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abstract 

This report is an evaluation on a general scale, concerning the 
consequences of densifying single housing areas in Malmö.

An area consisting of single homes typically makes out a priviliged living 
environment, with a uniform range of homes, regarding residential sizes 
and forms for tenure, and a slow turnover in the housing market. This 
report attempts to show that single housing areas in general often holds the 
capacity to accomodate a greater number of house holds than it currently 
does. According to this report the single housing areas can become more 
inclusive and serve as a part of the solution to current problems within the 
housing market. In order to accomplish this, the city planning office needs 
to apply a different kind of planning process than it does today. This report 
presents a suggestion for an alternative planning process together with a 
suggested model for the city planning office on how to approach the task of 
densifying single housing areas. 

The report suggests that the municipalities offer private home owners the 
possibility to densify development within their own properties, with the 
aim of creating additional rental homes in varying sizes.
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sammanfattning

Detta arbete är en översiktlig utvärdering av de konsekvenser som en 
förtätning i villaområden i Malmö kan tänkas bära med sig.

Ett villaområde utgör typiskt en exklusiv boendemiljö i staden, med 
ett begränsat utbud av boendeformer och en trög omflyttning på 
bostadsmarknaden. Försöken i arbetet belyser att villaområden generellt  
har kapacitet att hysa fler hushåll, bli mer inkluderande och fungera som 
en del av lösningen till bostadsmarknadens problem. Det som behövs är att 
kommunen tar initiativ till att omvärdera befintliga detaljplaner, något som 
är mycket ovanligt i planeringen av Malmö idag. Ett förslag på angreppssätt 
för arbetet med att ta fram en ny detaljplan presenteras.

I rapportens upplägg för förtätning i villaområden möjliggör kommunen 
ett byggande i privat regi genom utökade byggrätter på privata fastigheter. 
Civila aktörer görs till potentiella byggherrar och hyresvärdar, i en ny typ av 
område: flerhushållsområdet.

Två hinder för förtätning av villaområden i Malmö är de idag begränsade 
möjligheterna att på ett precist sätt föra medborgardialog samt 
begränsningar i hur krav kan ställas vid utformningen av gröna miljöer. Detta 
leder till exempel till att det är svårt att värna om de ekosystemtjänster som 
villaområdenas trädgårdar förser staden med.

Villa - VilJa
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är Förtätning i 
VillakVarter något För 
MalMö?

VillaoMråDen kan 
planeras igen

risk För goDtyckliga 
BeDöMningar och För att 
potentiella Byggherrar 
stängs ute

Mål och Mening, aVsiktsFörklaring

Min avsikt är att översiktligt utvärdera om förtätning i villakvarter kan vara något för Malmö 
stad att titta närmare på. Jag har koncentrerat arbetet till att handla om hur planavdelningen 
skulle kunna närma sig frågan och hur detaljplanearbetet skulle kunna fungera som verktyg 
för ändamålet att förtäta villaområden. Jag föreslår en fördelningsprincip av byggrätter för att  
säkerställa att bedömningen, av de respektive fastigheternas förutsättningar för förtätning, 
sker på likvärdiga grunder för varje fastighet inom ett givet område. Fördelningsprincipen 
ska vara flexibel för att kunna tillämpas på områden med olika bebyggelsekaraktär. En sådan 
princip ger förutsättningar för ett effektivt arbete med väl förankrade resultat som kan 
accepteras på bred front.

vaD är Det jag ifrågasätter?

Med fokus på villaområden ifrågasätter jag att detaljplaner ligger orörda efter antagande och 
inte uppdateras på kommunalt initiativ och därmed inte införlivas i stadens övergripande, 
samtida mål och visioner. I arbetet ifrågasätter jag också att villaområden inte planeras för en 
förhöjd täthet.

vaD är problemet?

Kommunen reviderar idag detaljplaner på initiativ av en enskild byggherre vilket resulterar 
i små planer, framtagna vid olika tillfällen och handlagda av olika personer. Ett sådant 
förfarande gör det svårare för kommunen att likvärdigt bedöma olika fastigheter i 
närliggande detaljplaner, samtidigt som det kräver att byggherren har förmåga och resurser 
att följa och motivera en hel detaljplaneprocess. Det är ett förfarande som ökar risken för 
godtyckliga bedömningar och som utestänger mer resurssvaga potentiella byggherrar från 
möjligheten att bidra till stadens utveckling. 

Malmö har en ökande befolkning och ett åtagande att inte växa utåt och bebygga värdefull 
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BostaDsBrist och För låg 
Byggtakt i ett MalMö 
soM ska VäXa innanFör 
ringVägarna

koMMunen MöJliggör 
och ciVilsaMhället 
proDucerar

hur koMMunen kan närMa 
sig uppgiFten

åkermark. Det finns en obalans på bostadsmarknaden i Malmö där efterfrågan på mindre 
bostäder är stor och där det finns en viss brist på billiga, större bostäder (Malmö Stad 2014, 
16). I ett antal områden är trångboddhet ett problem samtidigt som bostäder, inte minst i 
villaområdena, står underutnyttjade. Det är ekonomiskt fördelaktigt för äldre att bo kvar i 
villan, även om behov och önskemål inte stämmer med boendet (Malmö Stad 2014, 17). 
Villaområdena utgör dessutom ofta en boendemiljö med stora kvaliteter samtidigt som 
områdena är starkt exkluderande i sin utformning och bidrar till segregation genom ett 
ensidigt utbud av bostäder vad gäller upplåtelseform, boendeformer och boendestorlekar 
(Malmö Stad 2014, 28). 

vaD är Det jag provar?

Med detaljplanearbetet som verktyg provar jag att öka handlingsutrymmet för 
fastighetsägare, inom ett område av enskilda fastigheter. Jag lämnar till respektive 
fastighetsägare att förvalta handlingsutrymmet och möjligheten att bli byggherre och 
hyresvärd. Jag frågar mig vilka faktorer sådana förändringar påverkar i den befintliga miljön, 
vilka kvaliteter det kan tillfoga, vilka ytor det kan tänkas resultera i, vilket antal nya bostäder 
som skulle kunna tillkomma och vad det skulle kunna ge för möjligheter för Malmö i stort. 

vaD är Det jag föreslår?

Jag föreslår att kommunen på eget initiativ reviderar detaljplaner för hela villaområden 
för att öka byggrätten inom villakvarterens fastigheter. I det jag presenterar finns också ett 
förslag på tillvägagångssätt för arbetet med att ta fram en ny detaljplan för ett område. 
Det föreslagna tillvägagångssättet ska se till att varje fastighet inom ett givet område blir 
likvärdigt bedömd samtidigt som befintliga kvaliteter värnas och nya kvaliteter tillkommer.
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skulle Det Verkligen 
Vara oMöJligt?

BostaDsFrågan 
en högaktuell 
saMhällsutManing

erFarenheter Från MalMö 
staDsByggnaDskontor i 
ryggen

Min ingång till äMnet

Bakgrunden till det här examensarbetet är mycket enkel: En skånsk kommunalpolitiker 
hävdade på en bostadskonferens som jag besökte i Malmö hösten 2015, att metoden 
som beskrivs i forskningsrapporten Mellanstaden inte var möjlig att applicera på någon 
plats, någonstans, i Skåne. Han lovade. Det påståendet fick mig att vilja titta närmare 
på rapportens metod och idé, att förtäta i villakvarter, med Malmö som studieplats. Jag 
ville se om, och i så fall hur, idéerna från forskningsrapporten kunde vara applicerbara på 
villaområden i Malmö. 

Bostadskonferensen var Skånsk Bostadsforum, arrangerat av Region Skåne, Länsstyrelsen 
i Skåne samt Kommunförbundet i Skåne. Konferensen samlar byggherrar, fastighetsägare, 
politiker, tjänstemän, arkitekter och andra aktörer i byggbranschen för att över 
yrkesgränserna diskutera bostadsfrågan. Att jag befann mig på konferensen berodde delvis 
på att jag vid detta tillfälle var projektanställd på enheten för strategisk, fysisk planering på 
Region Skåne men framförallt för att jag var nyfiken. Bostadsfrågan är i mina ögon en av våra 
mest intressanta samhällsutmaningar, en utmaning där arkitektens kompetens och kunskap 
är av central vikt för debatten.

Under 2013 praktiserade och arbetade jag på Stadsbyggnadskontoret i Malmö, på 
planavdelningen där jag assisterade i flera processer inför framtagandet av en ny detaljplan. 
Arbetet innebar mycket kontakt med olika aktörer i byggbranschen. Det gav mig en värdefull 
insyn i hur planeringen fungerar i praktiken och hur rollfördelningen i byggprocesserna ser 
ut. 

Mot den bakgrunden och med bostadsutmaningens aktualitet, kändes villaområdenas 
potential i Malmö som ett givet ämne för mig att skriva mitt examensarbete om.
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Del 1 
unDerlag

Om hur planering idag ofta drivs av marknadens initiativ och vad alternativet 
skulle kunna vara. Om hur villakvarteren fungerar som stadens lungor 
och klimatjusterare och om olika perspektiv på villakvarterens framtid, 
kvaliteter, och styrkor. 
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en inBlick i planeringsprocessen 

Stadsbyggnadskontoret är en kommunal förvaltning som har i uppdrag att planera staden 
och se till att lagar och regler efterlevs. I uppdraget ligger att göra avväganden mellan olika 
parters intressen när staden utvecklas och förändras med hänsyn både till de parter som 
talar för sig själva och de som inte gör det. 

avDelningar som examensarbetet tangerar

Förvaltningens arbete är uppdelat mellan olika avdelningar, av vilka tre är av centralt intresse 
för det jag föreslår. Avdelningarna delar samma övergripande uppdrag men arbetar från olika 
vinklar och med olika omfattning på geografiskt område. 

Strategiavdelningen arbetar med översiktlig planering med hela Malmö kommun som 
utgångspunkt och förutsättning. Arbetet innebär planering för hur Malmö ska sköta frågor 
som bostadsförsörjning, energi, naturvård, landskapsplanering och trafik samt utredningar 
om var i kommunen olika förändringar eller funktioner kan vara lämpliga att genomföra 
och placera. Malmös översiktplan, ÖP2012, är en av produkterna som tas fram av 
strategiavdelningen. Detta arbete anknyter till frågor för den strategiska avdelningen om hur 
bostadsförsörjningen ska lösas och markresurser utnyttjas, i vilka områden det skulle vara 
önskvärt att möjliggöra ett utökat byggande, vilka kvaliteter för staden som påverkas och hur 
en sådan förändring kan tänkas påverka Malmö i stort. 

För planering av avgränsade områden inom kommunen svarar stadsbyggnadskontorets 
planavdelning. Planavdelningen arbetar med utredningar och ställningstaganden, 
strategiskt och strukturellt såväl som i projektbaserad form. Frågor för planarbetet rör till 
exempel stadsgestaltning, landskapsbild, miljöfrågor, trygghet, säkerhet och trafiklösningar. 
Genom planavdelningen drivs också frågor om stadens utveckling, i särskilda projekt 

strategiaVDelningen, 
planaVDelningen och 
staDsarkitektaVDelningen

strategiaVDelningen - 
planering För hela MalMö

planaVDelningen - 
planering För Delar aV 
MalMö
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planering För hur 
enskilDa Fastigheter och 
ByggnaDer hJälper till 
att uppFylla staDens Mål 
och Visioner

proaktiV planering - Den 
planering soM koMMunen 
sJälV tar initiatiV till 
och genoMFör i egen regi

men också i form av metodutveckling, utredningar och skissarbete för områden i staden. 
Planavdelningen ansvarar för att upprätta detaljplaner, vilka beskriver kraven för bebyggelse 
inom ett givet område. För planavdelningen handlar detta arbete om tillvägagångssättet, 
hur nya byggrätter kan fördelas så att olika parter bedöms likvärdigt, hur befintliga områden 
påverkas vad gäller karaktär, funktioner, transporter och behov av kommunal service. 

För enskilda fastigheter och bebyggelsens inre rum svarar bygglovsenheterna under 
stadsarkitektavdelningen. Bygglovsenheterna säkerställer bland annat att byggprojekt 
uppfyller detaljplanens krav avseende exempelvis bebyggelsens innehåll, placering, och 
gestaltning. I  Malmö har stadsarkitektavdelningen även tagit fram ett arkitekturprogram, 
Arkitekturstaden Malmö (Malmö Stad 2016), med verktyg för att diskutera hur varje enskilt 
byggnadsverk kan utformas, form-, funktions- och tidsmässigt, för att bidra till att Malmö 
utvecklas i enlighet med översiktplanen. Bygglovsenheterna och stadsarkitektavdelningen 
berörs i frågan om att diskutera förslaget som möjlighet till en ny bebyggelsekaraktär, tids- 
och platstypisk för Malmö. Vilka krav som ska ställas i detaljplanen för att en utökad byggrätt 
med största säkerhet ska resultera i fler bostäder, snarare än någonting annat, är också en 
diskussion för bygglovsenheterna.

hur processer och verktyg använDs

Planeringsarbetet för de olika avdelningarna sker med varierande initiativ i bakgrunden. 
Strategiavdelningen jobbar i princip uteslutande på initiativ från stadsbyggnadskontoret 
självt, andra förvaltningar inom kommunen eller från politiken. Processerna hanteras 
proaktivt i förhållande till det som ska byggas. Genom det proaktiva planeringsarbetet 
går Malmö stad före och visar vägen för den byggda miljön och marknadens aktörer. 
Även planavdelningen och stadsarkitektavdelningen arbetar till viss del proaktivt. 
Översiktsplan, utpekandet av utvecklingsområden, fördjupad översiktsplan, planprogram 
och arkitekturprogram är exempel på typhandlingar från de olika avdelningarna som 

staDsarkitektaVDelningen -
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vanligtvis tas fram på initiativ av den egna förvaltningen eller i samarbete med andra delar av 
kommunen eller politiken, frikopplat från enskilda intressen.

I vissa kommuner görs även delar av detaljplanearbetet förebyggande. I Malmö och många 
andra större städer är det vanligaste förfarandet att den som önskar bygga något uppsöker 
kommunen med förslag på ny bebyggelse och ett önskemål om att en ny detaljplan ska 
framarbetas eller en befintlig plan ändras. Stadsbyggnadskontoret och planavdelningen 
uppdaterar i princip inte en befintlig plan eller gör planer på tidigare oplanerad mark på 
eget initiativ utan systemet bygger idag på principen “lagd plan ligger”. Arbetet som görs 
med detaljplaner sker istället på initiativ av den som redan har en idé, byggherren, och 
kan därför sägas vara av reaktiv karaktär där stadsbyggnadskontoret reagerar på befintliga 
önskemål och tankar om utveckling. Processen med att ta fram en detaljplan sker parallellt 
med att byggherrens idé utvecklas och omformas efter stadsbyggnadskontorets synpunkter. 
Detaljplaner, planprogram, fördjupad översiktsplan och bygglov är exempel på typhandlingar 
som alla vanligtvis eller emellanåt tas fram på grundinitiativ från annat håll än kommunalt. 

hur mitt förslag påverkar planeringsförfaranDet

Mitt förslag bygger på att detaljplaner för utökad byggrätt i villaområden istället planeras 
proaktivt. Det proaktiva förfarandet är ett upplägg som avviker från planavdelningens vanliga 
rutiner och som ekonomiskt innebär ett större risktagande för stadsbyggnadskontoret, där 
resurser läggs i förväg och kan få täckning först om byggrätterna faktiskt används av de 
enskilda fastighetsägarna. För att de tillkommande byggrätterna ska komma till användning 
är det av central vikt att de som bor, äger och vistas i villaområdena, såväl som personer 
som söker bostad, engageras i arbetet under detaljplaneprocessen genom någon form av 
medborgardialoger. Dialogerna kan förse kommunen med värdefull insyn i vardagslivet 
samt information om villkoren för dem som ska bygga och leva i området. Med kunskap om 
vardagens villkor kan kommunen visa vägen, likvärdigt för alla, och producera väl förankrade 
detaljplaner.

reaktiV planering - Den 
planering soM koMMunen 
tar sig an eFter 
initiatiV Från en part 
MeD särintresse i planens 
utVeckling

proaktiV planering MeD 
BreD kunskapsinhäMtning 
För att Fler ska Få 
MöJlighet att Vara MeD 
och Bygga staDen 
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här hör Mitt arBete heMMa

 initiatiV  >>>

planeringsprocess  >>>

Byggstart  >>>

Byggherre

Byggherrar

koMMun

koMMun

proaktiV planering 
(Det Jag Föreslår)

planeringsFörFaranDe reaktiV planering 
(iDag)

>>>

>>>

hur rollFörDelningen Mellan 
koMMun och Byggherre 
skiFtar i ett reaktiVt 
planeringsFörFaranDe 
JäMFört MeD i ett proaktiVt

<
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BilD 1 (öVerst), BilD 2 (neDerst t�V�) och egen BilD (neDerst t�h�)
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VillakVarterens roll i MalMö

omfattning och struktur

Uppskattningsvis finns det 570 ha med friliggande småhusbebyggelse innanför Inre 
Ringvägen i Malmö, i områden som inte är utpekade som särskilt intressanta ur ett 
kulturhistoriskt perspektiv. Ytan utgör drygt 10% av den totala marken innanför Inre 
Ringvägen. Inom de 570 ha ligger mellan sju- och tiotusen friliggande småhus, till vardags 
kallade villor. 

Varje villa är placerad på en egen fastighet där varje fastighet har en egen anslutning 
mot gatan. Grupperade i kluster, omringade och åtskilda av gator bildar villafastigheterna 
villakvarter. Flera angränsande villakvarter utgör tillsammans ett villaområde.

villakvarterens nytta och roll

Områden med villor visar ofta på stora boendekvaliteter. Karaktäristiskt rymmer de 
bebyggelse av hög kvalitet vad gäller material, konstruktion och planlösning. Bostäderna 
har i typiska fall god tillgång till dagsljus, möjlighet till avskildhet samt tillgång till varor och 
tjänster genom direkt närhet till bil- och cykelvägar. Villaområdets trädgårdar erbjuder 
vanligtvis generös plats för grönska som i sig utgör förutsättningen för ett gott mikroklimat. 

Tillsammans bidrar Malmös villakvarter till staden med kvalitativa boplatser och 
kulturhistoriska värden, mer eller mindre bevarade och avläsbara. Villakvarteren försörjer 
dessutom Malmö med viktiga ekosystemtjänster. En stor del av att säkerställa en hälsosam 
miljö i staden bygger på att villakvarterens trädgårdar och gröna miljöer värnas (KOD 
Arkitekter & Albaeco 2016, 17). 

Kan fler personer tillåtas ta del av de kvalitativa boendemiljöerna, samtidigt som befintliga 
kvaliteter bevaras eller till och med ökar och stadens ekosystemtjänster värnas? Det är en 
fråga som jag hoppas finna svar på genom det här arbetet.
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utBlick: VillaMark och planering

I arbetet har jag tagit avstamp i texter och publikationer av de som redan har tänkt, de som 
har kritiserat, beskrivit, byggt teorier och sökt metoder. Här sammanfattar jag hur materialet 
som jag har samlat relaterar till förtätning i villakvarter, vilka tankar om planeringsförfarande 
och målbilder för planeringen som presenterats i materialet samt vilka olika perspektiv på 
villamarken och villastaden som funnits med.

förtätning i villakvarter

 Sammantaget har fyra perspektiv på förtätning  i villakvarter gjort sig utläsbara. Det första 
perspektivet behandlar förtätning i villakvarter som en oundviklig och önskvärd utveckling. 
Arkitekten och debattören Ola Andersson pekar i sin bok Vykort från Utopia (2012) på att 
den underliggande fastighetsstrukturen för villaområden är densamma som för områden i 
stadskärnan. Strukturen utgör en grundförutsättning för “urbanitet”: fastigheter grupperade 
i kvarter, varje fastighet med sin egen plats vid gatan, kvarter inringade av gator eller 
annan allmänt tillgänglig mark. En sådan struktur har en inbyggd potential för “urban” 
exploatering, skriver Andersson. Andersson förespråkar ett urbant byggande i varje del 
av staden och beskriver den urbana miljön som en plats där även det oväntade kan äga 
rum. Det är en miljö som skapas med hjälp av sammanhängande kvartersvis bebyggelse 
om minst två våningar (Andersson 2012, 167). Att villakvarteren är lågt exploaterade 
idag är troligen en övergående fas, skriver Andersson (2012, 54). En till första anblicken 
liknande vision för villastaden, med bebyggelse ända ut i fastighetsgräns och terrasserade 
hus om tre till fyra våningar, beskrivs i boken Cities without cities - an interpretation of the 
Zwischenstadt (Sieverts 2003). Skillnaderna blir tydliga först vad gäller förhållningssättet 
till det urbana. I Sieverts bok målas ett framtidsscenario upp med en kontinuerlig väv av 
bebyggelse där skillnaden mellan stad och land såväl som mellan stadskärna och periferi 
inte längre är relevant. Villaområden inkorporeras i, och kan inte längre skiljas från, det 
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bebyggda landskapet. Sieverts vänder sig mot den enkelsidiga synen på vad som är urbant 
och pratar om en pågående stadsrenässans och hur den överskuggar våra möjligheter 
att se periferins verkliga situation (2003, 12). Sieverts menar att vi måste sluta fokusera 
ensidigt på stadskärnorna, börja se hela staden och utveckla periferin på samma villkor 
som stadskärnan. Det innebär också skapandet av en “mellanstad” (Zwischenstadt), menar 
Sieverts, på marken som brer ut sig mellan de gamla stadskärnorna. Sieverts fortsätter sitt 
resonemang om stadsrenässansen med att säga att urbanitet inte är en arkitekturstil utan 
en attityd och en atmosfär som bygger på öppenhet och mångfald och som kan förekomma 
i många olika miljöer. Periferin (däribland villakvarteren) kan med fördel förtätas, skriver 
Sieverts, förslagsvis genom att fristående hus blir på- eller utbyggda (Sieverts 2003, 29) men 
det ska inte göras genom att stadskärnornas stil efterhärmas. Mellanstaden ska växa fram på 
sina egna villkor. En helt ny karaktär skapas i Sieverts vision, en karaktär som vi ännu inte har 
några namn för.

Det andra perspektivet lyfter fram markresursen i villakvarter som en tillgång, för bra för 
att bortse ifrån. Med bostadsproblematiken i Stockholm som utgångspunkt argumenterar 
arkitektkontoret Paradiso Arkitekter i rapporten Mellanstaden (2015) för hur förtätning 
i villakvarter kan bidra till att lösa en rad samhällsproblem. I rapporten identifieras en 
snedfördelning av Stockholms mark där friliggande villor upptar en oproportionerligt stor 
del av stadens yta. Snedfördelningen av mark och lokaliseringen av villaområden skapar 
en ofördelaktig struktur som bidrar negativt till det stora trycket på Stockholms innerstad, 
stadens utspriddhet och segregationen i Stockholm. Strukturen förhindrar en välfungerande 
sammankoppling mellan stadsdelarna och tvingar till onödigt resande. Genom stärkta 
kopplingar mellan stadsdelarna och möjliggörandet att bygga flerbostadshus inom den 
befintliga villastrukturen menar Paradiso Arkitekter att villaområdenas inverkan på staden 
skulle bli en annan. En mer rättvis fördelning av marken, med mer tätbefolkade villaområden 
och förbättrade kopplingar mellan stadsdelar, skulle istället bidra till en mer energieffektiv 
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stad genom kortare transporter och högre grad av samutnyttjade resurser. Områdena 
skulle också bli mer inkluderande och välintegrerade när ett område kan rymma flera olika 
hushållstyper, utgöra en del i ett effektivt gatunät samt skapa ett bättre underlag för lokala 
tjänster och service så som matbutiker och vårdcentraler. I Paradiso Arkitekters analys utgör 
villaområdena en viktig del av själva problemen samtidigt som villaområdena också besitter 
eftertraktade kvaliteter. Sammantaget finns där, i Paradiso Arkitekters mening, en potential 
till förbättring som är för bra för att bortse ifrån. 

Med snarlik retorik har även KOD Arkitekter, i rapporten 500k (2016), granskat möjligheten 
att tillgängliggöra villaområden, som boplats för fler personer. Flera samhällsutmaningar; 
klimatet, bostadsförsörjningen och sociala frågor, bemöts i en lösning. Undersökningarna 
i rapporten fokuserar på Stockholm men författarna menar att resultat och slutsatser är 
relevanta för hela landet. Om en bråkdel av ägarna till småhus över hela Sverige tilläts bygga 
ut enligt 500k-modellen, räknar författarna med att 500 000 nya bostäder skulle kunna 
uppföras. Därav kommer namnet på förslaget och rapporten. En av utgångspunkterna för 
arbetet, och det som förslagen syftar att komma tillrätta med, är den bristande matchningen 
i hushållens och bostädernas storlek samt möjligheten att erbjuda fler att bo i en attraktiv 
livsmiljö. Enligt KOD Arkitekter består majoriteten av hushållen i småhus i Sverige idag av 
en eller två personer och var tredje husägare anser att bostaden är för stor (KOD Arkitekter 
2016, 5). Lösningen som KOD Arkitekter föreslår är en ökad frihet för fastighetsägaren att 
bygga om eller bygga till, i befintliga hus och på sin fastighet. Tanken är att boyta ska frigöras 
utan att fastighetsägaren behöver flytta från området. Flera hushåll kan dela på ett hus 
eller en fastighet. De separata bostädernas storlek kan byggas för att matcha hushållens 
omfattning och fler kan flytta till villaområdet och ta del av den attraktiva livsmiljön. 
KOD Arkitekter gör utredningar kring de olika samhällsutmaningarna. De identifierar att 
villaträdgårdarna är en värdefull resurs, inte bara för den som bor där utan för hela staden. 
Villaträdgårdarna utgör en ekologisk tillgång för staden. Vad gäller de sociala faktorerna 
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menar författarna att ett byggande i villaområden har möjlighet att vara ett samhällsbygge 
som ökar tilliten i ett område. I rapporten påpekas att hela modellen står och faller med 
villaägarnas gillande eller ogillande. Det är helt avgörande för resultatet av en förändring 
enligt 500k-modellen, menar författarna, att det i planeringsprocessen inhämtas kunskap 
från gruppen villaägare.

Både Paradiso Arkitekter och KOD Arkitekter drar paralleller till Egna hems-rörelsen från 
början av nittonhundratalet och lyfter fram civila aktörer som en bortglömd faktor som 
borde återaktiveras i samhällsbyggandet. 

Tanken om förtätning i villaområden är inte heller ny. På 1980-talet kom arkitekten och 
urbanhistorikern Dolores Hayden med kraftig kritik mot bebyggelsestrukturen i amerikanska 
villaförorter genom boken Redesigning the American Dream (Hayden 2002 [1984]). I 
boken beskriver Hayden den renodlade villamattan, utan tillgång till allmän mark, som en 
inneboende orättvis struktur i behov av kompletterande exploatering och variation. Hayden 
menar att villamarken erbjuder möjligheter till en rättvisare stad, friskare byggbransch, 
bättre bostadsmarknad, och minskad segregation. Detta är alla argument som återkommer i 
de båda svenska rapporterna, Mellanstaden och 500k.

Det tredje perspektivet visar på en viss försiktighet i förhållande till de kvaliteter och 
tjänster som villakvarteren erbjuder staden och samhället idag. I en uppföljare till rapporten 
500k, med titeln Resilienta villastäder (KOD Arkitekter & Albaeco 2016) understryker 
KOD Arkitekter, tillsammans med mijöforskningsföretaget Albaeco, betydelsen av de 
ekosystemtjänster som villaträdgårdarna bidrar med till stadens klimat. Att värna om 
ekotjänsterna blir här ännu mer centralt och byggandet av nya volymer rekommenderas inte 
i första hand. Samtidigt konstateras att det inte är byggrätterna utan frånvaron av grönska 
som utgör det egentliga problemet (KOD Arkitekter & Albaeco 2016, 41). En byggnad med 
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grönt tak är bättre än en asfalterad uppfart på samma plats.

Det fjärde och sista perspektivet pekar på villastaden som en redan färdigställd och komplett 
plats, ett resultat av vad folk vill ha. I ett utdrag ur boken Sprawl: a compact history av 
Robert Bruegmann (2005) konstaterar Bruegmann att villastaden är ett direkt uttryck för det 
människor vill ha och önskar sig. Enligt Bruegmann är bostäder i staden ett kompromissartat 
boende utan särskilda kvaliteter och som inskränker möjligheten till privatliv och avskildhet. 
Att bo i staden är en eftergift som bara den som tvingas till det kommer göra, menar 
Bruegmann. Det ligger nära till hands att tro att Bruegmann skulle avfärda en förtätning 
i villakvarteren som en tillbakagång mot sämre boendemässiga förhållanden och ett 
eliminerande av villastadens kvaliteter. Det som gör villaområden attraktiva är enligt 
Bruegmann tre faktorer: möjlighet till privatliv och avskildhet (privacy), tillgång till en 
rörlighet och till ett stort utbud av varor och tjänster genom närhet till bilen och snabba 
vägnät (mobility) samt ett brett utbud av villor av olika typ och på olika platser vilket ger 
möjligheten att välja sitt boende (choice). Argumenten har varierande giltighet i Malmös 
villaområden där graden av valfrihet av bostad kanske inte betingas av om det är en lägenhet 
eller villa utan snarare av om en person rör sig på hyresmarknaden eller på köpmarknaden. 
Frågan är också hur stor skillnad det är på utbudet av varor och tjänster för den som bor i en 
lägenhet i Malmö centrum eller vid Triangeln, kontra den som bor i en villa i östra Malmö. 
Bruegmanns första argument däremot har ingen geografisk begränsning utan anknyter 
direkt till byggnadstypen för friliggande hus och möjligheten till privatliv och avskildhet är en 
kvalitet som gäller även i Malmös villaområden. Den kvaliteten riskerar att begränsas i och 
med uppförandet av fler bostäder inom området, på grannes eller på egen fastighet.

4� en tillBakagång Mot 
säMre BoenDeMässiga 
FörhållanDen
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rekommenDationer om och synpunkter på planeringsförfaranDe

Det finns flera röster som förespråkar ett proaktivt förfarande i detaljplaneprocessen. 
Åsikten som återkommer är att kommunen bör sammanställa kraven på den byggda miljön 
för en plats, innan en särskild byggherre engageras i processen. Argumenten för detta skiljer 
sig däremot något mellan de olika texterna.

Arkitekten och debattören Ola Andersson beskriver i sin bok Hitta hem (2014) hur 
planeringspraktiken har förändrats över tid och menar att dagens förfarande är en förlegad 
praktik från 1990-talets byggande då bostadsbyggande inte var ett samhällsintresse utan en 
angelägenhet endast för den enskilde byggherren (Andersson 2014, 79). Andersson menar 
att det finns en aversion mot ett planerande där kommunen “tror sig veta allt”. Detta är en 
rest från miljonprogrammets planering, menar Andersson, då planerare och byggherrar i 
samförstånd och med självpåtaget tolkningsföreträde tog fram “den goda arkitekturen för 
folket” (Andersson 2014, 79). Istället, menar Andersson, förespråkas i kommunerna ett 
inkluderande detaljplanearbete, i samförstånd med byggherren, där planer skräddarsys 
efter byggherrens och kommunens ambitioner för det givna området eller den enskilda 
fastigheten. Enligt Andersson behöver byggherrar och enskilda inte vara delaktiga i arbetet 
med att utforma detaljplanen, det är snarare en ofta irrelevant och tålamodsprövande 
process för byggherren (Andersson 2014, 77). Ett proaktivt förfarande skulle förenkla 
processen för byggherren och därmed göra det möjligt för fler byggherrar att bidra till 
stadens utveckling.

KOD Arkitekter belyser att kommunerna som ingått i deras granskning inte reviderar planer 
för hela områden utan snarare arbetar med små projektbaserade planer, något författarna 
kallar för “frimärksplaner”. Tendensen som KOD Arkitekter ser i sin granskning är att 
detaljplanerna går från att beskriva generella och allmängiltiga regler för ett större område 
till att bli specifika kravställningar, anpassade till den enskilde aktören (KOD Arkitekter 2016, 
80). Modellen för 500k bygger på att planer framarbetas för större områden i taget, med 
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allmängiltiga, generösa och flexibla bestämmelser för den byggda miljön.

Även urbanhistorikern Dolores Hayden och Paradiso Arkitekter förespråkar ett proaktivt 
planeringsförfarande för ett effektivt hanterande av byggprocessen och för att på ett 
överskådligt sätt åstadkomma mervärden i området samt för att kunna fördela kostnader för 
planeringsarbetet jämnt mellan de olika framtida byggherrarna.

I forskningsöversikten Stadens möjligheter (Olsson & Wikström 2012), skriven av arkitektur- 
och urbanforskarna Lina Olsson och Tomas Wikström på uppdrag av bland andra Lunds 
kommun i samband med planarbetet för Lund NE/Brunnshög, skriver författarna om aktuell 
forskning inom planeringsfältet. Olsson och Wikström tar inte ställning till när i tiden som 
planarbetet bör göras, proaktivt eller reaktivt, men menar att planeringen måste förhålla 
sig till en situation präglad av förändring, flöden, konflikter, fragmentering och mångfald. 
Författarna belyser forskning som säger att planerare måste lära av användarna och bli 
bättre på att gå in i konstruktiva dialoger med alla slags urbana aktörer. En förståelse för 
vardagens verklighet måste i högre grad finnas i planeringen. Ett ökat kunskapsinhämtande 
i samband med planeringen rekommenderas alltså, utan att det sägs på vilket sätt eller i 
vilken grad som övriga aktörer bör vara en del av själva planarbetet. 

riktlinjer i planeringsDokument, från internationella till lokala

Riktlinjer för planering är påfallande likartade från EU-nivå, via nationell och regional nivå, 
ner till kommunnivå. I följande stycken redovisar jag ett antal riktlinjer som relaterar till en 
satsning på förtätning i villakvarter.

I dokumentet för EU:s regionala utvecklingsperspektiv står att medlemsländer bör ta till sig 
konceptet med kompakta städer, det korta avståndets stad, och motverka stadsutbredning 
(European Commission 1999, 81). En tanke om förtätning i villaområden ligger i linje med 
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den rekommendationen. 

I samma skrift slås fast att social segregation i sig inte är ett problem, det är först när risken 
för social exkludering ökar som det blir ett problem. Ett område som präglas av stora 
interna olikheter och som kräver mycket av sina invånare för att samspel och interaktion 
ska fungera, utgör inget problem om invånarna har kapacitet och förmåga att hantera 
olikheterna.  Däremot om området samtidigt samlar människor som dras med ofördelaktig 
ekonomi, arbetslöshet och stigmatisering ökar risken för social exkludering och den sociala 
situationen riskerar att bli ett problem (European Commission 1999, 285). I litteraturen 
jag har tagit del av saknas redogörelser för i vilken grad som förtätning i villakvarter skulle 
påverka segregation och social exkludering. Att blanda människor med olika resurser och 
bakgrunder är ett sätt att motverka och undvika social exkludering. Det är däremot tänkbart 
att förtätning i villaområden inte genererar den typ av billiga bostäder som resurssvaga 
grupper efterfrågar. Mer sannolikt är att det fortsatt är relativt resursstarka människor som 
samlas kring villorna, men att områdenas befolkningsprofil utökas med personer i olika 
skeden i livet, i alla dess variationer.

I Vision för Sverige 2025 beskriver Boverket (2012) hur Sverige förväntas utvecklas och se 
ut år 2025. Bland annat beskrivs ett scenario med en tätare innerstad och fler kärnor inom 
städerna (Boverket 2012, 33). Detta är en effekt som förtätning i villaområden skulle kunna 
förstärka genom att områdenas befolkningsprofil breddas och därmed också närområdets 
kundunderlag för lokal service och försäljning. Vidare skriver Boverket att en del småhus från 
miljonprogrammet ligger centralt och har uppnått sin livslängd år 2025. Småhusen förutspås 
bli utbytta av en varierad och förtätad bebyggelse (Boverket 2012, 55).

I översiktplanen för Malmö, ÖP2012 (Malmö Stad 2012), sägs att Malmö ska vara en 
nära, tät, grön och funktionsblandad stad. Stadsdelar med ett ensidigt bostadsutbud ska 
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kompletteras med fler boendeformer så att en blandning av hushållstyper åstadkoms 
(Malmö Stad 2012, 20). Komplettering av bostadsområden med andra hustyper och 
ägandeformer kan främja stabiliteten inom ett område genom möjlighet att inom ett 
område flytta till större eller mindre bostad. Det kan också bidra till större social blandning. 
Malmö stad ska stimulera och stödja en allsidig och varierad produktion av bostäder i alla 
stadsdelar. Platser med ensidiga bostadsbestånd ska om möjligt kompletteras med nya typer 
av bostäder så att ett bredare utbud kan erbjudas (Malmö Stad 2012, 31). 

Trots den återkommande formuleringen om att ensidiga bostadsområden ska kompletteras 
med ny bebyggelse, är dagens småhusområden i översiktplanens kartmaterial fortsatt 
markerade som områden med låg täthetsgrad som helhet, med kommentaren att 
små avvikelser från den generella täthetsgraden kan förekomma. Kanske förväntas en 
kompletterande bebyggelse inte påverka områdenas täthetsgrad nämnvärt eller så är det 
inte villaområdena som avses i formuleringarna.
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Del 2 
processen

En jakt på gemensamma nämnare i en allt mer uppenbart komplex fråga. Ett 
resultat där min kompetens som arkitekt har fått avgöra arbetets inriktning. 
Det handlar om att med intuition och kunskap bedöma rumsliga kvaliteter 
och den byggda miljöns inverkan på kvaliteterna. Ett arbete om att söka 
tänkbara vägar framåt.



32 Flerhushåll och proaktiv planering

urVal: oMråDen att stuDera

I ambitionen att försöka identifiera villaområden med potential för förtätning har jag jobbat 
med tre parallella urval och letat efter områden med överlappande egenskaper, områden 
som återkommer i de olika urvalens utfall. 

Urval a) alla småhusområden innanför Inre Ringvägen och utan markering för 
särskilt utpekade kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Kvalificerande egenskaper: 
närhet till handel, närhet till kollektivtrafik och gång- och cykelstråk.

Urval b) efter bebyggelsestruktur. Kvalificerande egenskaper: homogen 
fastighetsstruktur, generösa trädgårdar, detaljplaner som begränsar eller omöjliggör 
förtätning.

Urval c) med befolkningsprognoser som indikator på behovet av och eller 
efterfrågan på bostäder i respektive område: prognos för befolkningsmängd 2019, 
prognos för befolkningsökning till 2019 samt befolkningstäthet idag. 

Resultatet från urvalen blev fyra områden: Annetorp, Solbacken, Nydala och 
Västra Kattarp.

Gröndal och Eriksfält har varit ytterligare två potentiella områden. De har båda likheter 
med Västra Kattarp vad gäller fastighetsstorlekar och bebyggelsestruktur. Västra Kattarp har 
fångat mitt intresse genom sin närhet till hållplatsen Persborg, en hållplats som är tänkt att 
ingå i kollektivtrafiksatsningen ”Malmöringen” och som är markerad som strategisk nod i 
översiktsplanen för Malmö. I övrigt skulle det här examensarbetet lika gärna kunna behandla 
Gröndal eller Eriksfält.
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urVal a: sMåhusoMråDen 
i MalMö (gult) 
Minus oMråDen MeD 
speciellt utpekaDe 
kulturhistoriska 
kValiteter (skraFFerat)

<<<

<

<urVal a urVal B

urVal B: kartläggning aV 
BeByggelsestrukturer Via 
satellitBilD (kVarter i 
nya BelleVue) (BilD 3)

<

© kartunDerlag: MalMö staDsByggnaDskontor 2017
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öVersikt: ValDa oMråDen 

En översiktlig jämförelse av de fyra områdena

västra kattarp

• Homogen ursprungsbebyggelse och homogen fastighetsstruktur
• Uppfinningsrikt, varierat, brokigt
• Närhet till Jägersro handelscenter samt pendelstationen Persborg
• Genomsnittlig disponibel inkomst: 181 tkr/år
• Genomsnittligt försäljningspris i området: 3 mkr (2,5-4 mkr)
• Detaljplan: ”Kvartersområde för friliggande villabyggnader” 

nyDala

• Brokig bebyggelsestruktur, homogen fastighetsstruktur, små tomter
• Genomsnittlig disponibel inkomst: 150 tkr/år
• Genomsnittligt försäljningspris i området: 3 mkr (1,7-3,8 mkr)
• Detaljplan: ”Kvartersområde för bostadsändamål. Friliggande hus” 

solbacken

• Brokig bebyggelsestruktur: varierande stil, ålder, kvalitet, storlek, placering
• Varierande fastighetsstruktur
• Nära lokal service och centrala Malmö
• Genomsnittlig disponibel inkomst: 287 tkr/år
• Genomsnittligt försäljningspris i området: 6 mkr (4-7,3 mkr)
• Detaljplan: ”Kvartersområde för bostadsändamål (friliggande villabyggnader)” 

annetorp

• Brokig bebyggelsestruktur, varierande fastighetsstruktur
• Centralt i Limhamn
• Genomsnittlig disponibel inkomst: 306 tkr/år
• Genomsnittligt försäljningspris i området: 6 mkr (3-7,4 m https://www.booli.se/
slutpriser/annetorp/893574/ kr)
• Detaljplan: ”Kvartersområde för friliggande eller kopplade byggnader” 

genoMsnittliga 
FörsälJningspriser 
(Booli) och DisponiBla 
inkoMster (MalMö 
staD 2017) kan 
MöJligtVis inDikera 
Fastighetsägarnas 
ekonoMiska FörMåga att 
Bygga nytt

De Fyra oMråDena, likt 
saMtliga aV MalMös 
öVriga sMåhusoMråDen, 
är MarkeraDe i 
öVersiktplanen soM 
oMråDen För låg generell 
BeByggelsetäthet�
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oMråDen planeraDe 
För låg täthetsgraD 
saMManFaller MeD 
konturMarkeraDe 
sMåhusoMråDen

<

urVal c: hanDel och 
BeFolkningsprognoser soM 
VägleDare i Jakten på 
potentiella oMråDen För 
Förtätning

<<<

<

urVal c

© kartunDerlag: MalMö staDsByggnaDskontor 2017
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på cykel genoM MalMö

Besök och återBesök

frågor i bakhuvuDet:

går Det att bygga mer? var? hur? 

vilket intryck får jag av platserna?

hur ser strukturerna ut, generellt? finns Det mönster?

vilka ytor och funktioner finns Det inom fastigheterna iDag?

solBacken

annetorp

Västra kattarp

nyDala
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BilD 4 © kartunDerlag: MalMö staDsByggnaDskontor 2017
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Västra kattarp

BilD 4 (öVerst), öVriga BilDer eget Material

en FörBipasseranDe, BoenDe 
i oMråDet, BerättaDe att 
Flera aV husen har Varit 
uppDelaDe i separata 
lägenheter�

schaktaD Mark För 
uppFöranDe aV 
garageByggnaD�

< <
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likaDana hus MeD 
likaDana aVstånD Mellan 
husen� parkering längs 
gatan�

stora träDgårDar MeD 
Många sMå BoDar och 
FörråD� plank Mot gatan�

<<<

<
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nyDala

BilD 4 (öVerst), öVriga BilDer eget Material

Villa MeD höJD FasaD� 
FlerFaMilJsBostäDer i 
BakgrunDen�

<
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luMMig gata utan 
trottoarer� BeByggelse 
ett till tVå plan� 
Mycket Folk i rörelse i 
oMråDet�

skiss i plan, 
Fastighetsgränser och 
gissaD planlösning� sMå 
hus i originalutFöranDe�

<<<

<
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solBacken

BilD 4 (öVerst), öVriga BilDer eget Material

olika liVsstilar på 
saMMa gata uppDelaDe 
aV en  aBrupt gräns�

<
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sektion� FlerFaMilJsBostäDer 
Möter Villor MeD ett 
ståltråDsstaket och en raD 
aV pilträD�

inte Mycket insynsskyDD 
Mellan husen�

<<<

<
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annetorp

BilD 4 (öVerst), öVriga BilDer eget Material

hoMogen enplansBeByggelse� 
parkering FraMFör husen�

<
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stor tillByggnaD på 
Villa� originalhuset 
tyDligt aVläsBart�

FlerFaMilJsBostäDer och 
Villor i saMMa kVarter�

<<<

<
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lärDomar från platsbesöken

Det kan byggas högre!

variationen, uppfinningsrikeDomen och husens personliga uttryck  

 >>>en inspireranDe kvalitet!

stor yta av sammanhänganDe grönska!

ytan framför och mellan husen är buffertzoner mot gata och granne 

 >>> skuggbar mark?

 >>> byggbar mark?

 >>> parkeringsmark/teknisk mark?

ovanvåning får sitt ljus enDast från gavelfönster

lummiga baksiDor

yngre, lägre eller ingen växtlighet på framsiDor

olika områDen kräver olika strategier för förtätning

 >>> finns Det gemensamma regler?

 >>> söDertomt, norrtomt

strategier att testa

 >>> aDDera: bygg friståenDe volymer

 >>> höja: bygg ovanpå husen

 >>> bygga ut: bygg anslutanDe, mellan husen
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MoDellBygge

Modellbygget har utgått från de fyra besökta områdena Västra Kattarp, Nydala, Solbacken 
och Annetorp. Det har varit ett experiment med olika tillvägagångssätt för förtätning och en 
jakt på gemensamma nämnare och allmängiltiga regler. Frågan i mitt bakhuvud har varit: hur 
kan jag jobba med detaljplanerna för att få till en förtätad struktur, där varje område spelar 
efter samma inbördes möjligheter och begränsningar. 

Idén från platsbesöken, om tre primära strategier för utbyggnad har testats med hjälp av 
Sketchup, Photoshop och fysiska modeller av skumplast respektive gips. De tre primära 
strategierna har varit: höja, addera och bygga ut.

vaD avgör om en förtätning fungerar eller inte?

Frågor som jag har haft med mig i bedömning av volymstudierna har varit:

• Hur påverkar det insynen? På egen fastighet? På grannens fastighet?
• Hur påverkar det skuggsituationen? På egen fastighet? På grannens fastighet?
• Hur påverkar det gröna värden?
• Hur fungerar det med angöring (parkering, entréer)?
• Finns det rimligt stora ytor att bebygga inom fastigheten?
• Finns det rimligt många fastigheter inom området som kan bygga mer?
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strategi: höJa 
>>>

strategi: aDDera 
>>>

strategi: Bygga ut 
>>>

© kartunDerlag: MalMö staDsByggnaDskontor 2017
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konstateranDen från moDellbygge

Jakten på gemensamma nämnare och allmängiltiga regler resulterade i ett generellt 
tillvägagångssätt som fungerade väl på de fyra områdena. Tillvägagångssättet växte fram 
genom kombinationer av de tre strategierna höja, addera och bygga ut, via försök med 
att bygga ihop, bygga kvarter, bygga nya gator och att arbeta med servitut och takkupor.

test: nya gator i 
Fastigheternas Bakkant 
soM angöring till 
aDDeraDe VolyMer

JäMFörelse Före och 
eFter Förtätning oM 
alla Fastigheter Bygger 
ut� kraFtigt FöränDraD 
karaktär

test: anVänDa yta Från 
gatorna För att lägga 
till koMpenseranDe 
grönyta

test: gårDsskapanDe 
kValiteter MeD hJälp aV 
utByggnaDer

koMBinationer 
aV tester gaV 
ett allMänt 
applicerBart 
tillVägagångssätt

<<<

<<<

< <
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test: långa BanD 
aV BeByggelse >>>

test: Full 
BeByggelse Mellan 
husen >>>

test: hur 
saMMankopplanDe 
VolyMer kan 
Varieras >>>



52 Flerhushåll och proaktiv planering

uppVuXna träD 
och grönska i 
träDgårDarnas Bakkant

stor anDel hårDgJorD 
yta på FraMsiDan

Fri passage till Den 
egna träDgårDen

lättillgänglig parkering

entréer ut Mot gatan

ytan Mellan husen: 
Minst insynsskyDDaD 
Mest skuggaD

konstateranDe: nuvaranDe situation i ett typiskt villakvarter

De studerade områdena rymmer några generella egenskaper:

• Tydlig framsida och baksida
• Huvudentréer mot framsidan
• Uppvuxna träd och grönska på baksidan
• Yngre, lägre eller ingen grönska på framsidan
• Lättillgänglig parkeringsplats
• Fri passage till den egna trädgården
• Ytan mellan husen är ofta bebyggd med garage, fungerar som förvaringsyta eller 
utgör transportsträcka mellan tomtens framsida och baksida
• Ytan mellan husen är ofta skuggig
• Gavelfönster skapar insyn grannar emellan
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lärDoMar Från processen

I vilka områden som en förtätning av villakvarter skulle vara mest önskvärd, gynnsam, 
lönsam eller strategiskt är en fråga för stor för det här examensarbetet. Den ambitionen 
har jag därför lämnat och istället valt ut Annetorp och Västra Kattarp som två områden att 
närmare förändra och utvärdera. 

Solbacken och Nydala har jag valt att lägga åt sidan. För Nydala, ett litet villaområde omgivet 
av höga flerfamiljshus, har jag identifierat att området fungerar kompletterande i sin kontext. 
Fler lägenheter är inte det som behövs i området kring Nydala. Vidare har jag identifierat 
Solbacken och Annetorp som snarlika varandra, delvis med bebyggelse från samma tid. På 
grund av sin omedelbara närhet till en stark lokal nod, Limhamn centrum, har jag valt att gå 
vidare med Annetorp som studieområde och att stryka Solbacken från urvalet. 

Annetorp delar jag upp i två olika delar efter karaktär: del 1, en brokig karaktär med mycket 
varierad bebyggelse och del 2, en homogen karaktär med enplanshus från 1960-talet. Som 
sista studieområde kvarstår Västra Kattarp med sina homogent planerade men ofta kraftigt 
ombyggda 1920-talsvillor.

Det slutligen utvalda områdena har gemensamt att de ligger innanför Inre Ringvägen och 
inte är utpekade som kulturhistoriskt särskilt värdefulla miljöer. De ligger nära handel och 
centrumfunktioner eller har god tillgång till service genom kollektivtrafik och gång- och 
cykelbanor. De utvalda områdena illustrerar också tre vanliga varianter av bebyggelse i 
småhusområden i Malmö: villor från 20-tal, villor från 60-tal och brokig bebyggelse.

arBetet Begränsas till 
att utVärDera tänkBara 
konsekVenser aV en 
FörtätaD BeByggelse

tre DeloMråDen utgör 
Basen För Fortsatta 
tester



BeVaraD grönska i 
träDgårDarnas Bakkant

BeByggelse och 
angöring saMlaD till 
reDan hårDgJorD yta

inga BehoV aV serVitut, 
Fortsatt Fri passage 
till Den egna träDgårDen

parkering Fortsatt 
tillgänglig

tyDliga entréer ut 
Mot gatan

igenByggDa 
gaVelFönster 
kan ersättas MeD 
takkupor

framtiDa situation i ett typiskt flerhushållskvarter



förslaget i korthet

Kommunen reviderar detaljplanen för ett område med småhusbebyggelse 
och ökar byggrätten enligt en fördelningsprincip som ger samma regler för 
alla fastigheter men varierande utfall (beskrivning nedan). Revideringen 
görs med syftet att öka boendetätheten i området. Detta sker genom att 
fastighetsägarna uppför lägenheter för uthyrning på de ökade byggrätterna. 
Fastighetsägaren blir därigenom också hyresvärd. I ett typiskt fall byggs det 
två nya lägenheter per fastighet med en total tillkommande BTA om 120 m². 
Fastighetens BTA ökar därigenom med ca 70 % på en typisk fastighet.

Del 3 
Förslag till anpassning aV 

DetalJplan
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potentiellt 
ByggBar 
Mark

ByggBar 
Mark

potentiellt 
ByggBar 
Mark

princip För FörDelning aV Byggrätter

5 m
5 m

9 m
9 m
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Avstånd till fastighetsgräns < 5 m

eJ ByggBart inoM potentiell Mark

Uppvuxna träd (en viss höjd på trädet eller ett visst omfång på krona eller stam?)

Fri passage till egen fastighet

förslag på restriktioner

Avstyckning av fastigheter tillåts inte. Sammanslagning av fastigheter är möjligt. Takkupor 
tillåts i hög grad. Fasader på befintliga hus kan i vissa fall tillåtas bli högre, genom att taket 
lyfts och en extra våning byggs på huset.

förDelningsprincipen

Ett band av potentiellt byggbar mark definieras (förslagvis mellan 5 och 14 m från 
fastighetsgräns mot gata). Därefter definieras den ej byggbara marken efter principer om 
olämpliga förutsättningar (exempelvis: avstånd till nästa fastighet, uppvuxna träd, fri passage 
till egen tomt). Resultatet blir ytor med faktisk byggbar mark, fördelade efter samma regler 
för alla fastigheter men med varierande utfall. 

<<<

<<<
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styrkor, sVagheter och tilläMpning

styrkor i tillvägagångssättet

Genom att arbeta med ett band av potentiellt byggbar mark ges tillkommande bebyggelse 
en enhetlig grundstruktur samtidigt som alla fastigheter bedöms utifrån samma regler. 
Bandet med potentiellt byggbar mark kan placeras olika djupt in i kvarteret beroende på 
egenskaperna för det specifika planområdets bebyggelse. Restriktionerna för principen 
säkerställer att kvaliteter i villakvarterens boendemiljö bevaras.

svagheter

Principens styrka är samtidigt en svaghet. Principen kräver att det finns någon form av 
generell bebyggelsestruktur inom ett kvarter och tar inte hänsyn till enskilda avvikelser från 
den generella strukturen. Mark som skulle kunna bebyggas i en mer skräddarsydd lösning 
går om intet till fördel för de allmängiltiga reglerna.

principens tillämpning

I tillämpningen bör det eftersträvas att ”bandet” av potentiellt byggbar mark placeras så 
att tillkommande volymer kan byggas i anslutning till befintlig bebyggelse. Detta för att 
åstadkomma minst skuggeffekt på omkringliggande mark, minimera insyn mellan fastigheter 
samt för att bevara gröna ytor. Ofta är ytorna runt de befintliga husen hårdgjorda i större 
utsträckning än ytorna på övriga tomten. Tillämpningen bör också säkerställa att det finns 
yta som kan tillgodose fastighetens parkeringsbehov. Genom att placera ”bandet” minst 5 m 
in från fastighetsgräns skapas en framsida med möjliga parkeringsytor.

likhet inFör reglerna, 
på oMråDets preMisser

ByggBar Mark kan gå 
FörloraD MeD principen
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restriktioner

De föreslagna restriktionerna ska säkerställa att boendemiljön efter förtätning blir minst lika 
bra som miljön i det befintliga området. 

Restriktionen om bevarade fastighetsgränser ska motivera att det som byggs får 
upplåtelseformen hyresrätt och därmed finns tillgängligt även för den som inte har 
kapital. Avdelade fastigheter skulle utgöra ett incitament för försäljning i ägande- eller 
bostadsrättsform och kräva en kapitalinsats av den som flyttar in. Det är nyttjanderätten 
och inte äganderätten som bör eftersträvas i samband med förtätning i villakvarter. Att 
slå samman fastigheter kan däremot vara tänkbart eftersom det skapar möjlighet för 
byggemenskaper eller företag att äga en större del sammanhängande bebyggelse om flera 
hushåll.

När nya volymer byggs i anslutning till befintliga omvandlas ett hus från att ha ett fyrsidigt 
ljusintag till att ha ett två- eller tresidigt ljusintag. Bortfallet i dagsljus kompenseras genom 
att takkupor tillåts i hög grad. 

Det är inte rimligt att anta att kvalitativa bostäder kan byggas på en bredd om mindre än 5 
meter. Därför bör avståndet mellan befintlig bebyggelse och fastighetsgräns vara fem meter 
eller mer för att en yta ska betraktas som byggbar. 

Vid bebyggelse med en gavel i fastighetsgräns behöver servitut ordnas så att 
fastighetsägaren kan stå på grannens mark för att sköta underhållet av sin gavel. I andra 
situationer bör servitut undvikas och ny bebyggelse bör planeras så att det någonstans på 
fastigheten går att passera fritt från framsida till baksida. 

För att värna villaträdgårdarnas ekosystemtjänster ska bevarandet av uppvuxna träd gå 
före möjligheten att utöka bebyggelsen. Hur kriterierna för ett uppvuxet träd ska beskrivas 
återstår att formulera.

BeVaraDe 
Fastighetsgränser För 
att hyresrätter ska Bli 
till

takkupor koMpenserar För 
igenByggDa gaVelFönster

Minst FeM Meter 
BreDa ytor ska ge 
Förutsättningar För Bra 
planlösningar

unDVik serVitut

BeFintlig grönska är 
Viktigare än FraMtiDa 
hus
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test: typologier

Test på hur tillvägagångssättet kan 
användas på vanliga villatyper för 
småhusområden innanför Inre 
Ringvägen i Malmö

”egna heM” 
1910/20-tal  >>>

”sockerBiten”  
1930-tal >>>

”egna heM” en hoMogen 
struktur, oFta MeD stora 
toMter� Det gör typen 
enkel att Förtäta MeD 
nya VolyMer Mellan husen

”sockerBiten” en 
stark solitär, oFta 
oFöränDraD Från sin 
ursprungsVolyM� Det gör 
Den sVår att aDDera 
VolyMer till

<<<

<
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”liMpan”  
1970-tal  >>>

”the siMs” 
1980-tal >>>

”the siMs” enplansVillor 
soM upptar större Delen 
aV toMter� nya VolyMer 
placeras MeD FörDel 
oVanpå BeFintliga�

”liMpan” låga FasaDer, 
oFta på MinDre 
toMter� läMpligt att 
aDDera VolyMer oVanpå 
BeFintlig BostaDs- eller 
garageBeByggelse

<<<

<
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MalMö centralstation

triangeln

söDerVärn

persBorg, FraMtiDa pågatågsstation (MalMöringen)

yttre ringVägen
inre ringVägen

Västra kattarp

Jägersro hanDelscenterhyllie

annetorp
liMhaMn centruM

test: oMråDen 
utvalDa exempelområDen

annetorp och västra kattarp

Studerade delar av Annetorp och Västra Kattrp är två småhusområden utan särskilt utpekade 
kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Annetorp, ett brokigt område i Limhamn som fått ökat, 
relativt centralt läge i och med omfattande nybyggnation söder om området. Västra Kattarp, 
ett till bebyggelsestrukturen homogent område i en mer perifer del av Malmö med hög 
generell befolkningstäthet, ojämnt fördelat över markarealerna.

annetorp och Västra 
kattarp i Vars en änDe 
aV MalMö

<
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Västra kattarp

Jägersro hanDelscenter

JägersroVägen

persBorgs tågstation

söDerVärn

Jägersro

BotilDenBorgsVägen

linnégatan

liMhaMn centruM

annetorp

Västra kattarp

© kartunDerlag: MalMö staDsByggnaDskontor 2017

Västra kattarp MeD 
sina Mer periFera 
Förutsättningar

annetorp i liMhaMns Mest 
centrala Delar�

<<<

<
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liMhaMn, annetorp Del 1

Antal fastigheter: 68 
Antal nya hushåll genom maximal utbyggnad: 50 
Exploateringstalet förändras från drygt 0,3 till drygt 0,4.

linnégatan

rosenVång

liMhaMn centruM

hJ
or
tg
at
an

ge
tg
at
an

iD
ro
tt
sg
at
an

haVet

grönalunD

grönalunD

iDr
ott

sga
tan

hJo
rtg

ata
n

get
gat

an

tillkoMManDe VolyMer oM 
tVå Våningar� BeFintlig 
BeByggelse oM ett och 
ett halVt plan höJs till 
tVå och ett halVt plan�

<
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grönalunD

iDr
ott

sga
tan

hJo
rtg

ata
n

get
gat

an

grönalunD

iDr
ott

sga
tan

hJo
rtg

ata
n

get
gat

an

annetorp Del 1, MaXiMal 
utByggnaD� oMråDets 
BeFintliga karaktär aV 
gathus Förstärks�

annetorp Del 1, 
BeFintlig BeByggelse�

<<<

<
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ett Flertal hus Får en 
ny Våning� De Minsta 
Fastigheterna Får ingen 
utökaD Byggrätt på grunD 
aV skuggsituationen�

linnégatan

rosenVång

liMhaMn centruM

castnersgatan

haVet

hylltorpsplan

castnersgatan

liMhaMn, annetorp Del 2

Antal fastigheter: 36 
Antal nya hushåll genom maximal utbyggnad: 60 
Exploateringstalet förändras från drygt 0,2 till knappt 0,4.

hylltorpsplan

<
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annetorp Del 2, MaXiMal 
utByggnaD� oMråDet 
Får en ny skala och 
gårDliknanDe utryMMen 
BilDas på Fastigheterna 
norr oM castnersgatan�

annetorp Del 2, 
BeFintlig BeByggelse�

castnersgatan

hylltorpsplan

castnersgatan

castnersgatan

hylltorpsplan

<<<

<

© kartunDerlag: MalMö staDsByggnaDskontor 2017
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ett Flertal hus kan 
Bygga nya VolyMer i tVå 
plan och i anslutning 
till Den BeFintliga 
Villan

JägersroVägen

JägersroVägen

persBorgs tågstation
BotilDenBorgsVägen

Jägersro

östra MalMö, Västra kattarp

Antal fastigheter: 80 
Antal nya hushåll genom maximal utbyggnad: 140 
Exploateringstalet förändras från drygt 0,2 till knappt 0,4.

<
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Del aV Västra kattarp, 
MaXiMal utByggnaD� oMråDets 
karaktär FöränDras Från en 
struktur MeD separata enheter 
till en Mer saMManhållen 
BeByggelse soM påMinner oM 
kVartersstaD�

Del aV Västra kattarp, 
BeFintlig BeByggelse�

JägersroVägen

<<<

<

© kartunDerlag: MalMö staDsByggnaDskontor 2017
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gatuVy Från annetorp� 
tre hushåll Delar på en 
Fastighet�

<
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gatuVy Från Västra kattarp� 
nyplanteraDe träD längs gatan ökar 
oMråDets gröna kValiteter� 

Vissa tillkoMna VolyMer Fungerar soM lokal 
För VerksaMheter, här en plantskola längs 
JägersroVägen� kollektiVtraFiken har täta turer�

<





Del 4 

utBlick: anDra platser

Tolkningar på upplägget förtätning i villakvarter och om hur villor bättre kan 
utnyttja fastigheternas kvartersstruktur utan att härma kvartersstadens 
formspråk.



74 Flerhushåll och proaktiv planering

förtätning i villakvarter kan ta sig många former

Bilder som inspiration på hur villor bättre kan utnyttja fastigheternas 
kvartersstruktur, utan att härma kvartersstadens formspråk. Var går 
gränsen mellan villa, radhus, gathus och kvartersbebyggelse? Hur 
påverkar stilen upplevelsen av strukturen?



75utblick: andra platser

Johanneslust, Bågegatan 
saMManhänganDe BeByggelse 
MeD VillautseenDe och gröna 
kValiteter�

oniX arkitekter 
koncept För Förtätning 
aV VillakVarter i 
höganäs�

<<<

<

BilD 5 (öVerst) och BilD 6 (neDerst)
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Johanneslust, Bågegatan 
BeByggelse i ett och ett 
halVt plan� 
<<<

Johanneslust, sallerupsVägen 
saMManhänganDe MarkBostäDer i 
tVå och ett halVt plan� 
<<<

kirseBerg, östergårDsgatan 
MarkBostäDer och lägenheter i 
saMManhänganDe huskroppar� 
<<<

BilD 6 (öVerst), BilD 7 (Mitten) och BilD 8 (neDerst)
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göteBorg, kungslaDugårD 
saMManhänganDe MarkBostäDer 
längs huVuDgata För spårVagn� 
parkeringsplatser Mellan och 
FraMFör husen� 
>>>

göteBorg, skår 
saMManhänganDe MarkBostäDer 
MeD VillautseenDe� 
parkeringsplatser på 
Fastigheter FraMFör husen� 
>>>

eXeMpel på saMMa typ aV saMManhänganDe MarkBostäDer 
i olika höJDer� kValiteterna påMinner BåDe oM 
kVartersstaDen och oM VillaoMråDena�

Berlin, onkel toMs hütte 
saMManhänganDe MarkBostäDer i 
tre plan�  
>>>

BilD 9 (öVerst), BilD 10 (Mitten) och BilD 11 (neDerst)
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soFielunD 
tVå karaktärer Möts� 
saMManhänganDe MarkBostäDer i 
tVå plan saMsas på saMMa gata 
soM kVartersBeByggelse� 
<<<

Berlin, onkel toMs hütte 
MarkBostäDer Där 
BeByggelsekaraktären närMar 
sig kVartersstaDens snarare 
än VillaoMråDets� 
<<<

kirseBerg, österhagsgatan 
FlerFaMilJsBostäDer i 
VillaliknanDe utForMning�  
<<<

BilD 12 (öVerst), BilD 13 (Mitten) och egen BilD (neDerst)
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soFielunD 
tVå skalor på saMMa gata 
skapar ett Brett utBuD aV 
BostäDer i saMMa oMråDe� 
>>>

soFielunD 
gathus i kVartersBeByggelse� 
kValiteter soM Villans och 
MarkBostäDernas FörgårDar 
saknas 
>>>

DetalJ Från 
kVartersBeByggelse i 
soFielunD� eXeMpel på passage 
till BakgårD� ett MöJligt 
eleMent att plocka upp i 
Flerhushållskaraktären� 
>

lonDon, hans place 
eXeMpel på etappVis 
Förtätning� hus påByggDa på 
höJDen� 
>>>

Det Finns inspiration att hitta och kValiteter att 
låna in till VillaoMråDena� strukturen Finns Där, 
Det är sMå Men Viktiga ytor soM skilJer Den ena 
BeByggelsetypen Från Den anDra�

egna BilDer och BilD 14 (neDerst t�h�)
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VancouVer 
koncept För Förtätning i 
VillaoMråDen, MinDre hus 
uppFörs ViD uppFarten� 
liknanDe eXeMpel Finns att 
Finna i san Fransisco och 
santa cruz i kaliFornien (koD 
arkitekter 2016, 130) 
<<<

eXeMpel på hus ViD uppFart, 
så kallat laneway house, 
VancouVer� 
<<<

eXeMpel på hus ViD uppFart, 
så kallat laneway house, 
VancouVer� 
<<<

BilD 15 (öVerst), BilD 16 (Mitten) och BilD 17 (neDerst)
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tillBaka i MalMö: BilD öVer kirseBergs BeByggelse� ett 
eXeMpel på hur Det kan Bli när staDsBeByggelse Får VäXa 
MeD generella planer i Botten� kirseBerg uppVisar en 
säregen Variation i BeByggelsen� Det är en staDsDel Vars 
iDentitet präglas aV lokala initiatiV�

<<
<

BilD 18





Del 5 
konsekVenser och Vägen in i 

FraMtiDen
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konsekVenser aV FörtätaDe VillakVarter

Jag har valt att betrakta konsekvenser på två olika nivåer. Den första nivån hanterar 
konsekvenserna för det lokala området. I den andra nivån tar jag fasta på siffrorna som de 
lokala exemplen ger, skalar upp resonemanget och spekulerar i eventuella konsekvenser och 
möjligheter för Malmö. 

konsekvenser i Den lokala kontexten

Delar av annetorp, 104 fastigheter

Befintlig bebyggelse i Annetorp domineras av enfamiljshus av blandad form, från gatuhus 
och parhus till friliggande småhus. Fastighetsstrukturen är kvartersvis homogen. Sammanlagt 
för de studerade delarna av Annetorp skulle en tillämpning av fördelningsprincipen för 
utökade byggrätter möjliggöra för kompletterande bebyggelse om drygt 4000 m² BTA, en 
ökning på ca 30 procent av bebyggelsen.

Förutsatt att en tredjedel av de nya byggrätterna kommer till användning under de första 
tio åren efter att byggrätterna gjorts tillgängliga,  skulle 40 bostäder och ca 60 nya invånare 
tillkomma, inom de 104 befintliga fastigheterna och under satsningens första decennium.

Del av västra kattarp, 80 fastigheter

De strukturella förutsättningarna för Västra Kattarp är en bebyggelse planerad efter 
en homogen fastighetsstruktur med enhetligt placerade och utformade huskroppar. 
Med åren har bebyggelsen förändrats och området ger ett brokigt intryck med stor 
uppfinningsrikedom i den byggda miljön vad gäller fasaderdekorationer, fasadmaterial och 
tillbyggnader. En tillämpning av fördelningsprincipen för utökade byggrätter skulle möjliggöra 
för kompletterande bebyggelse om drygt 9000 m² BTA, en ökning på ca 71 procent av 
bebyggelsen.

Fastighets-
eXploateringtalet ökar 
Från Drygt 0,3 till 
Drygt 0,4

Fastighets-
eXploateringtalet ökar 
Från Drygt 0,2 till 
knappt 0,4
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Förutsatt att en tredjedel av de nya byggrätterna kommer till användning under de första 
tio åren efter att byggrätterna gjorts tillgängliga,  skulle 50 bostäder och ca  75 nya invånare 
tillkomma, inom de 80 befintliga fastigheterna och under satsningens första decennium.

kvarteren skulle påverkas till områdets  

nackdel (-) respektive fördel (+) genom: 

- ökad skuggning på tomterna, något som framförallt skulle upplevas som störande om 
ägarna till en fastighet väljer att inte bygga nytt men samtidigt påverkas av ökad skuggning 
från grannens nya tillbyggnad. Att placera nya volymer i anslutning till befintlig bebyggelse 
minimerar omfattningen av tillkommande skugga.

- belastning på kommunal service. Belastningen på de kommunalt förvaltade resurserna 
och på den kommunala servicen, såsom förskolor, skolor, vårdcentraler, gymnastiksalar, 
lokala bibliotek och liknande skulle öka när de boende i området blir fler. Även avlopp 
och liknande infrastruktur får en ökad belastning. Hur den befintliga kapaciteten ser ut i 
respektive område kvarstår att utreda.

- allmänna ytor per boende. Allmänt tillgängliga ytor är redan små i förhållande till antal 
boende i villaområden. Belastningen på dessa skulle öka ytterligare. Eventuellt uppstår ett 
behov av fler och större allmänna ytor i samband med förtätning.

- avskildhet. Graden av avskildhet minskar om en byggnad för ytterligare ett hushåll uppförs 
inom fastigheten. Möjligheten att i den fysiska miljön skapa privata zoner kvarstår däremot. 

-/+ ökad trafik. Med fler boende i området skulle trafikflödet öka något, sannolikt för 
bilburen trafik såväl som för gång-, cykel- och kollektivtrafik. För kollektivtrafiken skulle det 
kunna ge en positiv effekt då ett ökat trafikflöde i kollektivtrafiken utgör incitament för tätare 
turer.
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-/+ hantering av dagvatten. I första hand bör bebyggelsen planeras så att utökade 
byggrätter förläggs till redan hårdgjorda ytor, såsom garageuppfarter eller ovanpå befintliga 
utbyggnader. Om ny bebyggelse uppförs på grönytor minskar fastighetens kapacitet att 
hantera dagvatten inom fastigheten. Åtgärder inom fastigheten bör då krävas för att 
kompensera för den minskade kapaciteten.  

-/+ tillgång till grönyta per hushåll inom fastigheten. Beroende på hur den enskilde 
fastighetsägaren väljer att zonindela sin fastighet i samband med tillbyggnaden kan tillgänglig 
grönyta komma att minska för det enskilda hushållet. Om fastighetsägaren väljer att 
samutnyttja grönytan med de nya hyresgästerna förblir tillgången till grönyta i princip den 
samma.

-/+ förändrad insyn. Gavelfönster skulle ersättas av solida gavlar mot granne vilket minskar 
insynen mellan fastigheter. Den egna fastigheten skulle genom valet att bygga nytt, få en 
ökad insyn på grund av det nya hushållets fönster mot gata och trädgård.

-/+ förändrad karaktär. Karaktären för ett förtätat villakvarter enligt förslaget blir 
en blandning av kvartersstadens täthet och struktur å ena sidan och villaområdets 
formspråk, skala, variation, funktionskrav och gröna inslag å andra sidan. I förändringen 
ligger möjligheten att addera lager av historia till befintliga miljöer och att skapa en 
flerhushållsstruktur, tids- och platstypisk för Malmö. Beroende på det befintliga områdets 
utformning kan den utseendemässiga karaktären komma att förändras olika mycket i 
samband med att nya volymer tillkommer.  

+ en ny resurs för fastighetsägaren. De utökade byggrätterna utgör en potentiell 
inkomstkälla för fastighetsägaren. Befintliga resurser blir tillgängliga att använda på ett sätt 
som inte tidigare varit möjligt. För en ny spekulant på en villafastighet blir utökade byggrätter 
en möjlighet att delfinansiera inköpet av fastigheten.
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+ förbättrat underlag för lokala noder. Med fler boende inom området ökar underlaget 
för lokal service som butiker och serveringar. Det är tänkbart att delar av den tillkommande 
bebyggelsen används till kommersiell eller kommunal service, istället för boendeändamål.

+ ökad trygghet. Utbudet av grannar att socialisera med ökar när fler flyttar till området. Om 
det sociala samspelet mellan befintliga och tillkomna grannar fungerar, kan den upplevda 
tryggheten i området öka av att fler personer flyttar in. De nya grannarna utgör en resurs 
som till exempel kan hjälpa till att bevaka områdets gemensamma intressen i kommunala 
frågor.

+ ökad social stabilitet. Möjligheten att flytta inom området gör området mer socialt stabilt 
när sociala nätverk kan bevaras om ett hushåll får nya förutsättningar genom ändrat antal 
personer i hushållet, personernas behov förändras eller om hushållets ekonomiska situation 
blir en annan.
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konsekvenser för malmö staD

Följande resonemang är en spekulation i vilka konsekvenser och möjligheter som förtätade 
villakvarter skulle kunna ge Malmö. De platsspecifika exemplen från Annetorp och 
Västra Kattarp samt publikt tillgänglig statistik från Malmö stad utgör källor för siffrorna i 
resonemanget.

beräkning av potentiella resurser

En genomsnittlig villafastighet kan med tillämpad föreslagen fördelningsprincip få utökad 
byggrätt om 120 kvm BTA vilket motsvarar två lägenheter om 1-2 rum och kök. 

Omkring 15 procent, ca 22 500 enheter, av Malmös bostadsbestånd utgörs av friliggande 
villor (Malmö Stad 2014, 19). Om 30 procent av Malmös  friliggande villor bygger ut enligt 
genomsnittet på två hyresrätter i anslutning till huset, skulle det innebära 13 500 nya 
bostäder i storleksordningen 1-2 rum och kök. Det innebär eventuellt 810 000 m² ny BTA i 
Malmös småhusområden och motsvarar en 9% ökning av bostadsbeståndet i Malmö, vilket 
ska jämföras med att nyproduktion normalt sett har utgjort mindre än en procent av Malmös 
totala bostadsbestånd (Malmö Stad 2014, 14). Antalet bostäder om två rum och kök eller 
mindre skulle öka med 20% och andelen bostäder om två rum och kök eller mindre  skulle 
öka, från 45% av det totala bostadsbeståndet, till 50%.

potentiella effekter

Ungefär 70 procent, eller 105 400, av stadens hushåll är småhushåll med en eller två 
personer. Bostäder om två rum och kök eller mindre utgör ca 45 procent, 67 500 enheter, av 
beståndet i Malmö. Idag bor alltså nästan 40 000 småhushåll i bostäder som inte svarar mot 
hushållets storlek, de kan bo i större bostäder eller helt sakna egen bostad.

För att få en bild av vilken effekt som den potentiella resursen om 13 500 nya smålägenheter 
skulle kunna medföra, kan vi jämföra med förmodat ökat behov i samband med att de nya 

Den potentiella resursen 
utgör en BetyDanDe MängD 
oM 13 500 BostäDer�
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bostäderna byggs. Vi tittar på två scenarier. Det första scenariot beskriver situationen då 
antal hushåll i Malmö antas vara konstant. De som flyttar in i den nya bebyggelsen flyttar 
från en annan malmöbostad. I det andra scenariot antas hälften av den nya bebyggelsen 
bli bostad åt småhushåll som flyttar till Malmö från annan ort och hälften flyttar inom 
Malmö. Antal småhushåll påverkas i det senare fallet och därmed också effekten av den nya 
bebyggelsen.

Scenario 1) antal hushåll i Malmö förblir konstant. Det finns fortfarande en obalans 
på bostadsmarknaden där antalet småhushåll uppgår till 105 400 medan antalet 
bostäder om två rum och kök eller mindre har ökat till  
81 000, i och med de nya bostadstillskotten. Antal småhushåll utan matchande 
bostad skulle, i och med byggandet på privata fastigheter, minska från ca 40 000 till 
ca 26 000.

Scenario 2) antal småhushåll i Malmö ökar. Det är tänkbart att en ny bebyggelsetyp 
attraherar en ny intressegrupp och att inflyttningen till Malmö, och därmed antal 
småhushåll, ökar. I ett fall där hälften av den nya bebyggelsen blir bostad åt personer 
som flyttar inom Malmö och hälften blir bostad åt personer som flyttar till Malmö 
från annan ort skulle andelen småhushåll i Malmö öka till 71% och antal småhushåll 
landa på drygt 112 100. Antal bostäder om två rum och kök eller mindre skulle 
även i det här fallet öka till 81 000 efter ny byggnation på privat mark. Effekten av 
förändringen blir svagare och antal småhushåll utan matchande bostad slutar på 
drygt 31 000 i stället för som i det tidigare fallet 26 000. 

slutsats om effekter

Den exakta effekten av den nya bebyggelsen kan inte entydigt fastställas efter den data 
och kunskap som jag har tillgång till. Resonemanget ovan bygger på antagandet att 

26 000 sMåhushåll i 
MalMö står FortFaranDe 
utan BostaD soM sVarar 
Mot hushållets storlek�

31 000 sMåhushåll i 
MalMö står FortFaranDe 
utan BostaD soM sVarar 
Mot hushållets storlek�
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bostadsmarknaden är behovsstyrd, vilket sällan stämmer i verkligheten. Ingen hänsyn tas till 
hur hushåll efterfrågar bostäder. Uträkningen ger dock en indikation på vilka storlekstal det 
kan bli frågan om i samband med en nybyggnation enligt förslaget.

Det sammanlagDa resultatet

Det finns en potential för Malmös villaområden. Marken mellan villorna kan utnyttjas till ny 
bebyggelse men inte utan att kompromisser samtidigt görs. Kompromisserna skulle bestå av 
ökad skuggning på delar av respektive fastighet, minskad avskildhet samt ökad belastning 
på infrastruktur. Väsentliga värden för boendemiljöns kvalitet kan trots det bevaras och nya 
kvaliteter tillfogas. För boendemiljön gäller att tillgången till dagsljus skulle vara fortsatt god. 
Avskildhet och privatliv skulle kunna ges genom visuell avskärmning, snarare än ljudmässig. 
Närhet till transport, varor och tjänster skulle vara opåverkad. Om bebyggelsen uppförs 
på redan hårdgjord mark skulle trädgårdarnas ekosystemtjänster inte påverkas med ett 
fortsatt gott klimat som resultat, lokalt på fastigheten såväl som i staden. Risken finns att 
grönyta bebyggs. I de fallen behöver krav kunna ställas på att kompenserande åtgärder 
vidtas för att säkerställa att trädgårdarnas ekosystemtjänster bevaras. Tillfogade kvaliteter för 
villakvarteren skulle framförallt vara av social samt privatekonomisk karaktär. 

Förtätning i villakvarter är inte en lösning på problem med segregation och social 
exkludering men konceptet kan bidra till att införa en viss ”flerfald” i tidigare mycket 
homogena områden.

Genom att tillgängliggöra marken mellan villorna i Malmö för bebyggelse öppnas för 
möjligheten att öka Malmös totala bostadsbestånd samt andelen hyresrätter och andelen 
små bostäder markant. Vilken effekt ökningarna skulle kunna få för staden som helhet 
återstår att utreda. Klart är att fler personer skulle få tillgång till en fortsatt god boendemiljö 
och att nya bostäder skapas samtidigt som värdefull åkermark värnas och trädgårdarnas 

BoenDeMilJön kan BeVara 
sin höga kValitet 
saMtiDigt soM Fler 
personer Flyttar in i 
BeFintliga VillaoMråDen
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ekosystemtjänster bevaras genom kompenserande åtgärder på de fastigheter som bygger 
nytt på befintliga grönytor.
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Diskussion

förslagets styrkor och svagheter i kontext

kommer folk att vilja bygga? 

Fastighetsägares motivation till att bygga är inte endast kopplad till ekonomiska modeller 
för lönsamhet. Andra faktorer kan driva på byggandet såsom en önskan om att ha en bostad 
som stämmer med hushållets förändrade behov, utan att behöva flytta. Lönsamhet måste 
samtidigt ses som en förutsättning för att de utökade byggrätterna ska bli utnyttjade. 

Jag bad en erfaren fastighetsvärderare från Forum Fastighetsekonomi AB1 att titta på 
upplägget. Förutsättningarna som gavs var att en genomsnittlig fastighetsägare i Annetorp 
respektive Västra Kattarp tilläts bygga 120 m² BTA inom sin fastighet och inreda två 
lägenheter om 1-2 rum och kök. Enligt uppskattningar skulle det gå att bygga lönsamt, 
med normala avkastningskrav och nyproduktionshyror, i både Västra Kattarp och Annetorp. 
Bedömningen är dock osäker eftersom lönsamheten hänger ihop med hur den befintliga 
fastighetens värde påverkas av de tillkommande byggrätterna, något som en mäklare bäst 
kan svara på. Jag har kontaktat ett flertal mäklare men tyvärr inte fått några svar. 

I nästa steg är det inte heller självklart att fastighetsägaren har kapital att finansiera det nya 
bygget. Äldre personer som köpt sin villa för länge sedan har eventuellt inga lån på huset. 
Villan skulle då kunna fungera som säkerhet för ett lån från banken. 

Ett annat alternativ för att trygga processen skulle vara att MKB blir en del av byggprocessen. 
Kanske kan MKB stötta fastighetsägaren och på så sätt öka bankens förvissning om att 
byggprocessen genomförs professionellt.  Eller så kan MKB ha rollen som koordinator mellan 
flera fastighetsägare för att få upp projektvolymen och pressa priserna. Kanske kan MKB 
själva vara byggherre på fastighetsägarens mark? Frågan är öppen. MKB har tidigare arbetat 

Det är MöJligt att Det 
skulle Finnas lönsaMhet 
För priVatpersoner att 
Bygga nytt och hyra 
ut i Västra kattarp 
respektiVe annetorp

1 Anders Stålarm, civilingenjör och fastighetsvärderare på Forum Fastighetsekonomi AB.  Personligt möte 2017-05-05.
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med kreativa upplägg där privatägda bostäder hyrs ut genom MKB:s administration (MKB 
2015).

kommer folk att vilja hyra ut?

MKB:s pilotprojekt med att hyra ut hela eller delar av privatägda bostäder kan ses som 
en indikator för husägares generella benägenhet att hyra ut. Enligt Christina Lundby2, 
administrativ chef på MKB, har det funnits ett klart intresse för uthyrningsmodellen. 
Förväntningar på höga hyresnivåer och för låg kvalitet på erbjudna bostadsrum har däremot 
ofta stoppat uthyrningar från att bli av. Projektet startade i slutet av 2015 och har hittills 
resulterat i en handfull privatägda uthyrningsobjekt i MKB:s utbud. Intresset finns alltså men 
kunskap om uthyrningsverksamhetens villkor saknas hos de potentiella hyresvärdarna. En 
annan indikator på uthyrningsintressets omfattning är de många privata bostäderna som 
annonseras för uthyrning via Blocket.

kommer folk att vilja bo? 

Ja. Både efterfrågan på bostäder och behovet av bostäder om 1-2 rum är stort (Malmö Stad 
2014, 16) och villaområdenas läge och miljö gör dem för många till attraktiva bostäder.

vem gynnas av förändringen? 

Förslaget ger nya byggrätter till villaägare. Det innebär att en inkomstpotential skapas för de 
som äger resurserna eller med andra ord att mervärden ges till en redan privilegierad grupp. 
I förslagets upplägg ryms möjligheten för flera hushåll att tillsammans förvärva en fastighet 
och äga gemensamt, i stil med kollektivboenden. Det är däremot troligt att den vanligaste 
formen för ägande i förtätade villaområden kommer vara att ett hushåll äger fastigheten och 
agerar hyresvärd gentemot fastighetens övriga hushåll. 

Bostadssökande och bostadsmarknaden i stort gynnas av att fler bostäder blir tillgängliga 
och att utbudet av bostadstyper och lägen breddas. 

intresse Finns 
Men Det kräVs ett 
inForMationsarBete För 
att rätt FörVäntninagr 
ska prägla uthyrningen 
aV De tillkoMManDe 
lägenheterna

Villaägare, 
BostaDssökanDe och 
ByggBranschens MinDre 
aktörer gynnas

2 Christina Lundby, administrativ chef på MKB sedan 2016. Telefonsamtal 2017-03-08.
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Byggbolag som är vana vid att hantera byggande i mindre volymer är en annan grupp som 
gynnas. I rapporterna Mellanstaden (Paradiso Arkitekter 2015, 90) och 500k (KOD Arkitekter 
2016, 13) hävdas det att vi får en sundare byggbransch om mindre byggbolag kan ta en 
större del av marknaden. 

arkitekturstaden malmö, hur blir det?

Förslaget syftar till att skapa ny bebyggelse i en uppskattad och efterfrågad skala om små 
enheter om 2-3 våningar, en skala som professionella byggherrar och större byggbolag ofta 
har svårt att motivera i sina beräkningar. För byggande i privat regi, som kanske inte i första 
hand ser byggandet som en investering med skarpa avkastningskrav, kan den mindre skalans 
greppbarhet istället utgöra en fördel. Ett småskaligt byggande i privat regi har förutsättningar 
att ge god kvalitet på det byggda och automatiskt skapa variation i stadsbilden. 

En varierad stadsbild stöttas av Malmös översiktsplan. I översiktsplanen beskrivs att 
upplevelserikedom, variation och mångfald ska känneteckna stadens gestaltning. Vidare står 
det att stadsmiljön ska präglas av pluralism vad gäller såväl bebyggelsetyper, formspråk och 
bostadsformer. Mångfald ger flexibilitet och möjligheter till nya lösningar i framtiden (Malmö 
Stad 2012, 56). 

Den tillkommande bebyggelsen utgör ett nytt lager av historia som fogas till det gamla. 
Tåliga stadsmiljöer där många tidsåldrar fått sätta sina spår är en kvalitet som pekas ut i 
Malmös översiktplan (Malmö Stad 2012, 57). Platsen för den tillkommande bebyggelsen, 
villaområdena, har med tiden ökat i attraktivitet tack vare ett relativt sett mer centralt 
läge i staden. Genom förtätning i villakvarter har staden möjlighet att skapa en helt ny 
bebyggelsekaraktär, tids- och platstypisk för Malmö.

En förändring av den befintliga strukturen ger möjligheten att ändra förutsättningarna för 

tillkoMManDe BeByggelse 
har potential att 
BreDDa VillaoMråDets 
VariationsrikeDoM�
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hur hela staden, dess periferi och centrum, betraktas. Nya kluster av boendetäta miljöer 
kan utgöra grogrund för nya noder i staden och avskilda villaområden kan omvandlas till väl 
integrerade delar i det större stadsnätet. Villaområdet har blivit ett flerhushållsområde.

når vi hela vägen med dagens verktyg?

Den största bristen i dagens verktyg vad gäller förtätning i villakvarter, ligger i möjligheten 
att säkra gröna värden inom en fastighet. Användningen av så kallade grönytefaktorer som 
kravställande medel i detaljplan är omdiskuterat. I samband med en förtätning i villakvarter 
blir det däremot uppenbart att någon form av styrmedel behövs för att säkerställa att 
trädgårdarnas ekosystemtjänster bevaras.

Syftet med förslaget är att öka boendetätheten i respektive område. Det finns en risk att 
utbyggnaderna inte hyrs ut som bostad åt ett nytt hushåll utan istället förser villans befintliga 
hushåll med mer yta. Genom bygglovet kan krav ställas på att ett visst antal badrum och 
kök inrättas. Frågan är om de kraven, utbyggnadens omkostnader och förväntningarna från 
staden räcker för att få till en ökad boendetäthet eller om en annan typ av styrmedel behövs 
för att säkerställa att användningen blir det avsedda. 

Verktyget medborgardialog finns till hands men behöver eventuellt utvecklas. För att kunna 
åstadkomma socialt hållbara områden i förändringen med utökade byggrätter, krävs att 
planeringen på djupet begriper och erkänner villakvarterens förutsättningar och villkor, 
något som jag är osäker på att dagens medborgardialoger lyckas med. I forskningsöversikten 
Stadens Möjligheter (Olsson & Wikström 2012) skriver urbanforskarna Lina Olsson och 
Tomas Wikström om svårigheterna och utmaningarna i att planera för förändring i en 
befintlig kontext. Författarna beskriver hur planeringstänkande generellt präglas av en syn 
på människors handlande som reflekterat och målinriktat, vilket motsägs av en vardag där 
människors handlande sällan är reflekterat och målinriktat. Exempelvis är människor inte i 

VälutVecklaDe styrMeDel 
För gröna kValiteter 
BehöVs

räcker ByggloV, ekonoMi 
och Dialog soM Verktyg 
För att säkra att Fler 
hushåll Faktiskt erBJuDs 
BostaD?
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första hand konsumenter i fri rörelse på bostadsmarknaden, vi bor inte i största allmänhet. 
Vi har snarare starka band till bestämda platser och bebor platser. Att förankra idéerna om 
förtätning i villakvarter med de som bebor platsen är det viktigaste för att en förtätning i 
området ska bli av och för att effekterna av förtätningen ska bli de bästa möjliga. Verktygen 
för medborgardialog behöver kunna tillämpas med precision för olika ändamål och utgöra 
bryggan mellan planeringen och vardagen.

klarar vi oss utan att bebygga den här marken? 

Ja, vi klarar bostadsförsörjningen de närmaste decennierna med den mark vi redan kan 
tänkas ha tillgång till, enligt Malmös översiktplan (Malmö Stad 2012, 59). Behovet av 
bostäder går att möta. Samtidigt finns det en efterfrågan på småhus i lågt exploaterade 
områden som inte ryms inom den byggbara marken idag (Malmö Stad 2012, 60). 
Genom förtätning i villakvarter skulle fler markbostäder bli till, något som skulle kunna 
verka kompletterande för att möta efterfrågan på småhus. Att möjliggöra en förtätning i 
villaområden kan också tänkas öka rörligheten på bostadsmarknaden så att fler befintliga 
småhus blir tillgängliga för inflyttning. Exempelvis skulle det kunna ske genom att en 
villaägare bygger ut, bosätter sig i den nybyggda delen och hyr ut den gamla bostaden. 

Marken mellan villorna utgör potential för ett reellt tillskott av bostäder. Samtidigt kräver 
marken en hel del resurser att frigöra, med tanke på att många privata intressen berörs 
av en förändring. Processen att tillgängliggöra mark skulle rimligtvis också ta lång tid. 
Kanske skulle de där decennierna, under vilka vi klarar att möta bostadsbehoven med 
den redan tillgängliga marken, gå åt till planeringsprocesser, dialoger och upprättandet av 
nya detaljplaner. Vi vet vad vi har idag. Genom att beakta förtätning i villakvarter som en 
möjlighet, breddas utbudet av scenarier för vad vi skulle kunna få imorgon. 

VaD hänDer eFter De 
närMaste 20 åren?

Förtätning i 
VillakVarter är ett 
scenario VärD en Mer 
noggrann granskning i 
planeringen aV MalMö

utVeckla 
MeDBorgarDialogen till 
ett precist Verktyg
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framtiDen

Uppgiften att förtäta i villakvarter kräver att en helt ny form för planeringsarbete tas fram, 
där initiativet till förändring kommer från stadsbyggnadskontoret men där personer utanför 
stadsbyggnadskontoret, inte minst privatpersoner som bostadssökande och villaägare, 
inkluderas i planeringsprocessen som utslagsgivande parter. Jag menar att konstruktiva 
dialoger med olika aktörer i samhället är det överlägset viktigaste redskapet att utveckla och 
tillämpa för att kunna utreda Malmös förutsättningar för förtätning i villakvarter. Det är en 
utmaning att förmå byggandets och planeringens perspektiv att samverka med vardagslivets 
perspektiv. Olsson och Wikström beskriver svagheterna hos respektive perspektiv som att:

”Med utifrånperspektivet  [byggandets och planeringens perspektiv; min 
amn.] följer risken för schematisering och blindhet för andra aspekter 
än de som begreppsapparaten kan hantera. Med inifrånperspektivet 
[vardagens perspektiv; min anm.] följer en oförmåga att ifrågasätta 
vardagens självklarheter och att se den egna miljön som en del av ett vidare 
sammanhang.”   

     (Olsson & Wikström 2012, 37)

Det ligger på planerarens bord att arbeta för att de två perspektiven ska mötas, hitta ett 
gemensamt språk och formen för gemensamma samtal. Om medborgardialoger ska utgöra 
bryggan mellan planeringen och vardagen är det vi, planerare och arkitekter, som ska se till 
att den byggs och kommer till användning. 

Med kunskapsinhämtning som grund kan kommunen gå före och tydligt visa vägen för hur 
staden bör utvecklas när allas intressen beaktas, likvärdigt och vid samma tillfälle. Genom 
att utveckla ett förfarande för proaktiv planering tillåts staden att utvecklas i takt med 
invånarnas förändrade behov och förutsättningar.

öVa och utVeckla 
MeDBorgarDialogen
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slutsats 

Förtätning i villakvarter rymmer en stor potential för Malmö. Upplägget kommer inte att 
behövas de närmaste decennierna men om Malmös befolkning fortsätter att öka är det 
en god idé att ha beredskap och framförhållning i frågan, för att villamarken ska finnas 
tillgängligt när dagens markresurser sinar. 

Mellan villorna finns mycket byggbar mark, kanske så mycket som 81 ha BTA eller 
13 500 nya bostäder men det kostar tid och tankemöda att göra marken tillgänglig. Det i min 
bedömning viktigaste verktyget att utveckla för att åstadkomma en förtätning i villakvarteren 
är medborgardialogen. Med förtätning i villakvarteren som mål kan proaktiv planering 
utformas som medel och medborgardialogen bli dess grundbult och verktyg. Befintliga 
planer kan inte ligga orörda för all framtid och det reaktiva planeringsförfarandet kan inte 
vara det enda alternativet när Malmö utvecklas och växer. 

Det proaktiva planeringsförfarandet öppnar dörren för en bredare grupp av byggherrar. 
När alla regler ligger tydligt avläsbara i en uppdaterad och allmängiltig plan blir det lättare 
för varje potentiell byggherre att i förväg bedöma förutsättningarna för ett projekt. Ett 
långsamt bostadsbyggande kan få ny fart genom att privata byggherrar, som inte enbart 
drivs av marknadsmässiga motiv, får möjlighet att påverka marknaden. Samtidigt kan 
utökade byggrätter bidra till att fler bostäder, både villor och nya lägenheter, blir tillgängliga 
på bostadsmarknaden när villaområdenas befintliga invånare får möjlighet att byta 
boendestorlek utan att byta närmiljö.

Den föreslagna principen för fördelning av byggrätter inom ett område fungerar som 
verktyg för att skapa tydligt avläsbara regler och för att på likvärdiga grunder bedöma de 
olika fastigheternas respektive förutsättningar för förtätning. Principens allmängiltighet och 

Mål: Förtätning i 
VillakVarter

MeDel: proaktiV 
planering

Verktyg: Dialoger

öppna Dörren För Fler 
att BiDra till staDens 
utVeckling



99konsekvenser och vägen in i framtiden

flexibilitet gör att planeringen kan resultera i enhetliga förutsättningar för alla fastigheter 
inom ett detaljplaneområde. Genom att transformera villaområden till flerhushållsområden 
kan fler personer ta del av villakvarterens attraktiva miljö, utan att nödvändigtvis äga delar av 
den och utan att befintliga kvaliteter går om intet.

En förtätning i villakvarter gör alltid ett visst ingrepp på områdeskaraktären och är svårare att 
motivera ju större områdets kulturmiljöhistoriska värden är. Flerhushållsområden bör i första 
hand formas ur utseendemässigt varierade villaområden där nya lager av historia kan smälta 
in eller som alternativ: ena och definiera karaktären i ett annars splittrat område.

Den gröna strukturen i villakvarteren måste värnas och bevaras och som KOD Arkitekter och 
Albaeco påpekar är det inte tillkommande byggrätter utan frånvaro av grönska som riskerar 
att försämra kvaliteten på de ekosystemtjänster som villornas trädgårdar förser staden med 
(KOD Arkitekter & Albaeco 2016, 41). Kraftigare verktyg för kravställande på den gröna 
miljön behövs för att en förtätning av villakvarter ska kunna ske, samtidigt som trädgårdarnas 
ekosystemtjänster bevaras.

vaD skulle jag vilja se?

Beakta villakvarteren som en framtida potentiell markresurs och en källa till boendemiljöer 
med mycket hög kvalitet. Planera för en komplex process för att tillgängliggöra marken 
mellan villorna, med informationsinhämtning från många potentiella intressegrupper. 
Utred verktyget medborgardialog mer och bygg kompetens för att genomföra konstruktiva 
dialoger med dem som bebor staden och med dem som vill bygga staden. Planera med 
ambitionen att vara vägvisande och sträva efter att skapa tydliga och allmängiltiga planer, väl 
underbyggda genom information från medborgardialoger. 

Låt Malmö än en gång använda sin styrka, sin innovativa kraft, och visa resten av landets 
kommuner att det går att tänka nytt och förändra samhället till det bättre.

heJa MalMö!

oBserVera Det 
kulturMilJöhistoriska 
VärDet

Det är inte Byggrätterna 
utan FrånVaron aV 
grönska soM utgör 
proBleMet
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Det hanDlar om samhällsutveckling: att meDvetet 

föränDra samhället till Det bättre� Det här arbetet är ett 
försök att utgå från det vi redan har och att föreslå möjliggörande åtgärder 
för att fler ska få bostad och för att fler ska få vara med och bygga staden. 

Arbetet har lärt mig om komplexa utvecklingsprocesser och om arkitektens 
möjligheter och begränsningar, styrkor och svagheter i dem. Arkitektens 
kompetens utgör en begränsad del av samhällsbygget och vi måste bli 
bättre på att identifiera vår kompetens, var den börjar och var den slutar. 
Först då kan vi börja samverka på lika villkor med andra professioner och dra 
nytta av vårt gemensamma kunnande och undvika att förenkla situationer 
vid tillfällen då en komplex bild behövs. Med en stark självkänsla borde vi 
arkitekter samverka, samtala och samarbeta mer i bredare yrkesgrupper. 
Det är med den övertygelsen som jag lämnar utbildningen och påbörjar 
mitt äventyr i yrkeslivet som arkitekt och professionell lösningssökare.

Ett stort tack till alla som har visat intresse för mitt examensarbete, som har 
engagerat sig och diskuterat med mig.

VI SES!


