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ABSTRACT 

Edvinsson, T. 2015. Förtätning som hållbar stadsplaneringsmetod en studie om Örebro stad. Kulturgeografiska 

institutionen, Uppsatser, Uppsala universitet.   

 

Syftet med det här arbetet är att undersöka förtätning som hållbar stadsplaneringsmetod och i det här arbetet 

kommer staden Örebro att undersökas. Vikten ligger vid att ta reda på hur Örebro kommun arbetar med 

förtätning i Örebro stad, samt vilka fördelar och nackdelar som förtätning kan ha på Örebro som stad. Exemplet 

Örebro har valts eftersom att Örebro är en växande stad som fokuserar väldigt mycket på förtätning. Metoden 

som har används under arbetet är kvalitativ metod, där  semistrukturerade intervjuer genomfördes med planerare 

i Örebro samt en analys av styrdokument, program och planer från Örebro Kommun.  

Örebro arbetar frekvent med förtätning i stadskärnan, de byggs på lucktomter och vissa hus har höjts några 

våningar. Det har även byggts i utsidan av parker i staden men även parkeringsplatser har byggts bort till förmån 

för byggnader. En förtätning av Örebro stad kan medföra en rad fördelar, till exempel så hälper det till att 

krympa avstånden i staden och invånarna får bättre tillgång till service. Sker förtätningen på ett sådant sätt så att 

inte parker och grönytor byggs bort så kan förtätningen bidra till att Örebro blir en mer hållbar stad.  
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1. INLEDNING 

I år 2014 bor det över 7.2 miljarder människor på jorden (Världskoll, 2014).  

Befolkningsökningen kommer att fortsätta de kommande decennierna och om inget drastiskt 

händer så tror FN att världens befolkning kommer att omfatta  cirka 11 miljarder människor 

vid sekelskiftet 2100. Det betyder att det kommer behövas göras stora omställning för hur 

människor lever idag. Eftersom det kommer bli fler som ska dela på jordens samlade resurser 

(Löfgren, 2014). För att det ska bli möjligt dela på jordens resurser, så är det viktigt att 

jordens befolkning lever mer hållbart. Det finns en rad olika dimensioner av hållbarhet, det 

går exempelvis att dela in det i ekonomisk,ekologisk och social hållbarhet. Då blir det viktigt 

att ta hänsyn till alla dessa dimensioner av hållbarhet, när städer planeras (Ståhle, 2008). 

En ökande befolkning betyder att urbaniseringen som sker idag kan komma att fortsätta 

att öka. Vilket kan betyda att städerna kommer att fortsätta att växa de kommande åren 

(Boverket, 2014). Städer kan växa på många olika vis. Det kan ske genom Urban sprawl 

vilket historiskt sett betyder utglesning alltså att staden blir glesare och tar upp en större yta. 

Motsatsen till denna process är förtätning av staden, vilket betyder att stadens öppna ytor 

bebyggs och exploateras, vilket medför att staden växer inåt. Förtätning kommer från det 

engelska ordet densification som betyder just förtätning på svenska. Det finns argument för att 

förtätning och hållbarhet blivit synonymer med varandra eftersom den täta staden skapar 

effektivare transportmöjligheter men även den ekonomiska och miljömässiga lönsamheten 

ökar i staden (Georgsson, 2013 s, 18). 

Städer har aldrig enbart varit en samling av byggnader utan består av fler dimensioner så 

som öppna ytor och vägar (Ståhle, 2008). När det kommer till förtätning så är tanken att vissa 

av dessa öppna ytor som finns ska bebyggas och exploateras. Städer har vanligen en hög 

koncentration av människor vilket leder till ett behov av ökad koncentration av byggnader 

alltså ett behov av en mer kompakthet av staden. Städer är alltså resultatet av en konkurens av 

lediga öppna ytor. Dett har lett till ett behov av att organisera planer för att använda den 

lediga marken på ett så effektivt sätt som möjligt (Ibid). Det finns en rad fördelar med 

förtätning men även en del nackdelar. Förtätning kan bidra till att krympa avstånd i staden 

vilket kan medföra att fler mäniskor kan gå och cykla i staden. Det medför att minska 

utsläppen i staden.  Problemet som kan uppstå vid förtätning är att parker och grönytor 

bebyggs och försvinner i stor omfattning i städerna. Svårigheten blir alltså att hitta en hållbar 

balans mellan förtätningens fördelar och dess nackdelar (Ibid).  
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1.1  Syfte  

Syftet med det här arbetet är att undersöka förtätning och om det är en hållbar 

stadsplaneringsmetod och i det här arbetet kommer staden Örebro att undersökas. Vikten 

ligger vid att ta reda på hur Örebro kommun arbetar med förtätning i Örebro stad, samt vilka 

fördelar och nackdelar som förtätning kan ha på Örebro som stad. Exemplet Örebro har valts 

eftersom att Örebro är en växande stad som fokuserar väldigt mycket på förtätning. För att 

kunna besvara syftet så kommer den här uppsatsen att besvara dessa frågeställningar.  

 

1.2 Frågeställningar 
 Hur arbetar Örebro kommun med förtätning  som stadsplaneringsmetod i staden?  

 Vilka fördelar och nackdelar kan förtätning som stadsplaneringsmetod för med sig i    

Örebro stad? 

 Kan förtätning som stadsplaneringsmetod  bidra till en mer hållbar stad?   

1.3 Avgränsning 

Det här arbetet kommer att handla om förtätning och om det är en hållbar 

stadsplaneringsmetod. Arbetet kommer att undersöka Örebro och hur de arbetar med 

förtätning. Arbetet kommer främst att handla om den förtätningen som sker inne i staden och 

väldigt lite om det som sker utanför staden. Under arbetets gång så kommer inga andra städer 

att undersökas. Arbetet kommer främst att inrikta sig på Örebro kommuns arbete och även det 

kommunala bostadsbolaget Örebro Bostäder. Inga andra föreningar eller organisationer 

kommer att undersökas. Arbetet riktar in sig på Örebro eftersom att det är en medelstor 

svensk stad som växer och ökar i befolkning. Örebro ägnar sig även väldigt mycket åt 

förtätningar av staden. Förtätning är även något som de har skrivit mycket om i 

handlingsplanen för stadens byggande, vilket är av intresse för arbetet.  

 

1.4 Disposition 

I introduktionskapitlet börjar med en inledning om ämnet, kapitlet fortsätter med att arbetets 

syfte och frågeställningar framkommer tydligt. Efter det tillkommer även en avgränsning för 

vilka områden av ämnet som kommer att undersökas. I kapitel 2 så kommer arbetets metod 

och material att genomgås. I kapitel 3 så kommer tidigare forskning att redovisas, kapitlet 

innehåller bland annat forskaren Per G. Bergs tidigare arbeten om hållbarhet i Hågaby utanför 

Uppsala 2003. I kapitel 4 så kommer arbetets resultat att redovisas och frågeställningarna 

kommer att besvaras. Kapitlet börjar med en bakgrund om stadens karaktär och fortsätter 

därefter med en genomgång av hur Örebro kommun arbetar med förtätning och vad det 

kommunala bostadsbolaget har för roll i det hela. Kapitlet innehåller även en rad exempel på 

förtätningsprojekt som sker och har skett i staden. Avslutningsvis så kommer de fördelar och 

nackdelar med förtätningen att tas upp. Informationen som redovisas i kapitlet kommer främst 

från de intervjuer som genomfördes under arbetets gång men även genomgång av en del 

planprogram. I kapitel 5 så kommer resultatet som har kommit fram under arbetet att 

diskuteras. Diskussionen kommer röra om förtätning är en hållbar planeringsmetod. I kapitel 

6 kommer en slutsats av arbetet att ges. Därefter kommer arbetets källor att redovisas.  
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2. METOD & MATERIAL 
 

Det här arbetet har främst använt sig av en huvudsaklig metod för att få svar på 

frågeställningarna. Vid den empiriska delen av arbetet så genomfördes främst kvalitativa 

metoder. Här genomfördes  semistrukturerade intervjuer. Personerna som intervjuades var 

Anita Iversen, planstrateg på stadsbyggnadskontoret i Örebro och Peter Palmgren, 

projektutvecklare på Örebro Bostäder AB. Personerna som intervjuades har en bra översikt 

över vilka projekt som är aktuella i Örebro och även på vilket sätt som Örebro arbetar med 

förtätning. Utöver de här  intervjuerna, så genomfördes en genomgång av en del styrdokument 

och handlingsplaner som är skapade av Örebro Kommun. 

 

2.1 Semistrukturerade Intervjuer 

Det finns en hel del positiva saker med att använda sig av intervjuer, eftersom att forskaren 

för mer detaljerade konversationer med personen som intervjuas. Detta medför att det går att 

få fram mer detaljerade svar än vid andra metoder (Valentine, 2005). Det går även att använda 

sig av underfrågor och diskutera svaren som den intervjuade personen ger från olika vinklar. Vid 

en kvalitativ metod så är innehållet och de som sägs under intervjun som är det viktigaste och 

själva statistiken och hårddatan är av mindre betydelse (Kvale, 2002). Vid semistrukturerade 

intervjuer så är det bra att ha en intervjuguide till hjälp, intervjuguiden omfattar de frågor och 

områden som forskaren vill ha svar på under intervjun (Dalen, 2007). Det handlar om att förstå 

den intervjuade personen och undersöka hur den ser på det som ska undersökas i arbetet (Kvale, 

2002). Kvalitativa metoder lägger väldigt mycket vikt vid hur forskaren tolkar den information 

som tas in under intervjuerna. Problemet här kan bli att det går att tolka saker på olika sätt, vilket 

kan medföra brister i den informationen som tas in (Dalen, 2007)  

 

2.2 Genomförande av  Intervjuer  

Intervjuerna som genomfördes var semistrukturerade och hade ett visst antal frågor utan 

någon specifik ordningsföljd (Bryman, 2011). Det genomfördes även uppföljningsfrågor 

under intervjun (Ibid). Intervjuerna genomfördes med en person i taget och spelades in med 

bandspelare för att all information skulle komma med. Efter intervjun så transkriberades 

informationen som spelats in och all relevant information skrevs ner ( Ejvegård, 1996). Vid de 

semistrukturerade intervjuerna så fanns det en intervjuguide till hjälp, intervjuguiden 

omfattade de frågor och områden som skulle diskuteras under intervjuerna och som skulle 

besvaras. Det var inte samma frågor under de intervjuerna som genomfördes utan det var 

separata frågeformulär, förutom vissa frågor och områden som var av stor betydelse för 

arbetet (Dalen, 2007). Personerna som intervjuades kontaktades via email och intervjuerna 

som genomfördes skedde på intervjupersonernas arbetsplatser för att de skulle känna sig 

bekväma under intervjuerna (Bryman, 2011). Intervjuerna började med mer generella frågor 

för att sedan gå in mer på detalj över de mer specifika frågorna som rör frågeställningarna 

(Parfitt, 2005). Det här upplägget av intervjun bidrog till att stämningen och kemin under 

intervjuerna blev god och det fördes djupa och bra diskussioner.  
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2.3 Material  

Utöver intervjuerna så användes en rad handlingsplaner och andra plandokument för att få en 

djupare inblick i hur kommunen arbetar med förtätning i Örebro. Handlingsplanerna som 

användes, var. På väg mot vårt framtida Örebro som finns i 2 delar. Där beskriver Örebro 

kommun hur de vill utveckla staden och hur de ska förtäta staden. Utöver det så användes 

Örebros Miljöprogram för att undersöka hur de ser på stadens klimatanpassningar. Utöver den 

här genomgången av Örebro olika plandokument så undersöktes en rad vetenskapliga artiklar 

och uppsatser. Främst Per G. Bergs artikel om hållbarhet i Hågaby utanför Uppsala från 2003 

användes under arbetet. Bergs resursmodell användes för att analysera förtätning om det är en 

hållbar förtätningsmetod. Den artikeln utgjorde stora delar av arbetets struktur och var även 

till hjälp för att definiera hållbarhetsbegreppet. 

  



8 

 

3. HÅLLBARHETSBEGREPPET 
 

I detta avsnitt av arbetet kommer tidigare forskning kring hållbarhet att tas upp. De teoretiska 

resonemangen bygger mycket på Per G. Bergs teorier om hållbarhet och den forskningen som 

han genomförde i Hågaby utanför Uppsala 2003. Även Boverkets syn på hållbar 

stadsutveckling kommer att tas upp. Tanken med detta avsnitt är att förstå hållbarhetens olika 

dimensioner och koppla den till planeringsmetoden förtätning.  

 

3.1 Hållbar Stadsutveckling 

Den svenska staten anser att det behövs ett samarbete mellan olika myndigheter för att 

upprätthålla en hållbar stadsutveckling. Därför har den svenska staten gett uppdraget till 

Boverket tillsammans med Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Tillväxtverket och 

Trafikverket. Det regeringen menar med hållbar stadsutveckling är att planeringen av städer 

måste anpassas till varje unikt område. Eftersom städer skiljer sig från varandra när det 

kommer till förutsättningar, täthet, storlek och geografiska storlek. Planeringen måste även ta 

hänsyn till social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. För att uppnå ett hållbart samhälle 

måste olika aspekter vägas samman. Där sociala, kulturella, ekonomiska och miljömässiga 

aspekter vägs samman. Detta för att öka kunskapen om vad som bidrar till en mer hållbar 

stadsutveckling (Boverket). 

 

3.2 Hållbarhet och Bergs resursmodel 

Den svenske forskaren Per G. Berg (2003) skriver om hållbarhet i stadsdelen Hågaby i 

Uppsala där han jämför Hågaby och Uppsala med andra städer i Sverige angående deras 

hållbarhet (2003). Han anser att det är väldigt viktigt att befolkningen som bor i det aktuella 

bostadsområdet tar ett stort eget ansvar eftersom det är befolkningen själv som bestämmer hur 

mycket resurser som ska utnyttjas. Hans argument är att det är befolkningen som använder 

vatten och elektricitet och det är svårt för  myndigheterna att kontrollera det. Detta medför att 

det blir viktigt att påverka människors livsstil för att kunna uppnå hållbarhet i staden (Berg, 

2003) Enligt Berg förändras hållbarhet hela tiden med tid och plats, eftersom att ny kunskap, 

teknik och mänskliga värdering ändras hela tiden.  För att det ska gå att uppnå hållbarhet så är 

det viktigt att både ekologiska, ekonomiska samt även sociala aspekter tas med i beräkningen. 

Han använder sig av en resursmodell för att kunna förstå skillnader mellan olika platsers 

hållbarhet och möjlighet att kunna uppnå det. Resursmodellen innehåller sju punkter som är, 

fysiska, ekonomiska, biologiska, organisatoriska, sociala, estetiska samt kulturella resurser.  

Resursmodellen visar att det är viktigt att förstå de olika resursernas betydelse när det 

kommer till att planera en hållbar stad (Berg, 2003).  

 

Fysiska reurser Vatten, luft, jord, förnybar energi som 

används.  

Ekonomiska resurser Hus, vägar och andra ekonomiska värden  

Biologiska resurser Arter, ekosystem, natur-, kultur- och 
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friluftslandskap. 

Organisatoriska resurser Infrastruktur, service,  och transportsystem. 

Sociala resurser Relationer mellan stadens invånare och deras 

hälsoläge. 

Estetiska resurser Visuella värden. 

Kulturella resurser Historiska värden, konst och traditioner.  

Tabell 1. Bergs sju resurser för hållbarhet i en stad. 

Källa: (Berg, 2003) 

3.3 Fysiska och Ekonomiska resurser 

Städers invånare gör av med resurser hela tiden och en ökande befolkning gör så att städernas 

förbrukning av resurser hela tiden ökar. För att uppnå en mer hållbar stad blir det viktigt att 

begränsa den här förbrukningen av resurser,  så som vatten och elektricitet (Berg, 2003). För 

att uppnå en mer hållbar stad så blir det även viktigt att invånarnas livsstil förändras, så att de 

tänker mer hållbart och slutar att leva på ett sätt som gör att de förbrukar mer resurser än vad 

som behövs. Det finns även andra sätt att uppnå en mer hållbar stad och det är genom att 

använda förnyelsebara energikällor så som sol, vatten och vindkraft (Ibid).  Det är även 

viktigt att bygga nya och renovera gamla bostäder i staden eftersom äldre bostäder oftast 

förbrukar mer energi än de nya. I Hågaby i Uppsala så valde Uppsalahem AB att renovera och 

bygga många nya byggnader i stadsdelen, efter att de hade gjort de här renoveringarna och 

nybyggnationerna så minskade förbrukningen av värme i deras bostäder med 30 %. Det 

gjordes även andra investeringar i det här projektet,  till exempel ny teknik riktad på 

hållbarhet såsom bättre kompostmöjligheter och satsningar på solenergi. Det här är 

investeringar som inte kommer ge företaget några kortsiktiga vinster utan är en investering för 

framtiden (Ibid). Vikten ligger vid att staden ska förbruka så lite resurser som möjligt, enligt 

Boverket så förbrukar en tät stad mindre av de samlade resurserna än vad en glesare stad gör 

(Boverket, 2014). 

I täta stadskärnor så tenderar kostnaderna för vägar, offentliga byggnader och skolor att 

vara lägre än vid mer glest bebyggda städer. Även kostnader för avlopp och vattenledningar 

kan bli lägre vid mer täta städer, eftersom de inte behöver vara lika omfattande och fler 

människor kan bruka dem. Alltså skulle det vara billigare att bygga hus och utföra 

renoveringar där det redan finns bebyggelse eftersom det då redan finns befintliga vatten och 

el-ledningar och då inte behöver utför nya (Gordon & Richardson, 1997, s, 6).   

 

3.4 Biologiska resurser 

För att bostadsområden eller städer ska vara hållbara så är det viktigt att det finns gott om bra 

grönområden och parker. Det är viktigt att invånarna ska ha närhet till friluftsliv. I Hågaby så 

fanns det gått om biologiska resurser vilket uppskattades av dess invånare (Berg, 2003). 

Grönområden i städerna bidrar till bättre luftkvalité  i staden men kan även fungera som en 

oas i staden, där människor kan koppla av och ägna sig åt friluftsliv. Grönområden är också 

viktiga för den biologiska mångfalden i staden (Johansson, 2010).  
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Georgsson argumenterar för att det är svårt att uppnå både en tät och en grön stad. 

Faktum är att de svenska städerna allt mer har gått mot en mer tät stad till förmån för den 

gröna mellan åren 1970 – 1996 så har andelen grönområden och parker i de svenska städerna 

minskat från 44% till 37 %  så frågan är hur hållbara de svenska städerna blir när 

grönområden byggs bort (Georgsson, 2013 s, 22)  Det är som Le Corbusier säger 

grönområdena är stadens lungor och är något som är viktigt att bevara (Le Corbusier, 1924). 

Förtätningen kan leda till att de grönområden som finns i staden byggs bort till förmån av 

byggnader.  Detta kan leda till att det behövs göras ett val mellan förtätning och grönska i 

staden. Om antalet grönområden minskar så ökar användningen av de befintliga 

grönområdena eftersom de blir fler människor som ska dela på samma grönområden. Det är 

även svårt att både ha ett  miljömässigt och ekonomiskt synsätt vid planering då de mest 

attraktiva tomterna  och där det är mest lönsamt att bygga är vid nära anslutning kring parker 

och grönområden (Georgsson, 2013, s, 20) 

 

3.5 Organisatoriska resurser 

När det kommer till att utveckla en hållbar stad så blir det viktigt att minska invånarnas 

användande av den  egna bilen och istället få dem att använda de lokala transportsystem som 

finns, som till exempel buss och tunnelbana (Scoffham & Vale, 1996). Här blir förtätningen 

av staden viktig eftersom  alla invånare behöver närhet och tillgång till allmänna 

transportsystemen som finns i staden. Med en tät stad så minskar avstånden i staden och 

människor blir mindre benägna att använda  bilen. Det räcker dock inte bara att ha närhet och 

bra transportsystem i staden det är också viktigt att de är miljövänliga och går på så mycket 

förnyelsebar energi  som möjligt (Scoffham & Vale 1996 s. 56-61). Det här är även något som 

den koreanska professorn Sung Woo Shin håller med om. Sung Woo Shin menar att det mest 

effektiva sättet att förtäta städer på är genom att bygga på höjden och bygga höghus och 

skyskrapor. Han anser att det här är det mest effektiva eftersom det för samman många 

människor och funktioner i staden till en väldigt begränsad yta. Detta medför att staden börjar 

växa inåt och bli mer tät (Shin, 2008).  Det är även viktigt att priserna på de lokala 

transportsystemen hålls låga för att användningen av dem ska öka (Ibid). I Stockholm 

genomförs det stora trafiksatsningar. Det är samarbeten mellan Kommunförbundet 

Stockholms Län, Länsstyrelsen, SL, Stockholms läns landsting, Stockholms stad och 

Trafikverket. Målet är att det ska satsas 100 miljarder kronor i olika trafikprojekt i Stockholm 

fram till 2021. Hälften av dessa pengar ska investeras i kollektivtrafiken. För att klara det 

miljömål som finns i Stockholm så är det viktigt att öka tillgängligheten till kollektivtrafik 

men även förenkla framkomligheten för gående och cyklister. Det har även införts 

trängselskatt för att få människor att använda andra transportmedel än bilen (Trafiksatsning, 

Stockholm, 2007)  

 

3.6 Sociala resurser 

De sociala resurserna en stad kan ha handlar om hur många relationer dess invånare har med 

varandra. Ställen där människor kan skapa nya kontakter är skolor, dagis och lokala 

mataffärer där stadens invånare kan träffa andra människor (Berg, 2003). Det finns lite 

forskning på hur förtätning påverkar det sociala i en stad däremot har Elizabeth Burton 
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(1999), gjort viss forskning i området. Hon menar att förtätning kan föra med sig en rad 

positiva sociala effekter, det kan ge invånarna bättre tillgång till service och handel eftersom 

att butiker är beroende av det finns många potentiella köpare i området. Det blir även närmare 

för invånarna att åka mellan jobbet och hemmet eftersom att staden blir mer kompakt och att 

avstånden minskar. Detta förbättrar även möjligheterna för gång och cykel i staden då det blir 

kortare avstånd och människor blir mer villiga att gå och att cykla (Burton, 1999) Däremot 

kan förtätning bidra till dyrare boendekostnader då marken som förtätningen sker på ofta är 

väldigt dyr, detta medför att hyrorna och huspriserna stiger. Det kan slå hårt på dem som inte 

har så mycket pengar. De höga tomtpriserna bidrar även till att boendearealerna på bostäderna 

kommer att minska eftersom det finns en stark koppling mellan täta städer och mindre 

boendearealer (Ibid). 

 

3.7 Estetiska och Kulturella resurser 

Städer växer ofta genom förtätning, vilket kan medföra att staden blir mer estetiskt tilltalande 

(Boverket, 2012). Vid Hågaby i Uppsala så uppstod vissa svårigheter att sammanföra de äldre 

byggnaderna med de nya byggnaderna. Detta eftersom de hade så olika utséenden. Vissa av 

de äldre byggnaderna kommer från 1960-talet vilket skiljer sig från dagens design. Detta 

medför svårigheter vid förtätning då det blir svårt att sammanföra äldre bebyggelse med nyare 

bebyggelse då utseendet kan skilja sig markant (Berg, 2003). I Hågaby i Uppsala så var 

invånarna väldigt intresserade av områdets historiska bakgrund, alltså kan det varit viktigt att 

bevara stadens eller områdets historiska bakgrund. Då det kan vara av vikt när människor 

väljer att bosätta sig på en viss plats. Alltså blir det viktigt att hänsyn visas när det blir tal om 

förtätning, så att inte ett områdes historiska bakgrund går förlorad. (Ibid).  

 

3.8 Sammanfattning Hållbarhetsbegreppet  

I de tidigare styckena så har Bergs resursmodell för att uppnå en hållbar stad reflekterats. 

Berg argumenterar för att en stads energiförbrukning måste begränsas för att den ska bli mer 

hållbar (Berg, 2003). Enligt Boverket så förbrukar en tät stad mindre av de samlade 

resurserna. Alltså så skulle en tät stad uppnå en lägre resursförbrukning. En annan aspekt som 

är viktigt vid hållbarhet är den ekonomiska hållbarheten och här menar Gordon & Richardson 

(1997) att det är billigare med en tät stad då det blir färre vägar  och vattenledningar att 

underhålla. En av stadens viktigaste delar är stadens grönytor och parker och det är viktigt att 

dessa ytor bevaras. Det finns en risk att parker och grönytor byggs bort vid förtätning och om 

parkerna och grönytorna byggs bort, så kan det leda till att luftkvalitén blir lidande 

(Georgsson, 2013). Enligt Berg så är det viktigt att staden har välfungerade 

kommunikationssystem så att människor kan transportera sig på ett bra sätt i staden (Berg, 

2003). Förtätning bidrar  till att det  blir kortare avstånd i staden vilket förenklar användandet 

av stadens transportsystem och det blir även enklare att ta sig till och från transportsystemen 

(Scoffham & Vale, 1996). Det är viktigt att en stad även är socialt hållbar. Vid förtätning så 

blir det kortare avstånd från hemmet och arbetet för stadens invånare. Det kan bidra till bra 

sociala effekter. Förtätningen bidrar även till att invånarna får det närmare till service av olika 

slag så som exempelvis affärer. Det kan även medföra mindre önskvärda effekter såsom att 

bostäderna i staden blir dyrare då byggnaderna byggs på dyra tomter inne i staden. Det kan 
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medföra att alla inte har råd att bo kvar i staden (Burton, 1999). Stadens utséende kan 

förändras drastiskt vid förtätning det kan blir mer estetiskt tilltalande om förtätningen görs på 

ett bra sätt (Boverket, 2014). Den tidigare forskningen som har redovisats i kapitlet är till 

hjälp för att kunna definera hur Örebro borde arbeta med förtätning. Det bidrar även till en 

bredare kunskap om hur förtätningen kan komma att påverka Örebro om den sker på ett visst 

sätt.  
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4. ÖREBRO STAD 
 

I detta kapitel kommer arbetes resultat att redovisas. Arbetets frågeställningar kommer att 

besvaras i kapitlets olika delar. Bakgrundsinformation om Örebros karaktär och hur de arbetar 

med förtätning kommer att tas upp. Även det kommunala bostadsbolaget Örebro bostäder och 

deras arbete med förtätning kommer att tas upp. Vid förtätning uppstår en rad svårigheter men 

även en del fördelar och dessa kommer att redovisas nedan.  

 

4.1 Örebros stads karaktär & Stadskärneplanering 

Örebro stad förändras hela tiden eftersom att stadens befolkning hela tiden ökar. 

Befolkningsökningen har varit något som har skett över en längre tid. Ända sedan staden fick 

sina stadsprivilegier på 1200-talet och fram till idag. Stora delar av staden utvecklas i en 

intensiv takt vilket kommer ha betydelse för hur staden kommer att upplevas i framtiden. Alla 

delar av staden kommer inte att förändras lika mycket utan i vissa områden kommer fokus 

ligga på att lyfta fram de värden som redan finns i de områdena. Örebros karaktär utmärks 

genom att staden har en stor mångfald av olika kulturer, arkitekturstilar, stadbyggnadsmönster 

och naturmiljöer. Under 1900-talet så blev Örebro Sveriges skostad och karaktären var väldigt 

satt och tydlig jämfört med hur den är idag staden präglades av många olika skofabriker runt 

om i staden. Som en mellanstor svensk stad så har Örebro stora likheter med liknande städer. 

Det som utmärker Örebro är att staden har en storstadsmässig stadskärna och ett gott utbud av 

naturområden som ligger tätt intill staden. Det finns även gott om naturreservat i närheten av 

staden, utöver det så finns det gott om parker och annan  grönska inne i staden. Detta medför 

ett bra samspel mellan det gröna och det stadsmässiga i staden. Som så många andra städer så 

präglas även Örebro av tydliga årsringar. Där det finns en väldigt blandad bebyggelse i 

stadens centrum. Utanför innerstaden präglas staden av stora bostadsområden som byggdes på 

1960- och 70-talet. Dessa områden utmärks som isolerade öar, med omgivande grönska. 

Staden präglas även av stora trafik och järnvägsstråk som korsar staden. Det medföra att 

stadens olika delar skiljs åt vilket försvårar framkomligheten runt om i staden till fots.  Allt 

detta har medfört att stadens känns tät i stadskärnan men gles utanför den. (Handlingsplan 

Örebro, 2014). Örebro som stad växer väldigt mycket, detta medför att staden tar upp en 

större geografisk yta vilket i sin tur ökar avstånden. Det här något som Örebro kommun vill 

förhindra genom att förtäta områden. Exempel på förtätningsprojekt som sker i staden är 

bland annat, Eyrafältet, Sveaparken, Drottningparken, och närheten vattentornet Svampen i 

den norra delen av staden (Ibid).  

Örebros stadskärna är riksintresse för kulturmiljövård detta medför att det inte går att 

förändra för mycket i stadskärnan till exempel så får inte kommunen förändra gatumönstret i 

stadskärnan. Allt som utformas i stadskärnan måste ta hänsyn till kulturmiljön. Det här också 

en av Örebros största styrkor och något som kommunen borde vara stolt över anser 

planstrateg Anita Iversen på Örebro kommun. Det genomfördes en rad renoveringar i Örebros 

stadskärna på 1990-talet och Örebro blev framröstad till årets stadskärna 1996. Nu på senare 

tid så har det genomförts nya renoveringar i stadskärnan till exempel så har gatorna, 

Köpmangatan och Kungsgatan men även torgen Våghustorget, Järntorget och Stortorget alla 

fått sig ett utséendemässigt lyft (Iversen, 2014) Örebro kommun har tagit fram ett 
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planprogram som heter Stadsliv Örebro vision för stadskärnan och som har använts som 

riktmärke för renoveringarna. Att stadskärnan är ett riksintresse ser inte Anita Iversen som 

något problem vid planeringen. Hon anser att det bara har gjort staden gott eftersom hon anser 

att det är den gamla fina stadskärnan som är Örebros största styrka och det vore synd om den 

förstördes och exploaterades.  Vidare så menar hon att staden ändå måste fortsätta att växa 

och då är det främst i gränszonen precis utanför själva stadskärnan som ska växa och då ska 

det byggas precis utanför de områden som är av riksintresse. Iversen argumenterar för att det 

finns delar av staden där husen skulle kunna höjas till exempel så skulle husen utmed 

Rudbecksgatan  bort mot Örebros universitets sjukhus kunna höjas till 8 eller 10 våningar 

exempelvis. Staden har en del höga byggnader som bidrar till stadens silluet. Dessa byggnader 

utgörs av krämarhusen som är stadens högsta höghus, men även av Nikolaikyrkan och 

vattentornet Svampen. Stadskärneplaneringen i Örebro handlar främst om att inte förstöra den 

befintliga gatustrukturen och hålla höjdskalan till en viss nivå. Örebro vill bevara stadskärnan 

men vill även att stadskärnan växer genom att de mer glesa områden utanför stadskärnan 

förtätas (Iversen, 2014). 

 

4.2 Örebros Hållbarhetsmål  

Örebro Kommun har en vision om att bli nordens mest attraktiva medelstora stad. Där de inte 

riktar in sig på att uppnå någon specifik befolkningsmängd utan fokus ligger på att bli en bra 

stad bo och leva i. Även fast kommunen hänger med i befolkningsprognoserna så är det inte 

befolkningstillväxten i sig som är det viktiga. När kommun tog fram sin budget 2014 så valde 

de fyra områden som deras verksamheter skulle jobba efter, Hållbar tillväxt, människors egen 

makt,  trygg välfärd och ungas tillväxt.  Det är dessa områden som kommunen kommer arbeta 

med de kommande åren. Sen har kommunen tagit fram en rad styrdokument där de har delat 

in hållbarhet i tre olika dimensioner, ekonomiska, sociala och ekologiska. Tanken är att 

kommande översiktsplaner ska arbeta efter dessa tre dimensioner. Örebro  kommun har tagit 

fram ett miljöprogram som kommunen arbetar efter, kommunen har även antagit de nationella 

miljökraven som finns (Iversen, 2014). Till 2020 ska klimatbelastningen för Örebro kommun 

minska med 40 procent per invånare. Samtidigt ska klimatbelastningen från kommunens egen 

organisation minska med 50 procent per invånare. Kommunen har som mål att till år 2050 ska 

klimatbelastningen för Örebro kommun minska med minst 90 procent per invånare 

(Miljöprogram Örebro kommun, 2014). Kommunen har även en trädgaranti där varje träd 

som fälls i staden måste ersättas med ett nytt. Däremot finns det inget samlat dokument om 

sociala och ekonomisk hållbarhet och om hur de ska prioriteras. Visionen är att kommunen 

ska ta fram två nya dokument där ett nytt program för hållbar utveckling ska tas fram och sen 

en sammanfattning av alla dokument där kommunen ska ta fram var kommunen ska befinna 

sig om 25 år (Iversen, 2014). 

 

4.3 Förtätningsstrategier i Örebro 

Örebro kommun jobbar aktivt med att förtäta staden. Målet med förtätningen är att det ska gå 

att nå större delen av staden enbart genom att cykla eller att gå. Förtätningen bidrar till att 

avstånden krymper eftersom stadens olika delar blir mer sammanvuxna med varandra. Detta 

medför att det blir enklare att transportera sig i staden, det blir även enklare att gå och cykla i 
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staden. Detta kommer medföra att färre människor åker bil i staden vilket medför att 

utsläppen i staden minskar. Tanken är att fler människor ska dela på samma service än vad 

fallet blir när staden blir mer gles och utspridd (Iversen, 2014). 

Kommunen vill förtäta utan att bebygga stadens grönytor eller att förstöra stadens 

karaktär. Istället har de riktat in sig på att bygga på de lucktomter som finns mellan kvarteren 

i staden (Ibid). Utanför själva stadskärnan så är arbetet mer inriktat på bebygga parkeringsytor 

och annan outnyttjad mark som finns (Ibid). Den här förtätningen utanför stadskärnan bidrar 

till att stadskärnan växer och det medför att avstånden minskar i staden.Vilket i sin tur medför 

att fler människor kommer ha närhet till stadskärnan men även att fler människor kommer 

kunna bo där.  I områdena precis utanför stadskärnan så är kommunen mer öppen för förtäta 

och bygga mer på höjden, de är även öppna för att riva äldre bebyggelse för att kunna bygga 

nytt, för att kunna bygga större och tätare bebyggelse (Ibid). Att bebygga lucktomter är också 

något som går att göra för att få en tätare stadsstruktur. Här ställer sig kommunen dock något 

tveksam då det kan leda till att grönytor byggs bort. I vissa fall när innergården enbart är en 

grå asfaltsyta, så går det bra att bebygga den och på samma gång utveckla en grönyta på 

platsen. Byggande i utkanten av parker är inte heller något som kommunen är särskilt 

intresserad av då det kan påverka parkens karaktär negativt. Parkens offentlighet kan påverkas 

när människor som vistas i parken känner att den blir mer privat, för den bebyggelsen som 

byggts i närheten till parken. Det kan medföra att det blir fler människor som ska samsas på 

det befintliga grönytorna och parkerna som finns. Det kan leda till att dessa parker slits i 

större omfattning och underhållskostnaderna för dem ökar (Ibid).  

Förtätas det så att mängden grönytor i staden minskar och mängden gråa och hårda ytor 

ökar. Så kan det uppstå problem med dagvattnet, till exempel att det inte skulle renas. Det går 

att lösa på andra sätt men det kan bli väldigt dyrt. Att bygga på grönytorna kan medföra att 

träd måste avlägsnas. Det kan innebära att reglering av tempraturer blir bristfällig, till 

exempel blir värmeböljor varmare och svårare att uthärda. Byggs stora delar av stadens 

grönytor bort kan det också leda till att vattnet vid skyfall inte försvinner vilket kan öka risken 

för översvämningar i staden. Grönytor är även ofta platser för barn att leka på och byggs de 

bort så blir det färre områden där barn kan leka (Anita Iversen).  

Förtätningen kan även bidra till positiva sociala effekter då en tät stad kan bidra till att 

fler människor känner sig tryggare i staden. Då slipper människor exempelvis cykla igenom 

områden som är glest befolkade och kan istället cykla genom områden där det finns mycket 

människor hela tiden. Där det finns verksamheter som är kvällssaktiva och entréer utmed 

gatorna.  

Även förtätning vid stadens ytterområden är viktigt då det kan bidra till att mer service 

kan läggas där ute exempelvis kan det leda till fler affärer och fler bussar ut till området. Även 

seniorboenden kan läggas där ute vilket är en viktig socialaspekt men även andra mötesplatser 

kan läggas där ute. Så när förtätning sker på rätt sätt kan det bli väldigt bra.  När Örebro 

kommun förtätar i Lillån  i stadens norra ytterkant, där det nästan enbart finns villor, så ligger 

fokus främst på att bygga hyresrätter då det är en boendeform som saknas i området. Byggs 

det hyresbostäder i det här området innebär det exempelvis att människor kan flytta från sin 

villa utan att byta bostadsområde. Det är något som efterfrågas av de äldre invånarna som inte 

har behov av att bo kvar i sin stora villa utan vill flytta till något mindre. Genom att 



16 

 

kompleteringsbygga i befintliga stadsdelar så kan kommunen bygga mer av de boendeformer  

som saknas i området. På detta sätt så minskas också segregationen i staden anser Anita 

Iversen (2014). En nackdel vid förtätning är att marken inne staden är väldigt dyr så det 

medför att kostnaderna för byggandet ökar. Det medför i sin tur att hyresnivåerna höjs. Det 

kan leda till att de som har råd bor inne i staden och de som har lite mindre pengar bor längre 

ut. Det här kan öka segregationen och det blir en social uppdelning av människor i staden 

(Palmgren, 2014).  

En annan tanke som kommunen har är att genom att staden växer inåt och förtätas så 

hushåller kommunen med marken. Det medför att det inte behövs tas lika mycket 

jordbruksmark utanför staden till att bygga bostäder. Men även annan natur så som skogsmark 

kan bevaras i större utsträckning. Det medför även att färre ytor av jordklotet tas upp av 

urbana ytor (Iversen, 2014).  

Exempel på förtätningsprojekt som sker i staden är bland annat, Eyrafältet, Sveaparken, 

Drottningparken, och på norr i närheten till vattentornet Svampen (Handlingsplan Örebro, 

2014). De områden som Örebro kommun vill förtäta ligger inom den röda linjen på figur 1 

nedan.  

 

 

Figur 1: Bilden visar var Örebro kommun vill att staden ska växa, det är inom den här röda linjen 

som kommunen ser att det framtida Örebro ska ligga. (Handlingsplan Örebro, 2014)  
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4.4 Förtätningsprojekt i Örebro 

Det finns en rad förtätningsprojekt i Örebro ett exempel är vid drottningparken där det byggs 

kontor  i parkens ena hörn precis ovanför rondellen i närheten av Virginska skolan. 

 

 

Figur 2: Figuren visar Drottningparken, området innanför den röda linjen är det området som ska 

förtätas (Handlingsplan, Örebro kommun, 2014)  

Det här kommer medföra att området får en mer stadskänsla då det kommer finnas hus 

och inte enbart grönytor när man åker in vid infarten. Det är svårt att veta hur parken kommer 

att påverkas av den här förtätningen men det finns planer på att samtidigt rusta upp den delen 

av parken som blir kvar. Det kommer även att anläggas en skatepark i parken, det här kan 

medföra att fler människor kommer att använda och vistas i parken.  Det här är ett projekt 

som är lite på gränsen eftersom kommunen helst inte bygger på grönytor och parker men det 

finns inte några ytterligare planer på att exploatera parken (Iversen, 2014). 

 Det har även skett en rad förtätningar kring Eyrafältet i staden, här har det byggts 

bostäder på de grusytor som fanns där förut. Även stadens idrottsannläggningar som finns på 

Eyrafältet har byggts ut och expanderat i storlek.  
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Figur 3: Bilden visar hur Eyrfältet såg ut 2003. (Handlingsplan Örebro kommun, 2014) 

 

Figur 4:  Så här såg Eyrafältet ut 2012 och det är väldigt tydligt att området har blivit mer tätt och 

passar in i staden (Handlingsplan Örebro kommun, 2014) 

 

På Eyrafältet så är det främst nya bostäder som har byggts på den tidigare outnyttjade marken 

men även upprustningar av de idrottsanläggningar som ligger på fältet.  

Det finns även väldigt mycket förtätningspotential utmed järnvägsspåret som korsar 

staden, där har kommunen köpt upp Svampenterminalen så där kommer det också att byggas 

mycket i framtiden. Så området kring svampen kommer att förtätas en hel del. Det är viktigt 

att ha en översiktlig syn på vad varje yta kommer vara värd i framtiden (Iversen, 2014) 

Det har tagits fram en fördjupad översiktsplan över järnvägsområdet, det sträcker sig hela 

vägen från Svampen till södra stationen och ner till Aspholmen. Utmed den här sträckan så 

har kommunen kollat på förtätningsmöjligheter, men här handlar det främst om verksamheter 

av olika slag eftersom de här ytorna är väldigt bullerutsatta. Norr om postterminalen där det 

finns en gammal kexfabrik, från denna plats så är det 90 meter till spåret,  där finns det 

enorma ytor att använda för bebyggelse. Det finns även planer på att bygga om södra 

stationshuset där de ska riva det nuvarande lilla stationshuset och lämna plats åt ett större 

stationshus, som kommer kunna innehålla kontor och andra verksamheter. Det kan medföra 

att gaturummen minskas. Kommunen ser även fördelar med att bygga kring järnvägsspåret då 
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det underlättar transporter för arbetskraften från andra delar av regionen. Den här typen av 

förtätningsprojekt tar inte heller några grönytor i anspråk vilket måste ses som något positivt 

(Iversen, 2014).  

I Örebro finns det gott om infartsleder och genomfartsleder anlagda på 1960-talet enligt 

då rådande planeringsideal. Stadsdelarna planerades med bilen i centrum. Det har betytt att 

staden har fått en annan skala, med stora gator anpassade för höga hastigheter. Den här typen 

av planering som skedde tidigare har försvårat framkomligheten i staden för de som vill cykla 

eller gå. Örebro kommun har planer på att krympa dessa enorma gaturum som finns intill 

dessa stora farleder. De stora obebyggda ytorna kring vägarna har bidragit till att gaturummen 

har blivit väldigt öde och fyller ingen funktion i en växande stad. Hela Östrabangatan är 

överdimensionerad och är gjord som en motorväg, i framtiden ska det fortsatt vara 4 körfält 

men utan mittrefug och separata svängfiler. På detta sett kommer gatuutrymmet att kunna 

minskas och det kommer kunna byggas kontor. Det finns även planer på att krympa 

gaturummet i stadsdelen Haga. 

 

 

Figur 5: På figuren syns ett exempel på ett enormt gaturum vid Haga centrum (Handlingsplan Örebro 

kommun, 2014) 

Som man kan se på bilden så är det 150 meter mellan husen som ligger på varsin sida av 

vägen som korsar området. Det är de här gaturummen som kommunen vill minska i staden. 

Det finns många planer på hur området ska förtätas och förbättras så det får en mer 

sammanvuxen stadskänsla.  
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Figur 6: Figuren visar en av planerna som finns för att Haga centrum (Handlingsplan Örebro 

kommun, 2014)  

Längs de breda gatorna som korsar Haga centrum vill Örebro kommun bygga verksamheter 

som inte stör omgivningen men även bostäder ska byggas kring gatan. Tanken är området ska 

få en kvartersliknande struktur där husen ska vara riktade ut mot vägen med fönster och 

entréer. Den nya bebyggelsen ska anpassas till samma skala som den befintliga bebyggelsen 

som finns i området.Tanken är även att de här husen kring gatan ska bidra till att området ska 

få en stadsmässig miljö. Den ska även minska ner hastigheterna som bilisterna håller i 

området för att göra det säkrare och mer tillgängligt för cyklister och fotgängare.  

 

4.5 Örebro bostäders roll vid byggande i Örebro 

Örebro bostäder AB förkortat ÖBO är Örebros kommunala bostadsbolag. Örebro bostäder får 

ägardirektiv från kommunen, dessa direktiv handlar främst om vad som ska byggas i staden 

och om inget annat bolag bygger så hamnar den uppgiften på deras bord eftersom det är 

kommunens uppgift att se till bostadsförsörjningen i staden (Palmgren, 2014) Bolaget leverar 

för närvarande cirka 200 lägenheter per år och har tillgänglig mark för att kunna bygga cirka 

2000 lägenheter. Örebro bostäder har fått en del uppgifter från kommunen där ibland att 

bygga studentbostäder och seniorboenden. De tittar hela tiden på de tomtmarker som finns 

tillgängliga och erbjuds för byggande (Palmgren, 2014).  Det är ingen specifik mark som de är 

intresserad av utan de tittar på alla möjligheter som finns.  

 

4.6 Örebro bostäders strategier vid förtätning 

Örebro bostäder arbetar med en rad förtätningsprojekt i innerstaden men de jobbar även 

externt utanför stadskärnan till exempel så finns det projekt vid Vintrosa utanför staden där 

det ska byggas nya bostäder. Här kommer det handla om förtätning och 

kompletteringsbyggande. Det sker även förtätningsprojekt i stadens ytterområden. För 
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tillfället så är det enbart kompletteringsbyggande och förtätning som de arbetar med. Det 

finns inga planer på nya stora bostadsområden som de ska bygga däremot ska det byggas 

2000 nya bostäder vid Södra Ladugårdsängen, men här är det flera aktörer som är inblandade 

vid byggandet och inte enbart Örebro Bostäder som är inblandade. Byggandet kommer se ut 

på detta sett när det är färdigt.  

 

 

Figur 7: Så här ser planerna ut för området Södra Ladugårdsängen. (Örebro kommun, 2014) 

Enligt Peter Palmgren så är det helt nödvändigt att få staden att växa utåt också eftersom att 

stadens befolkning hela tiden ökar. Att enbart förtäta och kompleteringsbygga kommer inte att 

räcka i längden (Palmgren, 2014). Det är inte enbart nya bostäder som Örebro bostäder 

arbetar med. De ser även över deras befintliga bostäder för renoveringar där det sker en 

förbättring av energieffektiviseringar. Vid renoveringarna ser även de över om det är möjligt 

att höja husen ett par våningar. Vilket redan har skett vid ett par tillfällen och det är en metod 

som Örebro bostäder kommer fortsätta med, detta kommer medföra ytterligare förtätning av 

staden. Andra områden som undersöks är att försöka kunna bygga i närhet till vatten i staden 

men här finns det risk för översvämningar som försvårar den processen. En annan 

förtätningsmetod som Örebro bostäder arbetar med är att bebygga gammal industrimark. Att 

bygga på gammal industrimark kan bli en dyr historia då det tillkommer saneringskostnader 

för marken. Detta kan försvåra den byggmetoden, men detta ser Peter Palmgren som något 

som är nödvändigt i längden. Det eftersom det ofta medför att de får tillgång till väldigt 

mycket mark vid attraktiva lägen. Att sanera gammal industrimark medför även miljövinster i 

och med att marken blir betydligt mer ren från miljögifter (Ibid). Det är centrala bostäder som 

efterfrågas i störst utsträckning i Örebro och det är en av de största anledningarna till Örebro 
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bostäder ägnar sig åt förtätning och byggande inne i staden. Skulle efterfrågan vara större för 

andra typer av bostäder så skulle även de ändra sina strategier för stadens byggande (Ibid). 

 Förtätning bidrar till en rad fördelar till en stad. En av fördelarna är att all service som de 

boende behöver redan finns på plats. Det kan röra sig om allt från infrastruktur till butiker. 

Alltså behövs det inte dras ny vägar och vattenledningar när områden förtätas vilket sparar tid 

och pengar (Ibid). En av svårigheterna vid förtätning inne i stadskärnorna är att exempelvis 

när det byggs inne i stan så stör själva byggprocessen allt omkring i området med buller och 

trafiksvårigheter. Dessa processer tar oftast två år och då ska de boende i området störas av 

det här byggandet i två år framåt vilket inte är optimalt. Sen byggs det oftast på parkeringar 

vilket kan göra det svårt för människor att hitta parkeringar och det betyder att de åker runt i 

staden extra för att hitta någonstans att sälle bilen. Minskar parkeringarna så kan även handeln 

i staden dö ut då människor istället  åker ut till externa varuhus utanför staden (Ibid).  
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5. AVSLUTANDE DISKUSSION 
 

I detta kapitel så kommer de resultat som tagits in från empirin att diskuteras. Diskussionen 

kommer diskutera de argument som har förts fram tidigare i arbetet. Förtätnings som 

planeringsmetod och hållbarhetsstrategi kommer att diskuteras.  

 

5.1 Förtätning som planeringsmetod 

Planerarna i Örebro kommun har använt sig av planeringsmetoden förtätning i relativt stor 

omfattning i Örebro stad. Det mesta av den nya bebyggelsen som har skett och den som skall 

planeras i framtiden är förtätningsprojekt och annan form av kompletteringsbyggande. 

Eftersom att planerarna i Örebro kommun har valt att ägna sig åt den här planeringsmetoden 

tyder det på att Örebro kommun anser att det är den mest lämpade planeringsmetoden för 

Örebro. Kommunen har ett utsatt mål om att öka tillgängligheten i staden, det genom att 

orienteringen med gång och cykel skall förbättras. Om det målet uppnås så minskar behovet 

av biltransporter inne i staden. När kommunen förtätar staden leder det till att avstånden 

mellan stadens stadsdelar minskar och befolkningen i de befintliga stadsdelarna ökar.  Det här 

visar på att Örebro kommun har haft en ekologisk hållbar tanke med den här planeringen. Då 

ett minskat bilanvändande även ger en reducerad mängd utsläpp av avgaser. 

 Den minskade användningen av bilar ger även en ökad social hållbarhet genom att det 

ger en bättre miljö som i sin tur påverkar hälsan positivt av de som vistas i området. Det 

påverkar även positivt genom att folk väljer att röra på sig mer. 

De flesta invånarna i Örebro vill helst bo inne i staden och det har lett till att efterfrågan 

är störst för bostäder inne i staden och det kommunala bostadsbolaget Örebro Bostäder arbetar 

på så vis att de vill lösa den efterfrågan som finns. Genom att förtäta staden så löser de delar 

av den här efterfrågan som finns genom att förtätningen bidrar till att det blir fler bostäder 

inne i staden. Alltså så löser planeringsmetoden förtätning efterfrågan på centrala bostäder 

som finns i Örebro. Örebro Bostäder genomför även renoveringar av äldre bebyggelse inne i 

staden. Vid renoveringarna så blir husen mer energieffektiviserade. Det medför att det bidrar 

till en ökad ekologisk hållbarhet i staden då husen förbrukar mindre energi. Den är 

förtätningen bidrar även till sociala fördelar då människor får större möjligheter att kunna bo 

vid centrala lägen inne  i staden.  

Tanken som Örebro kommun har är också att stadens invånare ska ha närhet till bra 

service var de än bor i staden. Tack vare förtätningen av de glesbebyggda områdena så blir det 

mer genomförbart att öka servicen i dessa områden. Eftersom det kommer bli en större 

efterfrågan på en bättre service. Om kommunen förtätar de utglesta områdena så betyder det 

även att det kommer bli enklare och billigare att lösa kollektivtrafiken ut till dessa områden. 

Då fler människor kommer åka samma bussar ut dit så blir det fler betalande resenärer per 

busstur. Förtätningen bidrar alltså till att staden får bättre service och kollektivtrafik till 

stadens ytterområden. Det bidrar till en ekonomisk hållbarhet då det blir billigare för 

kommunen att ge invånarna service. Eftersom det blir fler människor som delar på samma 

service. Det bidrar även till social hållbarhet genom att ökad service kan medföra att 

invånarna mår bättre.  
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När kommunen väljer att förtäta så blir marken ofta väldigt dyr det medför att alla 

bostäder som kommer fram genom att kommunen förtätar staden kan få väldigt höga hyror. 

Det är inte alla människor som har råd att betala de här höga hyrorna och det kan lätt bli så att 

de som inte ha råd får söka sig någon annanstans, det här kan i sin tur medföra att 

segregationen i staden ökar. Här uppstår ett svårt dilemma för kommunen ska kommunen 

fortsätta att förtäta och bygga på dyra tomter eller ska kommunen försöka bygga mer utanför 

staden där marken oftast är billigare. Det blir ett vägande mellan förtätningens fördelar och 

nackdelar. 

 

5.2 Förtätning och hållbarhetsbegreppet 

Tidigare i arbetet så har Bergs resursmodell tagits upp. Modellen beskriver sju olika resurser 

som är viktiga att ha i åtanke när en stad planeras. De sju resurserna som Berg tog upp i sin 

modell var, ekonomiska, fysiska, sociala, organisatoriska, estetiska, biologiska och kulturella 

resurser. Örebro kommun har istället delat upp hållbarhet i tre dimensioner, ekonomisk, 

ekologisk och social hållbarhet. Örebros planer för hållbarhet har inte kommit så långt då det 

inte finns något samlat planprogram gällande hållbarhet. Örebro kommun har dock ett 

miljöprogram framtaget.  Programmet förmedlar kommunens mål som den har gällande 

miljön i staden, där finns det exempelvis förslag på hur mycket kommunen vill minska 

utsläppen med de kommande åren. Av de här sju hållbarhetsresurserna som Berg tog fram så 

är det främst tre delar som Örebro kommun har valt att lägga energi på. Däremot så lägger 

Örebro kommun ner energi på alla delar indirekt genom att de flesta resurserna i modellen 

finns med i någon av de handlingsplaner som finns.  

Förtätningen bidrar till att uppnå en del av de kriterierna som finns för att uppnå en 

hållbar stad. De fysiska delarna är svårt att uppnå enbart genom förtätning då det handlar mer 

om att lägga om energianvändningen och övergå till en mer klimatsmart energianvändning. 

Där solkraft och vattenkraft prioriteras. Den här delen är svår att koppla direkt till förtätning. 

Dock så har de renoveringar som Örebro Bostäder har gjort bidragit till att husen förbrukar 

mindre energi.  

Vid de ekonomiska effekterna så finns det delar som förtätning bidrar med. Förtätas 

staden så kan fler människor dela på den befintliga infrastrukturen och de vatten och 

energiledningar som finns i staden, men även dela på avloppsystemen. Det betyder att det blir 

ekonomiska vinningar av att förtäta när det gäller dessa områden. Däremot så är marken som 

förtätas ofta dyrare vid dessa områden vilket kan få byggkostnaderna öka.  

Förtätningen har även sociala effekter då fler människor bor ihop på en och samma yta så 

kan det leda till att fler kontakter kan knytas i staden. Det bidrar även till att det blir kortare 

avstånd från hemmet och jobbet vilket kan bidra till att människor mår bättre socialt. Närhet 

till service och andra verksamheter kan bidra positivt. Det kan även bidra till att fler 

människor får möjlighet att bo i staden då det blir fler bostäder som ligger centralt i staden. 

Det går dock att vända på det här resonemanget då det också blir dyrare att bo i de nya husen 

som byggs i staden vilket kan medföra att segregationen i staden ökar vilket påverkar det 

sociala negativt.  

När det kommer till de organisatoriska effekterna av förtätning, bidrar det som sagt till att 

krympa avstånden i staden, vilket kan underlätta transporterna i städerna. Vilket kan 
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underlätta för olika typer av transportsystem. Det bidrar även till att fler människor får närhet 

till dessa transportsystem. Det tar även kortare tid och det blir smidigare att använda dem. 

Alltså alla stadens invånare bör ha närhet till en busshållplats eller tunnelbana eller liknande 

för att det ska kunna klassas som hållbart. Däremot blir detta inte lika uppenbart i Örebro då 

det inte finns så mycket transportsystem i staden, exempelvis finns det inte någon tunnelbana 

eller spårvagn. De transportsystem som finns är buss och tåg men tågen går inte att använda 

för att transportera sig inom staden. Då är frågan om förtätningen bidrar till så mycket när det 

gäller de organisatoriska resurserna. Däremot så kan bussförbindelserna i staden bli bättre i 

och med förtätningen.  

Gällande de biologiska resurserna så kan förtätning bidra till att det byggs på grönytor 

och parker i staden. Det betyder att dessa ytor kan minska i staden om den förtätas på fel sätt. 

Bebyggs dessa ytor kan det även bli problem med dagvattnet i staden. Något som är viktigt 

för att undvika översvämningar i staden. Förtätning kring parker kan bidra till att de parker 

som finns används mer och även blir mer säkra för att det finns mer människor i närheten av 

parken. Det kan däremot också slita mer på parkerna om det blir fler människor som ska 

använda sig av samma park. Det kan leda till exempelvis ökad nerskräpning. Förtätning kring 

parker kan även riskera att parkerna känns mer privata och ämnade enbart för de personerna 

som bor tätt intill, vilket kan leda till att andra människor inte vill utnyttja parkerna. Byggs det 

på grönytor så kan det även leda till att träd fälls i staden vilket kan få effekter på luften i 

staden. Däremot så har Örebro en trädgaranti vilket betyder att för varje träd som fälls så 

måste det sättas dit ett nytt. Det bidrar till att fällandet av träd i och med förtätning inte får 

lika många negativa effekter som om det inte hade funnits något trädgaranti.  

De estetiska effekterna av förtätning är svårt att bedöma då alla människor har olika smak 

för hur en stad ska se ut. Förtätas områden så leder det ofta till en mer blandad bebyggelse där 

de äldre befintliga husen blandas med yngre nya husen. Vilket i vissa fall blir estetiskt 

tilltalande och i vissa fall inte. Det är väldigt svårt att bedöma de estetiska effekterna.  

De kulturella effekterna är även de svåra att bestämma, men Örebros stadskärna är ett 

riksintresse för kulturmiljövård vilket försvårar byggande av nya bostäder inne i stadskärnan 

alltså leder det till  att kulturen inte blir lidande av förtätning inne i själva stadskärnan. Oftast 

är det stadskärnan som är något som kommunen vill bevara och också något som de inte 

förtätar i samma utsträckning som områdena precis utanför stadskärnan. Förtätas det på rätt 

sätt så kan staden bli mer tät utan att stadens kulturella arv påverkas i negativ bemärkning.  

 

5.3 Diskussion rörande metoden 

Under arbetet genomfördes  semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna som genomfördes blev 

lyckade och mycket användbar information kunde insamlas. Den första intervjun var med 

Anita Iversen på stadsbyggnadskontoret i Örebro. Intervjun bidrog till en större förståelse 

över de planer som Örebro kommun har för staden. Vilka förtätningsprojekt som de planerar 

att genomföra. Intervjun medförde även information om vilka fördelar samt vilka nackdelar 

som det kan innebära med förtätning. Den andra intervjun som genomfördes var med Peter 

Palmgren från det kommunala bostadsbolaget Örebro bostäder. Intervjun blev lyckad och 

innebar att viktig information kring hur Örebro bostäder jobbar med förtätning kunde 

insamlas. Intervjuerna var kvalitativa och det innebar att frågorna var väldigt öppna och det 
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viktiga var själva innehållet av de svar som de gav. Det här medförde att de intervjuade 

personerna lämnade väldigt detaljerade svar på de frågor som de fick under intervjuerna. 

Svaren som lämnades under intervjuerna hjälpte till att svara på de frågeställningarna som 

fanns med arbetet, men hjälpte även till att uppfylla syftet med arbetet. Intervjuerna spelades 

in, det medförde att ingen av den data som samlades in försvann och all information kunde 

användas senare när själva arbetet började skrivas. Transkriberingen av det inspelade 

materialet påbörjades på en gång efter att intervjuerna hade genomfört, främst för att det är en 

väldigt tidskrävande process som måste genomföras för att datan ska kunna användas på ett 

effektivt sätt under arbetets gång. Utöver intervjuerna så användes en del policydokument från 

Örebro kommun vid arbetet dessa dokument var till väldigt stor hjälp eftersom de var väldigt 

detaljerade och innehöll väldigt mycket information rörande Örebros förtätningsplaner. 

Metoden som användes under arbetet bidrog till att framkom detaljerade svar som hade varit 

svåra få reda på om arbetet hade fokuserat på någon annan metod än intervjuer. Metoden 

bidrog även till att få både planerare och  personer som ansvarar för bostadsförsörjnings 

åsikter kring förtätning framkom.  

 

6. SLUTSATS 
 

Örebro kommun jobbar med förtätningar i alla delar av staden i såväl innerstaden så som i 

stadens ytterområden. Det finns en rad olika förtätningsprojekt som sker i staden exempelvis 

vid Drottningparken i Örebro där det ska byggas i utkanten av parken. I Örebro så ger 

kommunen ägardirektiv till det kommunala bostadsbolaget Örebro bostäder AB och meddelar 

vad som ska byggas. Sen är det deras uppgift att se till att det byggs så länge inget annat 

byggföretag tar på sig uppgiften och bygger det som ska byggas. Örebro bostäder jobbar 

mycket med förtätningar eftersom det är centrala lägenheter som efterfrågas. Det finns en rad 

fördelar med förtätning bland annat att avstånden krymper i staden och marken utnyttjas på ett 

mer effektivt sätt. Men det finns även negativa effekter av förtätning såsom att parker kan 

bebyggas och gröna ytor försvinner i staden vilket kan påverka miljön på ett negativt sätt. Det 

är svårt att avgöra om förtätning är en hållbar planeringsmetod då den både har negativa och 

positiva aspekter. Förtätning kan ske på många olika vis och när förtätning sker på ett bra sätt 

och inte bygger bort gröna ytor i staden så kan det bidra till en mer hållbar stad.  Under 

arbetets gång så har det framkommit tydligt att förtätning kan bidra till att en stad blir mer 

hållbar. Eftersom att metoden bidrar till att uppfylla de flesta av hållbarhetsbegreppets olika 

dimensioner för hur en hållbar stad planeras.  
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