Viss förtätning, 

i huvudsak 

bevarande 

Ej förtätning 

av 

centralorten, 

förtätning av 

byggnader 

Marmorbrott

et 1:31 

Åby 

samhälle 

Åby, 9 km från 

Norrköping 

Ändring för att 

kunna bygga 

inglasade 

verandor på 

befintliga hus 

Tomt bestående av 

gräsmatta/buskage 

med tillåtelse att 

bygga garage eller 

dylikt 

Förtätning av 

befintlig 

bebyggelse 

Ej förtätning 

av 

centralorten, 

förtätning av 

byggnader 

Åby 

samhälle 

Tulpanen 2 

Centrala 

Norrköping 

Lokaler för handel 

och kontor 

Tidigare 

bebyggelse med 

lägre 

exploateringsgrad 

Förtätning 

(centralt) 

Förtätning av 

byggnad Tulpanen 2 

Krusenhov 

Krusenhov, ca 5 

km från 

Norrköping 

Industribebyggels

e (sågverk) Jordbruksmark 

Utbredning, ej 

förtätning Ej förtätning Krusenhov 

Mauritsberg 

3:1 

Mauritsberg, 

Östra Husby 32 

km från 

Norrköping 

Ändring för att 

tillåta ett ökat 

antal våningar (ej 

ökad höjd på 

husen) Villor i en våning 

Förtätning av 

befintlig 

bebyggelse 

Ej förtätning 

av 

centralorten, 

förtätning av 

byggnader 

Mauritsberg 

3:1 
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Valsen 4 

Navestad 6 km 

från Norrköping 

(del av tätorten) Förskola i två plan 

Grönyta (gräsmatta 

och viss skog) 

Förtätning (i 

stadens utkant) 

Förtätning av 

byggnad Valsen 4 

Hörnet, 

Gamla 

staden 

Centrala 

Norrköping 

Utbyggnad av 

befintlig 

skolbyggnad 

(utnyttjas av 

Kulturskolan) 

Traditionell 

skolgård (asfalt, 

några träd och 

gräsmatta) 

Förtätning 

(centralt) 

Förtätning av 

byggnad 

Hörnet, 

Gamla 

staden 

Klockan 1 

Centrala 

Norrköping 

Bostadsbebyggels

e samt reglering 

av 

byggnadsminne 

Parkeringsplats 

samt äldre 

bebyggelse 

Förtätning 

(centralt) 

Förtätning av 

människor Klockan 1 

Landskyrkan 

5 

Centrala 

Norrköping 

Trappa samt 

förändring av 

parkmark 

Parkmark samt viss 

bebyggelse 

Ändring, ej 

förtätning Varken eller 

Landskyrkan 

5 

Bollen 2 

Kneippen 2,5 

km från 

Norrköping (del 

av tätorten) 

Kontorsbebyggels

e i flera plan 

Envåningshus samt 

parkmark 

Förtätning (i 

stadens utkant) 

Förtätning av 

byggnader Bollen 2 

Herstaberg 

9:1 

Herstadberg/Ing

elstad 4 km från 

Norrköping (del 

av tätorten) 

Byggnad för 

sällanköpsvaror 

Grönyta 

(gräsmatta) 

Utbredning, ej 

förtätning Ej förtätning 

Herstaberg 

9:1 

Klingsberg 

1:1 

Klingsberg 3 km 

från Norrköping 

(del av tätorten) 

Utbyggnad och 

omvandling för 

handikappboende 

Äldreboende och 

grönyta 

Förtätning (i 

stadens utkant) 

Förtätning av 

byggnad 

Klingsberg 

1:1 

Stadsplanen, 

Skarphagen 

Skarphagen 4,5 

från Norrköping 

(del av tätorten) 

Miljöhus 

(sopsortering) 

Grönyta 

(gräsmatta) 

Förtätning (i 

stadens utkant) 

Förtätning av 

byggnad 

Stadsplanen, 

Skarphagen 

Röjningen 

2:76 

Åby idrottsplats, 

1 km från Åby 

centrum 9 km 

från Norrköping 

Parkering, 

idrottsyta 

(fotbollsplan) 

samt teknisk 

anläggning 

Grönyta (skog och 

gräsmatta) 

Förtätning och 

förändring av 

natur 

Ej förtätning 

av 

centralorten, 

förtätning av 

byggnader 

Röjningen 

2:76 

Tulpan och 

Liljan 

Centrala 

Norrköping 

Ändring för att 

möjliggöra 

fastighetsbildning - Oklart 

Fastighetsbild

ning 

Tulpan och 

Liljan 

Adelsgärdet 

och 

Högshorvan 

Centrala 

Norrköping 

Gårdshus för 

sopsortering och 

cyklar 

Kvartersmark 

(innergård) 

Förtätning 

(centralt) 

Förtätning av 

byggnad 

Adelsgärdet 

och 

Högshorvan 

Spärren 2 

Hageby 4 km 

från Norrköping 

(del av tätorten) 

Flera miljöhus 

(sopsortering) Kvartersmark 

Förtätning (i 

stadens utkant) 

Förtätning av 

byggnad Spärren 2 
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Myckelmoss

a 2:9 

Simonstorp 23 

km från 

Norrköping 

Bostäder, 

campingplatser, 

friluftsliv och 

tekniska 

anläggningar Ängsmark och skog 

Utbredning, ej 

förtätning Ej förtätning 

Myckelmoss

a 2:9 

Härden 2 

och 3 

Skarphagen 4,5 

km från 

Norrköping 

Miljöhus 

(sopsortering) Parkeringsplats 

Förtätning (i 

stadens utkant) 

Förtätning av 

byggnad 

Härden 2 

och 3 

Kullerstad 

12:70 

Skärblacka 17 

km från 

Norrköping 

Utbyggnad av 

dagligvaruhandel 

Parkeringsplats/asfa

lterad mark för 

verksamheten 

Förtätning i 

annan tätort 

Ej förtätning 

av 

centralorten 

Kullerstad 

12:70 

Kopparkype

n m fl. 

Centrala 

Norrköping 

Lägenheter med 

verksamhet i 

bottenplan 

Garage/förråd och 

parkeringsplats 

Förtätning 

(centralt) 

Förtätning av 

människor 

Kopparkype

n m fl. 

Bokskåpet 2 

Skarphagen 4,5 

km från 

Norrköping (del 

av tätorten) 

Bostäder och 

bostäder med 

särskild service 

och 

komplementsbygg

nader 

Obebyggd mark, 

gräsyta 

Förtätning (i 

stadens utkant) 

Förtätning av 

människor Bokskåpet 2 

Tabell 1 Norrköpings aktuella detaljplaner Källa: egen bearbetning av detaljplaner se 
referenslistan under” Detaljplaner”.  
 
Ur Tabell 1 går att utläsa att av 23 planer som gäller tätorten Norrköping är elva belagda i de 
centrala delarna av staden. Resterande 17 ligger utanför tätorten men flertalet av dem ligger i 
samband med någon annan tätort inom kommungränsen. Detaljplanerna kan generellt anses 
ha fem olika karaktärer. De som behandlar ökning av byggrätter på något vis och då kan 
skapa möjligheter att bygga högre eller större hus på tomterna eller tillåta diverse 
tillbyggnader så som inglasade verandor. En annan karaktär kan vara nybyggnation av 
bostäder, en tredje komplementbyggnader så som cykelgarage eller miljöhus. En fjärde 
karaktär kan vara hus för kontor, handel, annan kommersiell verksamhet eller offentlig 
service och en femte kan bestå av övriga planer som behandlar bevarande eller ändringar som 
inte påverkar tätheten i någon större utsträckning. Planerna gäller alla dessa olika typer av 
bebyggelse. Ingen av dessa olika sorters bebyggelse kan anses särskilt dominerande utan de 
aktuella planerna varierar mycket i vad de gäller.  

 Däremot dominerar åker och skogsmark när det gäller vilken typ av plats planen är lagd 
på, i de fall planerna innebär utbredning. Förtätningen innebär oftast att parker, andra 
grönytor eller parkeringsplatser bebyggs. I de fall som gäller ökning av byggrätterna eller 
tillåtelse att konstruera uteplatser eller liknande sker detta på tomtmark. De planer som gäller 
byggande av miljöhus eller byggnader för cykelförvaring ligger på kvartersmark som i vissa 
fall är en grönyta eller på en parkeringsplats.   

Från Tabell 1 kan konstateras att det både finns planer som kommer resultera i utbredning 
och förtätning. Utbredningen sker i utkanten av Norrköpings tätort, i mindre tätorterna eller 
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genom nybebyggelse på landsbygden. Förtätningen sker på motsatt vis antingen i tätorten 
Norrköping eller på redan bebyggda platser. Av planerna gäller 26 av 40 någon typ av 
förtätning och av dem innebär åtta nya bostäder. Fem planer som innebär nya bostäder ligger i 
centrala Norrköping, resterande tre något längre från centrum. Ingen plan som innebär nya 
bostäder ligger utanför stadens gränser.  

En av de aktuella detaljplanerna har skapats för att möjliggöra fastighetsbildning och 
innebär därför i nuvarande form varken utbredning eller ökad täthet. Tre planer innebär 
ökning i byggrätten i fritidshusområden. Alla tre ligger i områden som delvis består av hus för 
permanentboende vilket skulle kunna tyda på att andelen bofasta i dessa områden kommer 
öka. Ifall detta är förtätning eller inte kommer behandlas senare och hur detta förhåller sig till 
stadens önskade tillväxt enligt översiktsplanen.  

Utbredningen som åtta planer innebär (generellt på åkermark och i vissa fall skogsmark) 
gäller bostadsbebyggelse, industribebyggelse eller handel (sällanköpsvaror). Planerna är 
belägna relativt långt från Norrköpings centrum med undantag för Händelö 2:2 och 
Herstaberg 9:1 som ligger mer i anslutning till tätorten jämfört med de andra.  

Av de detaljplaner som kategoriserats som förtätning innebär sju en ökning av människor 
och 18 en ökning av byggnader. Sju av dessa 18 är inte förtätning av tätorten Norrköping. 
Elva planer bidrar inte till en högre täthet. Två planer har inte sorterats i någon av dessa 
kategorier eftersom den ena har skapats för att möjliggöra fastighetsbildning och resultatet av 
den andra är svårt att placera i någon av kategorierna. Den senare av de två gäller en park 
(Hörsalsparken) som nu får en ny utformning bland annat genom en ny trappa (mot 
Repslagaregatan och Gamla Rådstugugatan). Parken kommer efter omvandlingen fortfarande 
vara offentlig plats om än med lite annorlunda utformning än tidigare. Om något så skulle 
denna plan kunna tolkas som en minskning i densiteten i centrum där parken ligger då en ett 
café, en scen och en offentlig toalett rivs i samband med att trappan konstrueras.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att nu aktuella detaljplaner skiljer sig mycket åt i 
alla kategorier. Däremot finns vissa mönster när det gäller de olika typerna av bebyggelse och 
var bebyggelsen ligger vilket kommer behandlas i nästa kapitel.  Där kommer dessa planer 
jämföras med vad kommunen uttrycker som sin önskan i översiktsplanen. Översiktsplanen 
kommer i sin tur jämföras med de argument för och emot förtätning som beskrivits i tidigare 
delar av uppsatsen. Dessutom kommer en utvärdering av hur väl de två kategorier som utgått 
från Boyko och Coopers omkategorisering fungerat på verkliga fall.  
 
 
5. AVSLUTANDE DISKUSSION 
 
Förtätning innebär en ökning av densiteten i en stad. Alltså att det flyttar in fler människor 
eller att andelen hus ökar. Täthet kan mätas i hur ofta något förekommer och när det gäller 
städer är bra mått exempelvis mängden bebyggd yta, antal byggda kvadratmeter eller antal 
människor på en given area.  Det är här som Boyko och Coopers omkategorisering av täthet 
förtydligar vad täthet kan bestå av. Deras studie visar att täthet inte består av ett mål (som kan 
vara ett hållbarare samhälle eller ökade möjligheter till ett hälsosammare liv) utan istället av 
en form, alltså de olika typer av täthet ordet kan syfta på.  
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Efter den omkategorisering som Boyko och Coopers studie resulterar i kvarstår problemet att 
förtätning inte självklart är något positivt eller negativt. Sammanfattningen av de olika 
argumenten för och emot förtätning som forskningen kommit fram till är ett bevis på detta. 
Därigenom kan slutsatsen dras att det inte är helt enkelt att bestämma ifall förtätning är något 
bra eller dåligt. Det är istället, vilket blir tydligt i sammanställningen och omkategoriseringen, 
en fråga om hur detta sker, inte så mycket en fråga ifall det sker. Eftersom det finns resultat 
som motsäger varandra kan det antas att de personliga åsikterna och värderingarna får ett 
större genomslag när beslut fattats och förtätning debatteras. Oavsett om man är för eller emot 
förtätning går det att hitta stöd i forskning vilket kan tänkas flytta debatten från en arena där 
de olika konsekvenserna ställs mot varandra, till ett annat forum som istället handlar om vilka 
värden som är eftersträvansvärda i byggandet av den goda staden. Andersson, Wolodarski och 
Wirtén kan ses som exempel på detta genom att när de debatterar täthet så bottnar deras 
argumentation ändå i vilka som är de viktigaste värdena i staden.   

Att det finns en debatt om täthet och att metoden får stort utrymme i översiktsplanen 
tyder på att förtätning är en planeringstrend. Den relativt stora mängd forskning som finns om 
förtätning stödjer också detta påstående.  

Efter en genomgång av Norrköpings och Linköpings gemensamma översiktsplan kan det 
konstateras att den uppmuntrar till förtätning. Detta gäller framförallt i de centrala delarna av 
städerna och kring de två städernas resecenter. Motivet som uttrycks för detta är i första hand 
att en högre täthet gynnar kollektivtrafiken eftersom den ger ett större underlag av resande. En 
tänkbar anledning till att det ses som viktigt är att samarbetet mellan de två städerna 
förmodligen bygger mycket på att det finns ett utbyte mellan städerna. I detta fall finns en 
arbetspendling mellan städerna och dessutom är Östgötatrafiken utförare av kollektivtrafiken i 
båda städerna. Kommunerna är grannar men ligger ändå så pass långt från varandra att de inte 
kan samarbeta när det gäller andra saker så som exempelvis teknisk försörjning. 
Kollektivtrafiken blir alltså något centralt när det gäller vad städerna har gemensamt och kan 
också tolkas som en viktig del i samarbetet.  

Det kan tänkas vara en av flera bidragande orsaker att förtätning och bebyggelse med god 
tillgänglighet, nära resecentrum lyfts fram som viktigt i översiktsplanen.   I en jämförelse med 
Boyko och Coopers olika kategorier av täthet kan det påpekas att all förtätning inte leder till 
ett ökat underlag för kollektivtrafiken eftersom det är människor som använder kollektiva 
transportsätt. Därför borde det vara framförallt bostäder och till viss del arbetsplatser som kan 
tänkas leda till detta ökade underlag. Vilken typ av förtätning översiktsplanen syftar på 
förtydligas inte och därför är det inte säkert att den förtätning som kommunen uppmuntrar 
kommer att leda till ett bättre underlag för kollektivtrafiken.  

När det gäller det mål som finns i översiktsplanen, att bygga staden inifrån och ut kan det 
konstateras genom de aktuella detaljplanerna i Tabell 1 att det i nuläget inte är något som har 
fått särskilt stort genomslag. Därmed är det inte sagt att det inte sker förtätande bebyggelse, 
det gör det. Det finns några projekt som kommer resultera i ett ökat antal bostäder i centrala 
Norrköping, men det är också mycket bebyggelse planerad i stadens utkanter. En del av dessa 
projekt kan klassas som förtätning men om tanken är att bygga inifrån och ut så följs inte den 
riktningen.   

Ett av motiven till att många detaljplaner inte kommer att öka tätheten kan vara att täthet 
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som medel inte finns uttryckt lika tydligt i tidigare planer. Trots det kan det upplevas som 
märkligt med tanke på att tätheten beskrivs som ett stort behov, som förmodligen inte vuxit 
fram över tid utan alltså även funnits tidigare. Ur detta perspektiv behandlar anmärkningsvärt 
många planer ändringar som ger fastighetsägare i fritidshusområden möjligheten att anpassa 
sina hus till permanentboende. Tanken om att tätheten ska ge ökat underlag till 
kollektivtrafiken i stråken väl sammankopplade med Resecentrum kan inte antas gälla här. 
Det går att se det hela som en ökning av tätheten, både i antal bebyggda kvadratmeter och i 
antal människor, då antalet personer skrivna i de tidigare sommarstugeområdena kan antas 
öka när arean på bostäderna ökar. Även om tätheten på just den platsen ökar kan det också 
tänkas bidra till att tätheten i tätorten Norrköping inte ökar i samma utsträckning som den 
skulle gjort utan denna utveckling. Det kan dessutom påstås att även om detaljplanerna (vilka 
innebär ökade byggrätter) för fritidshusområdena kommer att påverka kommunen i stort så 
kan de inte räknas som förtätande, snarare tvärt om. En anledning till att man trots det tillåter 
denna utveckling kan tänkas vara att efterfrågan på villor är stor och det här är en metod att 
bevara åkermarken vilket också uttrycks som ett mål i översiktsplanen.  

I en jämförelse med hur debatten går i svenska medier är inte kollektivtrafiken något som 
lyfts fram som särskilt viktigt. Snarare är det då miljöargumenten som får stort utrymme och 
kollektivtrafiken sorteras in under det som ett miljövänligare resande. När det gäller 
översiktsplanen ges snarare känslan att miljöargumentet är något som kommer i andra hand 
och att det satsas på kollektivtrafiken av andra anledningar. Även här kan det tänkas att 
samarbetet om översiktsplanen mellan kommunerna som får andra motiv för förtätning att stå 
tillbaka. 

På ett liknande vis är det svårt att hitta andra argument från den svenska debatten för eller 
emot förtätning i planen, eftersom det inte finns särskilt mycket argumentation om förtätning. 
En jämförelse som går att göra är en med Rambergs påstående att de ideal som finns i 
stadsbyggandet alltid genomsyras av samtida värderingar, vilka ses som objektiva även om så 
inte är fallet. Att förtätning ses som en så självklar metod att utveckla staden kan vara ett 
exempel på hur ett samtida ideal får genomslag i stadsbyggandet i Norrköping. En annan del 
av Rambergs planeringskritik, kan också lyftas fram i det här fallet när han menar att de 
strukturer som skapas eller planeras inte är någon garanti för att de mål som strukturerna 
syftar till uppfylls. En jämförelse skulle här kunna göras energiplanen enligt vilken 
planeringen ska syfta till att skapa hållbara strukturer. Samtidigt skulle det också kunna gälla 
de strukturer för kollektivtrafiken som eftersträvas i översiktsplanen. Kritik en som Ramberg 
framför skulle kunna kopplas samman med det faktum att det är väldigt få av detaljplanerna 
som kommer gynna den befintliga kollektivtrafiken särskilt mycket.   

Vilken typ av täthet det är som eftersträvas i översiktsplanen är svårt att utläsa. Säkert är 
att tätheten i centrala lägen i staden och kring resecentrum är eftersträvansvärda, men det 
saknas någon typ av definition vilken täthet det är man talar om. En jämförelse kan göras med 
tillgänglighet, vilket lyfts fram som något viktigt i prioriteringen av projekt. Vad ordet 
egentligen innebär är oklart och på ett liknande sätt lämnas vad täthet innebär till läsaren att 
tolka. Den definition om vilken typ av täthet som är eftersträvansvärd saknas helt enkelt, 
istället finns precis som i de studier Boyko och Cooper behandlat målet med tätheten 
närvarande, nämligen en bättre kollektivtrafik. Detta kan också knytas till den 
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begreppsförvirring som Jacobs vänder sig mot. Tätheten får stort utrymme utan att ha besvarat 
frågan ”vilken täthet?” vilket gör det svårt att tillämpa någon av Boyko och Coopers 
kategorier på översiktsplanen. De går något lättare att använda till detaljplanerna.  

En annan fråga är vilken typ av plats det syftas på när man i översiktsplanen säger sig 
vilja bygga staden inifrån och ut. Alternativen kan anses vara många och röra sig platser med 
skilda egenskaper så om parker, parkeringsplatser, obebyggda rivningstomter eller 
industrimark. Om förtätningen gäller omvandling av industrimark finns viss infrastruktur 
medan annan saknas. Det rör sig dels om elledningar och avlopp men också om vägar och 
kollektivtrafik. Ifall förtätningen sker för att skapa underlag för kollektivtrafiken kan man 
undra om de fördelar som lyfts fram också gäller omvandling av industrimark där det 
vanligtvis inte finns en lika stor tillgång på kollektivtrafik som på andra platser som kan vara 
aktuella för förtätning. När man istället förtätar på parkmark är det istället miljöargumentet 
som kan ifrågasättas. När ”stadens lungor” minskas spelar det kanske inte lika stor roll att de 
som bor på de förtätade platserna har möjlighet att resa miljövänligare om deras bostäder har 
minskat platsens kapacitet att ta hand om växthusgaser. Det som i översiktsplanen beskrivs 
som ”Inifrån och ut” är en tydlig riktning och när man jämför den med de aktuella 
detaljplanerna är det inte något som de kan bekräfta. Det sker helt enkelt mycket bebyggelse 
som inte stämmer överens med den riktningen. 

Förmodligen påverkas det som Boyko och Cooper kallar uppfattning beroende på var 
förtätningen sker. Den lokala geografin kan på så vis också ses som en kontext som ger olika 
uppfattning om förtätningen. När det gäller sådant som kan mätas, exempelvis 
luftföroreningar kan det antas att platsen för förtätningen har stor påverkan. Utifrån detta kan 
slutsatsen dras att eftersom förtätning inte är oberoende av sin kontext kommer inte all 
förtätning ge samma resultat, något som bör övervägas vid planering. Även om ett visst mål 
kan uppfyllas genom tätare bebyggelse på en plats är det inte självklart tätheten har samma 
effekt på nästa och därför kan platsen som förtätningen sker på har stor betydelse.  

En annan sak som ännu inte sker är att bygga tätt i närheten av resecentrum vilket 
beskrivs som en nödvändighet i översiktsplanen. Av de planer som behandlats i tabellen är det 
endast ett fåtal som ligger i närheten av resecentrum. Generellt är det få planer som ligger 
centralt som kan anses gynna kollektivtrafiken och därför är det tveksamt om den 
prioriteringsordning (efter läge och tillgänglighet) som beskrivs i översiktsplanen följs. 
Översiktsplanen är relativt ny och ett definitivt besked om riktningen följts kan endast ges vid 
en utvärdering i efterhand. I de nu aktuella detaljplanerna finns inga tydliga tecken på att 
detta.  

När det gäller detaljplanerna förhåller sig vissa till den tidigare översiktsplanen från 2002 
istället för till Gemensam översiktsplan för Linköping och Norrköping. I den senare av de två 
nämnda beskrivs förtätning som något absolut nödvändigt. Att detta behov helt plötsligt 
skulle uppstå är inte så troligt och därför skulle det kunna tänkas att det oavsett vilken 
översiktsplan det rör sig om borde detaljplanerna verka till förtätning av Norrköping. Genom 
en jämförelse med Tabell 1 kan det påstås att så inte fallet. Viss förtätning sker i Norrköping, 
men det är en relativt liten andel som leder till nya bostäder. Istället finns det flera planer som 
behandlar komplement till redan byggda hus. Det kan då röra sig om verandor, nya våningar 
eller hus för cykelförvaring eller sopsortering. De senare fallen leder till en tätare stad, när det 
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gäller byggd form. Inget av dem kan påstås öka antalet människor som kan resa med 
kollektivtrafiken i kommunen. Exempel på detaljplaner som rör denna typ av ökad täthet är 
Lindö SKÅR, Åby samhälle och Mauritsberg 3:1. 

De olika karaktärer som detaljplanerna har kan beskrivas som följande: ökade byggrätter, 
nybyggnation av bostäder, komplementsbyggnader, nybyggnation ej bostadshus (kontor, 
handel, industri och offentlig service) eller övrigt. Nybyggnation av bostäder och i vissa fall 
nybyggnation av det som inte är bostadshus är de som, när det inte bidrar till utbredning, kan 
leda till förtätning av människor. Dessa två olika typer av detaljplaner är de som är mest 
representerade i Tabell 1 men få detaljplaner har ändå kategoriserats som förtätning av 
människor. I flera fall innebär förtätningen istället en ökning av byggnadernas densitet istället 
för antal människor som befinner sig i den.  

Från tabellen kan också slutsatsen dras att det sker förtätning av flera fritidshusområden 
som ett vis innebär det förtätning av byggnader eftersom storleken på husen ökar. Samtidigt 
kan det också tänkas leda till en ökad inflyttning av permanentboende på grund av att husen 
blir större, det vill säga ökad täthet av människor. Om det inte samtidigt sker en inflyttning i 
staden leder ändå detta i längden till en utglesning av människorna, motsatsen till förtätning 
och därför kan det anses som en tveksam metod att göra staden tätare. Ur ett 
kollektivtrafikperspektiv beror det förstås på var dess fritidshusområden ligger. Generellt kan 
det påpekas att tillgången till kollektivtrafik är mindre i dessa områden än de som ligger mer 
centralt. Därför är det tveksamt om detta är förtätning som sker för att skapa ett större 
underlag för kollektivtrafiken. Dessa platser har inte heller det tillgängliga läget som omtalas i 
översiktsplanen.  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att huvudanledningen till att förtätning ses som 
något eftersträvansvärt i översiktsplanen är att det ökar antalet personer som kan utnyttja 
kollektivtrafiken.  Av denna anledning borde kommunen istället för att satsa på högre täthet 
fokusera på att få fler människor att bo nära kollektivtrafiken. Alltså eftersträva högre täthet 
av människor istället för att öka tätheten av byggnader. Som tidigare beskrivits utesluter inte 
en hög täthet av byggnader att också frekvensen av människor är högre men samtidigt är det i 
vissa fall så att tätheten av människor inte ökar när tätheten av byggnader ökar. Därför är det 
användbart att skilja på de olika tätheterna som Boyko och Cooper föreslår och Jacobs vill. 

En tänkbar anledning till att de kategorier Boyko och Cooper anser är lämpliga (för att 
kategorisera förtätning) i nuläget saknas när det gäller täthet kan vara att de inte är särskilt 
lätta att applicera på det faktiska fallet. Översiktsplanens syn på täthet inte kan klassificeras i 
en av forskarnas kategorier och problemet att detaljplanerna kan tillhöra flera kategorier är 
exempel på saker som gör det svårt att göra skillnad på olika typer av täthet. Denna svårighet 
kan vara en bidragande anledning till att den sammanblandning av olika typer av täthet, 
vilken Jacobs uppmärksammade, fortfarande kvarstår.  

Den höga täthet som beskrivs i översiktsplanen märks inte av särskilt mycket i 
detaljplanerna. Där finns en stor variation av planer men det går inte att konstatera att flertalet 
av dem leder till ökad täthet. Vissa av dem kan tolkas som att de innebär förtätande 
bebyggelse men en stor del av dem innebär inte att fler människor kommer röra sig i det 
aktuella området och därför inte heller kommer utnyttja kollektivtrafiken för att transportera 
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sig dit. Utifrån detta kan det påstås att den täthet som finns beskriven i översiktsplanen inte 
ännu har fått genomslag i detaljplanerna. Norrköping byggs i nuläget inte inifrån och ut.  
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Plankarta http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/detaljplaner/eneby-
landsbygd/detaljplan-for-fastighete/DP_Ringstadmo1_ANT.pdf 

Planbeskrivning http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/detaljplaner/eneby-
landsbygd/detaljplan-for-fastighete/Toresdal_planbesk_ANT2.pdf  

Norrköpings kommun Gröndalen [Hämtade den 2012-12-19]. http://www.norrkoping.se/bo-
miljo/stadsutveckling/detaljplaner/ostra-eneby/tillagg-till-detaljplan-f/index.xml 

Planbeskrivning http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/detaljplaner/ostra-
eneby/tillagg-till-detaljplan-f/Planbeskrivning_tillagg_-lagakraft.pdf  

Norrköpings kommun Bärnstenen [Hämtade den 2012-12-19]. http://www.norrkoping.se/bo-
miljo/stadsutveckling/detaljplaner/vilbergen/tillagg-till-detaljplan-f/index.xml 

Plankarta www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/detaljplaner/vilbergen/tillagg-till-
detaljplan-f/DP_-Barnstenen.pdf 

Planbeskrivning http://www.norrkoping.se/bo-
miljo/stadsutveckling/detaljplaner/vilbergen/tillagg-till-detaljplan-
f/Planbeskr_o_genomforandebeskr_laga_-kraft.pdf  

Norrköpings kommun Djurön 1:2 och 1:3 [Hämtade den 2012-12-19]. 
http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/detaljplaner/vikbolandets-
landsbygd/tillagg-till-detaljplan-f/index.xml 

Plankarta http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/detaljplaner/vikbolandets-
landsbygd/tillagg-till-detaljplan-f/DP_Djuron-1-2_LK.pdf 

Planbeskrivning http://www.norrkoping.se/bo-
miljo/stadsutveckling/detaljplaner/vikbolandets-landsbygd/tillagg-till-detaljplan-
f/Planbeskrivning-laga-kraft-.pdf  

Norrköpings kommun Saltängen 1:1 [Hämtade den 2012-12-19]. 
http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/detaljplaner/saltangen/detaljplan-for-
del-av-sal/index.xml 

Plankarta http://www.norrkoping.se/bo-
miljo/stadsutveckling/detaljplaner/saltangen/detaljplan-for-del-av-
sal/dp_saltangen1_1_Lagakraft.pdf 

Planbeskrivning http://www.norrkoping.se/bo-
miljo/stadsutveckling/detaljplaner/saltangen/detaljplan-for-del-av-
sal/Planbeskrivning_lagakraft.pdf  

Norrköpings kommun Mauritsberg 3:1 (Linnäs) [Hämtade den 2012-12-19]. 
http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/detaljplaner/vikbolandets-
landsbygd/detaljplan-och-fastighets/index.xml 

Plankarta http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/detaljplaner/vikbolandets-
landsbygd/detaljplan-och-fastighets/Plankarta-laga-kraft.pdf 

Planbeskrivning http://www.norrkoping.se/bo-
miljo/stadsutveckling/detaljplaner/vikbolandets-landsbygd/detaljplan-och-
fastighets/Planbeskrivning-laga-kraft.pdf  

Norrköpings kommun Krogen Hämtade [Hämtade den 2012-12-19]. 
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http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/detaljplaner/nordantill/detaljplan-for-
kvarteret/index.xml 

Plankarta http://www.norrkoping.se/bo-
miljo/stadsutveckling/detaljplaner/nordantill/detaljplan-for-kvarteret/DP-laga-kraft.pdf 

Planbeskrivning http://www.norrkoping.se/bo-
miljo/stadsutveckling/detaljplaner/nordantill/detaljplan-for-kvarteret/Planbeskrivning-
laga-kraft.pdf  

Norrköpings kommun Styrstad 9:5[Hämtade den 2012-12-19]. http://www.norrkoping.se/bo-
miljo/stadsutveckling/detaljplaner/styrstad/detaljplan-for-del-av-sty/index.xml 

Plankarta http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/detaljplaner/styrstad/detaljplan-
for-del-av-sty/DP_Styrstad9_5_laga-kraft.pdf 

Planbeskrivning http://www.norrkoping.se/bo-
miljo/stadsutveckling/detaljplaner/styrstad/detaljplan-for-del-av-sty/Planbeskrivning-
laga-kraft.pdf 

Norrköpings kommun Borg 11:3 [Hämtade den 2012-12-19]. http://www.norrkoping.se/bo-
miljo/stadsutveckling/detaljplaner/borg/detaljplan-for-del-av-bor/index.xml 

Plankarta http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/detaljplaner/borg/detaljplan-for-
del-av-bor/dp_borg-11-3_lagakraft-A4.pdf 

Planbeskrivning http://www.norrkoping.se/bo-
miljo/stadsutveckling/detaljplaner/borg/detaljplan-for-del-av-bor/Borg-
11_3_planbeskrivning-2.pdf  

Norrköpings kommun Lindö, SKÅR [Hämtade den 2012-12-19]. 
http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/detaljplaner/lindo/tillagg-till-
detaljplan-f/index.xml 

Planbeskrivning http://www.norrkoping.se/bo-
miljo/stadsutveckling/detaljplaner/lindo/tillagg-till-detaljplan-f/Planbeskrivning-laga-
kraft.pdf  

Planbestämmelser http://www.norrkoping.se/bo-
miljo/stadsutveckling/detaljplaner/lindo/tillagg-till-detaljplan-f/Planbestammelser-laga-
kraft.pdf  

Norrköpings kommun Sankt Johannes 2:1 [Hämtade den 2012-12-19]. 
http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/detaljplaner/vrinnevi/detaljplan-for-
fastighete/index.xml 

Plankarta http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/detaljplaner/vrinnevi/detaljplan-
for-fastighete/dp_sankt_johannes_2-1_Lagakraft-del-1.pdf  

Planbeskrivning http://www.norrkoping.se/bo-
miljo/stadsutveckling/detaljplaner/vrinnevi/detaljplan-for-fastighete/sankt-
Johannes_2_1_planbeskrivning_ant.pdf  

Norrköpings kommun Kopparkypen m fl (Strykbrädan, Holmenområdet) [Hämtade den 2012-
12-19]. http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/detaljplaner/berget/tillagg-
till-detaljplan-f/index.xml 

Plankarta http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/detaljplaner/berget/tillagg-till-
detaljplan-f/dp_kladesfabriken_laga-kraft.pdf  
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Planbeskrivning http://www.norrkoping.se/bo-
miljo/stadsutveckling/detaljplaner/berget/tillagg-till-detaljplan-f/Planbeskrivning-laga-
kraft.pdf  

Norrköpings kommun Kimstad 78:1 Hämtade [Hämtade den 2012-12-19]. 
http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/detaljplaner/kimstad/detaljplan-for-
del-av-fas/index.xml 

Plankarta http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/detaljplaner/kimstad/detaljplan-
for-del-av-fas/dp_kimstad_78-1_lagakraft.pdf  

Planbeskrivning http://www.norrkoping.se/bo-
miljo/stadsutveckling/detaljplaner/kimstad/detaljplan-for-del-av-fas/Planbeskrivning-
laga-kraft.pdf 

Norrköpings kommun Händelö 2:2 [Hämtade den 2012-12-19]. http://www.norrkoping.se/bo-
miljo/stadsutveckling/detaljplaner/handelo/detaljplan-for-del-av-fas-1/index.xml 

Plankarta http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/detaljplaner/handelo/detaljplan-
for-del-av-fas-1/dp_handelo_2-2_LAGA-KRAFT.pdf  

Planbeskrivning http://www.norrkoping.se/bo-
miljo/stadsutveckling/detaljplaner/handelo/detaljplan-for-del-av-fas-1/Handelo-2-
2_planbeskrivning_lagakraft.pdf  

Norrköpings kommun Häradsmarken 1:36 [Hämtade den 2012-12-19]. 
http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/detaljplaner/jursla/detaljplan-for-
fastighete/index.xml 

Plankarta http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/detaljplaner/jursla/detaljplan-
for-fastighete/DP_Haradsm_A1_Lagakraft.pdf  

Planbeskrivning http://www.norrkoping.se/bo-
miljo/stadsutveckling/detaljplaner/jursla/detaljplan-for-fastighete/Planbeskr-Laga-
kraft.pdf  

Norrköpings kommun Marmorbrottet 1:31 [Hämtade den 2012-12-19]. 
http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/detaljplaner/kvillinge-
landsbygd/detaljplan-for-fastighete/index.xml 

Plankarta http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/detaljplaner/kvillinge-
landsbygd/detaljplan-for-fastighete/dp_marmorbrottet_1-31_lagakraft-A4.pdf  

Planbeskrivning http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/detaljplaner/kvillinge-
landsbygd/detaljplan-for-fastighete/Planbeskrivning_laga_kraft.pdf  

Norrköpings kommun Åby samhälle [Hämtade den 2012-12-19]. 
http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/detaljplaner/aby/tillagg-till-
detaljplan-f-1/index.xml 

Planbestämmelser http://www.norrkoping.se/bo-
miljo/stadsutveckling/detaljplaner/aby/tillagg-till-detaljplan-f-1/Planbestammelser-laga-
kraft.pdf  

Planbeskrivning http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/detaljplaner/aby/tillagg-
till-detaljplan-f-1/Planbeskrivning-laga-kraft.pdf  

Norrköpings kommun Tulpanen 2 [Hämtade den 2012-12-19]. http://www.norrkoping.se/bo-
miljo/stadsutveckling/detaljplaner/gamla-staden/detaljplan-for-del-av-fas/index.xml 

http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/detaljplaner/berget/tillagg-till-detaljplan-f/Planbeskrivning-laga-kraft.pdf
http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/detaljplaner/berget/tillagg-till-detaljplan-f/Planbeskrivning-laga-kraft.pdf
http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/detaljplaner/berget/tillagg-till-detaljplan-f/Planbeskrivning-laga-kraft.pdf
http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/detaljplaner/kimstad/detaljplan-for-del-av-fas/index.xml
http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/detaljplaner/kimstad/detaljplan-for-del-av-fas/index.xml
http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/detaljplaner/kimstad/detaljplan-for-del-av-fas/dp_kimstad_78-1_lagakraft.pdf
http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/detaljplaner/kimstad/detaljplan-for-del-av-fas/dp_kimstad_78-1_lagakraft.pdf
http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/detaljplaner/kimstad/detaljplan-for-del-av-fas/Planbeskrivning-laga-kraft.pdf
http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/detaljplaner/kimstad/detaljplan-for-del-av-fas/Planbeskrivning-laga-kraft.pdf
http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/detaljplaner/kimstad/detaljplan-for-del-av-fas/Planbeskrivning-laga-kraft.pdf
http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/detaljplaner/handelo/detaljplan-for-del-av-fas-1/index.xml
http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/detaljplaner/handelo/detaljplan-for-del-av-fas-1/index.xml
http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/detaljplaner/handelo/detaljplan-for-del-av-fas-1/dp_handelo_2-2_LAGA-KRAFT.pdf
http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/detaljplaner/handelo/detaljplan-for-del-av-fas-1/dp_handelo_2-2_LAGA-KRAFT.pdf
http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/detaljplaner/handelo/detaljplan-for-del-av-fas-1/Handelo-2-2_planbeskrivning_lagakraft.pdf
http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/detaljplaner/handelo/detaljplan-for-del-av-fas-1/Handelo-2-2_planbeskrivning_lagakraft.pdf
http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/detaljplaner/handelo/detaljplan-for-del-av-fas-1/Handelo-2-2_planbeskrivning_lagakraft.pdf
http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/detaljplaner/jursla/detaljplan-for-fastighete/index.xml
http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/detaljplaner/jursla/detaljplan-for-fastighete/index.xml
http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/detaljplaner/jursla/detaljplan-for-fastighete/DP_Haradsm_A1_Lagakraft.pdf
http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/detaljplaner/jursla/detaljplan-for-fastighete/DP_Haradsm_A1_Lagakraft.pdf
http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/detaljplaner/jursla/detaljplan-for-fastighete/Planbeskr-Laga-kraft.pdf
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http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/detaljplaner/kvillinge-landsbygd/detaljplan-for-fastighete/index.xml
http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/detaljplaner/kvillinge-landsbygd/detaljplan-for-fastighete/dp_marmorbrottet_1-31_lagakraft-A4.pdf
http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/detaljplaner/kvillinge-landsbygd/detaljplan-for-fastighete/dp_marmorbrottet_1-31_lagakraft-A4.pdf
http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/detaljplaner/kvillinge-landsbygd/detaljplan-for-fastighete/Planbeskrivning_laga_kraft.pdf
http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/detaljplaner/kvillinge-landsbygd/detaljplan-for-fastighete/Planbeskrivning_laga_kraft.pdf
http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/detaljplaner/aby/tillagg-till-detaljplan-f-1/index.xml
http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/detaljplaner/aby/tillagg-till-detaljplan-f-1/index.xml
http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/detaljplaner/aby/tillagg-till-detaljplan-f-1/Planbestammelser-laga-kraft.pdf
http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/detaljplaner/aby/tillagg-till-detaljplan-f-1/Planbestammelser-laga-kraft.pdf
http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/detaljplaner/aby/tillagg-till-detaljplan-f-1/Planbestammelser-laga-kraft.pdf
http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/detaljplaner/aby/tillagg-till-detaljplan-f-1/Planbeskrivning-laga-kraft.pdf
http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/detaljplaner/aby/tillagg-till-detaljplan-f-1/Planbeskrivning-laga-kraft.pdf
http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/detaljplaner/gamla-staden/detaljplan-for-del-av-fas/index.xml
http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/detaljplaner/gamla-staden/detaljplan-for-del-av-fas/index.xml


38 
 

Plankarta http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/detaljplaner/gamla-
staden/detaljplan-for-del-av-fas/dp_tulpanen_LAGAKRAFT.pdf  

Planbeskrivning http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/detaljplaner/gamla-
staden/detaljplan-for-del-av-fas/Planbeskrivning-laga-kraft.pdf  

Norrköpings kommun Krusenhov [Hämtade den 2012-12-19]. http://www.norrkoping.se/bo-
miljo/stadsutveckling/detaljplaner/kvillinge-landsbygd/detaljplan-for-del-av-fas-
1/index.xml  

Plankarta http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/detaljplaner/kvillinge-
landsbygd/detaljplan-for-del-av-fas-1/DP_krusenhov2_1_vaster_Laga-kraft.pdf  

Planbeskrivning http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/detaljplaner/kvillinge-
landsbygd/detaljplan-for-del-av-fas-1/Planbeskrivning-laga-kraft.pdf  

Norrköpings kommun Mauritsberg 3:1 [Hämtade den 2012-12-19]. 
http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/detaljplaner/kvillinge-
landsbygd/detaljplan-for-del-av-fas-1/Planbeskrivning-laga-kraft.pdf  

Plankarta http://www.norrkoping.se/bo-
miljo/stadsutveckling/detaljplaner/mauritsberg/tillagg-till-detaljplan-f-
1/dpf_Mauritsberg_3_1.pdf  

Planbeskrivning http://www.norrkoping.se/bo-
miljo/stadsutveckling/detaljplaner/mauritsberg/tillagg-till-detaljplan-f-
1/Planbestammelser_laga_kraft.pdf  

Norrköpings kommun Valsen 4 [Hämtade den 2012-12-19]. http://www.norrkoping.se/bo-
miljo/stadsutveckling/detaljplaner/navestad/detaljplan-for-fastighete-1/index.xml  

Plankarta http://www.norrkoping.se/bo-
miljo/stadsutveckling/detaljplaner/navestad/detaljplan-for-fastighete-1/Plankarta-laga-
kraft.pdf  

Planbeskrivning http://www.norrkoping.se/bo-
miljo/stadsutveckling/detaljplaner/navestad/detaljplan-for-fastighete-1/Planbeskrivning-
laga-kraft.pdf  

Norrköpings kommun Hörnet, Gamla staden [Hämtade den 2012-12-19]. 
http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/detaljplaner/gamla-staden/tillagg-till-
detaljplan-f-1/index.xml  

Plankarta http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/detaljplaner/gamla-
staden/tillagg-till-detaljplan-f-1/dp_hornet_1_LAGA-KRAFT.pdf  

Planbeskrivning http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/detaljplaner/gamla-
staden/tillagg-till-detaljplan-f-1/Hornet-1-Planbeskrivning-laga-kraft.pdf  

Norrköpings kommun Klockan 1 [Hämtade den 2012-12-19].  www.norrkoping.se/bo-
miljo/stadsutveckling/detaljplaner/berget/detaljplan-for-fastighete/index.xml  

Plankarta http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/detaljplaner/berget/detaljplan-
for-fastighete/dp_klockan_1_lagakraft.pdf  

Planbeskrivning http://www.norrkoping.se/bo-
miljo/stadsutveckling/detaljplaner/berget/detaljplan-for-
fastighete/Klockan1_planbeskrivning_lagakraft.pdf  

Norrköpings kommun Landskyrkan 5 [Hämtade den 2012-12-19]. 
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http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/detaljplaner/kvillinge-landsbygd/detaljplan-for-del-av-fas-1/index.xml
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http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/detaljplaner/kvillinge-landsbygd/detaljplan-for-del-av-fas-1/Planbeskrivning-laga-kraft.pdf
http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/detaljplaner/kvillinge-landsbygd/detaljplan-for-del-av-fas-1/Planbeskrivning-laga-kraft.pdf
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http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/detaljplaner/mauritsberg/tillagg-till-detaljplan-f-1/dpf_Mauritsberg_3_1.pdf
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http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/detaljplaner/mauritsberg/tillagg-till-detaljplan-f-1/Planbestammelser_laga_kraft.pdf
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http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/detaljplaner/gamla-staden/detaljplan-
for-del-av-fas-1/index.xml  

Plankarta http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/detaljplaner/gamla-
staden/detaljplan-for-del-av-fas-1/dp_landskyrkan_5_A2_ANT.pdf  

Planbeskrivning http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/detaljplaner/gamla-
staden/detaljplan-for-del-av-fas-1/Landskyrkan-5_planbeskrivning_ANT-rev-8-maj-
2012.pdf  

Norrköpings kommun Bollen 2 [Hämtade den 2012-12-19]. http://www.norrkoping.se/bo-
miljo/stadsutveckling/detaljplaner/kneippen/detaljplan-for-del-av-fas/index.xml 

Plankarta http://www.norrkoping.se/bo-
miljo/stadsutveckling/detaljplaner/kneippen/detaljplan-for-del-av-fas/DP_Bollen-
2_LAGA-KRAFT.pdf  

Planbeskrivning http://www.norrkoping.se/bo-
miljo/stadsutveckling/detaljplaner/kneippen/detaljplan-for-del-av-fas/Planbeskrivning-
laga-kraft.pdf  

Norrköpings kommun Klingsberg 1:1 [Hämtade den 2012-12-19]. 
http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/detaljplaner/klingsberg/detaljplan-
for-del-av-kli/index.xml  

Planbestämmelser http://www.norrkoping.se/bo-
miljo/stadsutveckling/detaljplaner/klingsberg/detaljplan-for-del-av-
kli/Planbestammelser_laga-kraft.pdf   

Planbeskrivning http://www.norrkoping.se/bo-
miljo/stadsutveckling/detaljplaner/klingsberg/detaljplan-for-del-av-
kli/Planbeskrivning_laga-kraft.pdf  

Norrköpings kommun Herstaberg 9:1, Kvillinge [Hämtade den 2012-12-19]. 
http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/detaljplaner/kvillinge-
landsbygd/herstadberg-91-kvillinge/index.xml  

Plankarta http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/detaljplaner/kvillinge-
landsbygd/herstadberg-91-kvillinge/DP_Herstadberg-9-1_ANT.pdf  

Planbeskrivning http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/detaljplaner/kvillinge-
landsbygd/herstadberg-91-kvillinge/Herstadberg-9_1_Sydost-om-trafikplats-
Wilhelmsberg_planbes....pdf  

Norrköpings kommun Stadsplanen, Skarphagen [Hämtade den 2012-12-19]. 
http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/detaljplaner/skarphagen/stadsplanen-
skarphagen/index.xml  

Plankarta http://www.norrkoping.se/bo-
miljo/stadsutveckling/detaljplaner/skarphagen/stadsplanen-skarphagen/DP_lyktan-
lampan_LAGA-KRAFT.pdf  

Planbeskrivning http://www.norrkoping.se/bo-
miljo/stadsutveckling/detaljplaner/skarphagen/stadsplanen-
skarphagen/Planbeskrivning_Laga_kraft.pdf  

Norrköpings kommun Röjningen 2:76 [Hämtade den 2012-12-19]. 
http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/detaljplaner/aby/rojningen-276-
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aby/index.xml  
Plankarta http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/detaljplaner/aby/rojningen-276-

aby/DP_rojnngen_2_76_lagakraft-A4.pdf  
Planbeskrivning http://www.norrkoping.se/bo-

miljo/stadsutveckling/detaljplaner/aby/rojningen-276-aby/ROJNINGEN-
2.76_planbeskrivning.antagande.pdf  

Norrköpings kommun Tulpan och Liljan [Hämtade den 2012-12-19]. 
http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/detaljplaner/gamla-staden/tulpanen-
och-liljan/index.xml   

Planbeskrivning http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/detaljplaner/gamla-
staden/tulpanen-och-liljan/Planbeskrivning_laga_kraft.pdf  

Norrköpings kommun Adelsgärdet och Högshorvan [Hämtade den 2012-12-19]. 
http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/detaljplaner/soderstaden/adelsgardet-
och-hogshorva/index.xml  

Plankarta http://www.norrkoping.se/bo-
miljo/stadsutveckling/detaljplaner/soderstaden/adelsgardet-och-
hogshorva/DP_timmermannen-2_ANT_ny.pdf  

Planbeskrivning http://www.norrkoping.se/bo-
miljo/stadsutveckling/detaljplaner/soderstaden/adelsgardet-och-
hogshorva/Planbeskrivning_lagakraft.pdf  

Norrköpings kommun Spärren 2 [Hämtade den 2012-12-20]. http://www.norrkoping.se/bo-
miljo/stadsutveckling/detaljplaner/hageby/sparren-2-hageby/index.xml  

Plankarta http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/detaljplaner/hageby/sparren-2-
hageby/DP_sparren-2_ANT.pdf  

Planbeskrivning http://www.norrkoping.se/bo-
miljo/stadsutveckling/detaljplaner/hageby/sparren-2-
hageby/Planbeskrivning_lagakraft.pdf  

Norrköpings kommun Myckelmossa 2:9 [Hämtade den 2012-12-20]. 
http://www.norrkoping.se/bo-
miljo/stadsutveckling/detaljplaner/simonstorp/myckelmossa-29-simonstorp/index.xml  

Plankarta http://www.norrkoping.se/bo-
miljo/stadsutveckling/detaljplaner/simonstorp/myckelmossa-29-simonstorp/index.xml  

Planbeskrivning http://www.norrkoping.se/bo-
miljo/stadsutveckling/detaljplaner/simonstorp/myckelmossa-29-
simonstorp/03.Myckelmossa-2_9-planbeskrivning-2011.pdf  

Norrköpings kommun Härden 2 och 3 Hämtade [Hämtade den 2012-12-20]. 
http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/detaljplaner/skarphagen/harden-2-
och-3-skarphagen/index.xml  

Plankarta http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/detaljplaner/skarphagen/harden-
2-och-3-skarphagen/DP_harden-2-o-3_lagakraft-A4.pdf  

Planbeskrivning http://www.norrkoping.se/bo-
miljo/stadsutveckling/detaljplaner/skarphagen/harden-2-och-3-
skarphagen/Planbeskrivning_laga_kraft.pdf  
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Norrköpings kommun Kullerstad 12:70 [Hämtade den 2012-12-20]. 
http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/detaljplaner/skarblacka/kullerstad-
1247-skarblack/index.xml  

Plankarta http://www.norrkoping.se/bo-
miljo/stadsutveckling/detaljplaner/skarblacka/kullerstad-1247-skarblack/DP_Kullerstad-
12-70_lagakraft-A4.pdf  

Planbeskrivning http://www.norrkoping.se/bo-
miljo/stadsutveckling/detaljplaner/skarblacka/kullerstad-1247-
skarblack/Planbeskrivning_laga_kraft.pdf  

Norrköpings kommun Kopparkypen m fl (Stabben 11, Berget 11, Holmenområdet) [Hämtade 
den 2012-12-20]. http://www.norrkoping.se/bo-
miljo/stadsutveckling/detaljplaner/berget/kopparkypen-m.fl.-%28stabbe/index.xml  

Plankarta http://www.norrkoping.se/bo-
miljo/stadsutveckling/detaljplaner/berget/kopparkypen-m.fl.-
%28stabbe/DP_Stabben_ANT.pdf  

Planbeskrivning http://www.norrkoping.se/bo-
miljo/stadsutveckling/detaljplaner/berget/kopparkypen-m.fl.-
%28stabbe/Stabben_planbeskrivning-ANT-REV-INFOR-LAGA-KRAFT.pdf  

Norrköpings kommun Bokskåpet 2 [Hämtade den 2012-12-20]. http://www.norrkoping.se/bo-
miljo/stadsutveckling/detaljplaner/klockaretorpet/bokskapet-2-klockaretorpe/index.xml  

Plankarta http://www.norrkoping.se/bo-
miljo/stadsutveckling/detaljplaner/klockaretorpet/bokskapet-2-klockaretorpe/DP-
Bokskapet-2_lagakraft.pdf  

Planbeskrivning http://www.norrkoping.se/bo-
miljo/stadsutveckling/detaljplaner/klockaretorpet/bokskapet-2-klockaretorpe/Bokskapet-
2_planbeskrivning_lagakraft.pdf  
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