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Abstract 
 

In 2014, Trelleborg municipality pointed out tät blandstad (the compact city) to be the main 

strategy for the city’s future development. This work addresses the common Swedish planning 

strategy, towards the compact city through densification strategies, with a focus on density and 

diversity and the relationship between them. This is done with a broad example of literature 

referring to quality of life in urban environments and how the built environment is linked to 

the social shaping of cities. Using GIS, measurements on both density and diversity have been 

made with reliance on previously tested methods in an attempt to quantify some of the many 

important aspects of the compact city. These morphological measurements are applied to areas 

that aim to contribute to the compact city in the city of Trelleborg and to analyse the work 

towards the compact city. Following the results of the measurements, a discussion is made on 

how the compact city can be evaluated with quantitative methods. The work concludes that 

there are many aspects that need to be taken into consideration when building the compact city, 

and that the presented ones are only a few of them.  

 

Key words: Urban morphology, density, diversity, urban planning, the compact city, Trelleborg 

  

Nyckelord: Urbanmorfologi, täthet, mångfald, samhällsplanering, blandstaden, Trelleborg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Innehållsförteckning 
 

1. Inledning ................................................................................................................................. 1 

1.1 Syfte och frågeställning ........................................................................................................ 2 

1.2 Val av studieområde ............................................................................................................. 3 

1.3 Avgränsning .......................................................................................................................... 4 

1.4 Disposition ............................................................................................................................ 4 

2. Bakgrund ................................................................................................................................. 5 

2.1 Tidigare tankar om täthet ...................................................................................................... 5 

2.1.1 1875-1905, Tät kvartersstad........................................................................................... 5 

2.1.2 1905-1930, Trädgårdsstad.............................................................................................. 6 

2.1.3 1930-1975, Efterkrigstidens arkitektur .......................................................................... 6 

2.1.4 Jane Jacobs ..................................................................................................................... 7 

2.1.5 Kompakt stad ................................................................................................................. 8 

2.2 Rådande tankar om täthet ...................................................................................................... 8 

2.2.1 Global ................................................................................................................................. 8 

2.2.2 Nationell ............................................................................................................................. 9 

2.2.3 Lokal ................................................................................................................................ 10 

2.3 Trelleborgs tätort och de undersökta kvarteren .................................................................. 11 

2.4 Problem eller lösning? ........................................................................................................ 14 

3. Teori ...................................................................................................................................... 16 

3.1 Tät blandstad ....................................................................................................................... 16 

3.2 Mäta stad ............................................................................................................................. 17 

3.2.1. Täthet .......................................................................................................................... 19 

3.2.2 Mäta täthet ................................................................................................................... 21 



 
 

3.2.2.1 Spacemate ................................................................................................................. 22 

3.2.3 Fysiska förutsättningar för mångfald ........................................................................... 24 

3.2.3.1 Funktionsblandning................................................................................................... 25 

3.2.3.2 Gångvänlighet ........................................................................................................... 27 

3.2.3.3 Småskalig fastighetsstruktur ..................................................................................... 29 

3.2.4 Urbanitetstal - att mäta urbanitet.................................................................................. 30 

3.3 Mäta fysiska förutsättningar för mångfald .......................................................................... 33 

3.3.1 Maximera täthet, maximera mångfald, eventuella risker ............................................. 34 

4. Metod .................................................................................................................................... 35 

4.1. Områden och omfång ......................................................................................................... 35 

4.1.1. Det som inte mäts........................................................................................................ 37 

4.2 Geografiska informationssystem (GIS) .............................................................................. 37 

4.2.1 Arbetets geodatabas ..................................................................................................... 38 

4.3 Täthet .................................................................................................................................. 40 

4.3.1 Exploateringstal ........................................................................................................... 41 

4.3.2 Andel bebyggd mark .................................................................................................... 41 

4.3.3 Relation mellan öppen och bebyggd mark................................................................... 41 

4.3.4 Genomsnittligt antal våningsplan ................................................................................ 42 

4.4 Fysiska förutsättningar för mångfald .................................................................................. 42 

4.4.1 Andel verksamheter ..................................................................................................... 42 

4.4.2 Korsningstäthet ............................................................................................................ 43 

4.4.3 Urbanitetstal ................................................................................................................. 44 

5. Resultat ................................................................................................................................. 46 

6. Analys och Diskussion .......................................................................................................... 49 

6.1 Vad innehåller kvarteren, vad visar resultaten .................................................................... 49 



 
 

6.2 Täthet och Spacemate ......................................................................................................... 50 

6.3 Fysiska förutsättningar för mångfald .................................................................................. 51 

6.3.1 Funktionsblandning...................................................................................................... 51 

6.3.1.1 Funktioner ................................................................................................................. 53 

6.3.2 Gångvänlighet .............................................................................................................. 53 

6.3.3 Småskalig fastighetsstruktur ........................................................................................ 55 

7. Slutsats .................................................................................................................................. 57 

8. Reflektioner........................................................................................................................... 59 

Referenser ..................................................................................................................................... 60 

Bilagor........................................................................................................................................... 63 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Figur- och tabellöversikt 
 

Figur 1    Översiktskarta över Trelleborgs tätort med kvarteren som analyserats 

Figur 2    Flygfoto över Trelleborg 1, från 2020 

Figur 3    Flygfoto över Trelleborg 2, från 2020 

Figur 4    Flygfoto över Trelleborg 3, från 2020 

Figur 5    Exempel över tre kvarter med samma exploateringsgrad, 75 bostäder per hektar 

Figur 6    Tre kvarter med samma exploateringstal 

Figur 7    Spacemate-diagram med exempelkvarter 

Figur 8    Funktionsblandning mätt genom andel verksamheter 

Figur 9    Fördelar med fler korsningar och mindre kvarter 

Figur 10  Urbanitetstal 0, en fastighet 

Figur 11  Urbanitetstal 0.5, fler fastigheter 

Figur 12  Urbanitetstal 1.0, ännu fler fastigheter 

Figur 13  Översiktskarta över Trelleborgs tätort med kvarteren som analyserats 

Figur 14  Illustration över BYA och BTA 

Figur 15  Urbanitetstal över kvarter. 

Figur 16  Kvarteren i ett Spacemate-diagram 

Figur 17  Illustration över resultat för Spåret (1) 

Tabell 1   Mått 

Tabell 2   Resultat 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

1. Inledning 

 

Hur vi människor använder och utnyttjar platser har länge diskuterats. Med sina tankar om 

trädgårdsstaden tog Ebenezer Howard ett steg ifrån de täta slumkvarteren som under 

industrialismen växte fram i storstäderna. Han förespråkade glesbyggda miljöer med stora 

gröna ytor och en lägre befolkningstäthet än i städerna (Rådberg, 1988). På 60-talet kom Jane 

Jacobs (2004) och rekommenderade täta och livfulla stadsmiljöer med mycket människor som 

en motreaktion på funktionalismens monotona stadsdelar.  

FN:s organ för stadsbyggnad, UN Habitat (2014: 1, 4), förespråkar täta städer och 

benämner utglesning - motsatsen till förtätning - som ett problem att likställa med fattigdom, 

föroreningar och ojämlikhet. År 2014 antogs Trelleborgs kommuns Fördjupade översiktsplan 

med den övergripande målstrategin att bygga tät blandstad (Trelleborgs kommun, 2014: 41, 

74). Det tjugoförsta århundradet har hittills präglats av idéströmmar kring förtätning och att ta 

avstånd från en geografisk uppdelning av stadens funktioner, något som ofta betraktas som ett 

steg mot en mer hållbar utveckling (Boverket, 2020a: 213; SKL, 2015; UN-Habitat, 2014).  

 Detta arbete behandlar både tidigare och nuvarande tankar om täthet. Genom reflektioner 

kring konceptet tät blandstad diskuteras vissa aspekter av den byggda miljön som möjliggörare 

för mångfald. Syftet med arbetet är att besvara dess frågeställning och att bidra till hur arbetet 

mot den täta blandstaden kan utvärderas med hjälp av kvantitativa metoder.  

Frågan om täthet i relation till människors livskvalitet är komplex. Övergripande 

tankeströmmar om dess för- och nackdelar kommer troligtvis att gå i vågor, som historien visat 

(se Rådberg, 1988). Ett allsmäktigt recept på hur tätt vi ska bygga våra städer kommer troligtvis 

aldrig att uppnås. Inte bara på grund av skiftningar i politiska strömmar, doktriner, eller 

paradigm, utan för att varje plats är unik. Dessa tankar bör has i åtanke vid läsning av arbetets 

resterande del. Stadens komplexitet och dess relation till människor och vice versa kan inte 

nog understrykas. Arbetet fokuserar enbart på några få komponenter av en liten aspekt av 

staden: kvarters utformning mätt genom fysisk täthet samt fysiska förutsättningar för mångfald 

mätt med enbart tre mått. 
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1.1 Syfte och frågeställning 

 

Arbetet syftar till att redogöra för konceptet tät blandstad och att utvärdera arbetet mot det med 

kvantitativa metoder. Ett försök att kvantifiera bitar av begreppet kommer att göras där 

täthetens fysiska dimensioner samt förutsättningarna för mångfald mäts med beprövade 

metoder. Resultaten kommer slutligen att analyseras och diskuteras i relation till varandra med 

en målsättning om att erbjuda ett tillvägagångssätt för att i framtiden kunna kvantifiera och 

jämföra olika kvarters fysiska egenskaper. Genom att se till några få viktiga komponenter av 

den täta blandstadens egenskaper och med en simpel metod få fram värden till dessa möjliggörs 

ett representabelt verktyg som är lättillgängligt för akademiker, politiker och 

områdesutvecklare i sin tolkning av dagens populära planeringsstrategi. 

Arbetet ämnar besvara forskningsfrågan 

 

Vilka metoder är lämpliga för att utvärdera arbetet mot den täta blandstaden? 

 

 vilket kommer göras genom mätningar av fysisk täthet i form av bebyggelsens 

utformning och tre olika mått på kvarter rörande deras fysiska förutsättningar för mångfald. 

Mätningarna kommer ske på ytor i Trelleborgs tätort som i detaljplan antagits som 

kvartersmark efter att kommunens övergripande målstrategi om att bygga tät blandstad antogs. 

De utvalda kvarteren är även utpekade som förtätningsområden (Trelleborgs kommun, 2014: 

42, 77).  

 Syftet med arbetet blir även att undersöka användningsgraden på måtten, de valda 

metoderna. Arbetet avslutas med en diskussion kring vad som kan fås ut av att se till dessa 

mått, vad som fångas upp av dem och vad som utelämnas.  
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1.2 Val av studieområde 

“[E]ftersom människan är den främsta orsaken till de omfattande problem vi står inför och 

städerna är där vi återfinner människorna, skulle vi kunna förändra människans beteende 

genom att bygga bättre städer.” - Ståhle m.fl. 2016:6 

 

2018 bodde 55 % av världens befolkning i städer, en siffra som väntas stiga till 68 % år 2050. 

Inflyttning från landsbygd till stad i samband med en befolkningsökning kan leda till att 2.5 

miljarder fler människor bor i städer om 30 år jämfört med idag. Den rurala befolkningen 

väntas snart börja minska globalt. Vi ser ett tydligt steg mot en allt mer urbaniserad värld, 

varför vikten av hur vi planerar våra städer, utnyttjar dess mark och tillhandahåller 

nödvändigheter såsom bostäder och möjlighet till transport kommer spela en stor roll i arbetet 

mot en hållbar utveckling (FN, 2018).  

Vi börjar bli medvetna om vikten av hållbar planering av staden. Frågan är bara om vi 

vet hur man får till den. Tidigare har det handlat om hygien, höga byggnader med mycket 

solljus, parkering eller gångavstånd till förskolor. Idag talar vi gärna om social integration, den 

lokala ekonomin eller ekosystemtjänster. För att nå dit vi än vill är det viktigt att se staden som 

en helhet, där varje litet stadsrum påverkar, och påverkas av, det intilliggande och där helheten 

har en annan egenskap än varje enskild del. Staden kan ses som ett system uppbyggt av 

långsamma och snabba rytmer, där de långsamma styr över de snabba. För att gå mot ett 

hållbart stadsbyggande kan vi se till de långsamma rytmerna, de stabila och långvariga, den 

byggda miljön (Ståhle m. fl. 2018: 6-7).  

Arbetet grundar sig i min huvudsakliga arbetsuppgift under min tid som praktikant på 

Trelleborgs kommuns planavdelning där jag arbetade med att ta fram statistik om 

kvartersmark. Statistiken användes sedan till att mäta kvarters fysiska egenskaper inom 

områden för nyligen antagna detaljplaner. Mätningarna ämnade presentera värden som skulle 

spegla kommunens arbete mot deras utpekade mål om att bygga tät blandstad. Projektet 

utvecklade ett intresse för morfologiska mätningar där beslut togs om att fortsätta med 

projektet inom universitetets ramar, och med godkännande från kommunen gavs jag tillgång 

till databaserna som ligger till grund för arbetets metoddel. 
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1.3 Avgränsning 

 

Arbetet har fokus kring konceptet tät blandstad samt kvantitativa mätningar av täthet och 

fysiska förutsättningar för mångfald. Detta kommer adresseras ur en global, nationell och lokal 

synvinkel. Trelleborgs kommuns utpekade mål från 2014 om att bygga tät blandstad 

(Trelleborgs kommun, 2014: 41) motiverar valet av Trelleborgs tätort som studieområde. 

Målstrategin kommer att följas upp genom olika mätningar. Mätningarna kommer ske på 

kvartersnivå och ytor som i detaljplan planlagts som kvartersmark (Mattson & Hagander, 2020: 

59) efter 2014.  

 I försök att kvantifiera täthet kommer fyra mätningar av kvarters bebyggelsestruktur att 

mätas. I försök att kvantifiera fysiska förutsättningar för mångfald kommer värden för tre mått 

tas fram. 

 

1.4 Disposition 

 

Efter att ha introducerat läsaren till ämnet och presenterat dess syfte kommer resterande delar 

ta avstamp i forskning kring konceptet tät blandstad på olika vis. Bakgrundsdelen redogör för 

tidigare och nuvarande idéströmmar kring stadsbyggnad. Därefter följs en teoridel där en 

beskrivning av konceptet kommer läggas fram med hjälp av litteratur kopplat till den täta 

blandstaden genom täthet och mångfald.  

Arbetets bidrag till framtida forskning ligger dels i teoridelen, men främst i metoddelen 

där mätningar av kvarter med tillhörande värden presenteras. Mätningarna görs över kvarterens 

täthet samt dess fysiska förutsättningar för mångfald. Metoden kan användas för framtida 

mätningar eller vara vägledande inför dem. Resultaten analyseras och diskuteras i arbetets 

avslutande del, för att sedan dra slutsatser om valda metoder för att utvärdera arbetet mot den 

täta blandstaden är lämpliga. 

 

 



5 

 

2. Bakgrund 

 

I detta avsnitt kommer europeiska och nordamerikanska stadsbyggnadsideal med kopplingar 

till täthet att presenteras. Första delen är en kort sammanfattning över hur täthet har adresserats 

utifrån olika epokers stadsbyggnadsideal, från Haussmanns Paris till Jacobs New York. 

Därefter följer en presentation av hur dagens stadsbyggnadsideal ställer sig till frågan om täthet 

vilket visas genom exempel från FN, Boverket och Trelleborgs kommun.  

 

2.1 Tidigare tankar om täthet 

 

De ideal som presenteras nedan bör betraktas som dominerande trender, och inte som något 

som ansågs vara det enda rätta under sin tid eller det enda som förverkligades under perioden. 

Rådberg (1988: 410) poängterar även att tidsramen för trenderna är något lösa vilket också bör 

has i åtanke. Årtalen för varje tidsram avser svensk stadsbyggnad. 

 

2.1.1 1875-1905, Tät kvartersstad 

 

Denna period skulle allra enklast kunna sammanfattas med Hausmanns Paris och 

kvartersstaden som ideal (Rådberg, 1988: 100). Det är för läsaren lätt att se denna bebyggelse, 

som ofta kallas stenstad, framför sig. Höga hus i regelbundna kvarter omgärdade av breda gator 

(Rådberg, 1988: 101).  

Varför detta blev ett nytt stadsbyggnadsideal har flera anledningar. Den korta 

förklaringen är att detta ideal är en följd av ett försök att lösa ett problem: stor inflyttning från 

landsbygd till stad (Rådberg, 1988: 107). Den nya tanken med bredare gator - en åtgärd för att 

öka hygienen och luftkvaliteten i staden - möjliggjorde, genom regleringar, en högre 

bebyggelse som i sin tur förde med sig en högre täthet, förtätning (Rådberg, 1988: 106, 254). 

Andersson (2011: 41) berättar hur stenstaden har fått ett återupplivande.  
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2.1.2 1905-1930, Trädgårdsstad 

 

Den höga tätheten som växte fram i industrialiseringens storstäder ansågs ha negativ påverkan 

på invånarnas livskvalitet, bland annat genom trångboddhet och sjukdomar. Reaktionen mot 

detta kom genom planeringen via en stark rörelse för lägre täthet utanför staden. I USA och 

Kanada bidrog detta till suburbia, men i till exempel Storbritannien och Sverige ledde det till 

trädgårdsstäder (Churchman, 1999: 392-393).  

Begreppet Trädgårdsstad har använts flitigt i litteraturen och innefattar ibland alla nya 

villaförorter. Ofta är det direkt hämtat från Ebenezers Howards Garden Cities. Hans visioner 

om att bygga bort den polarisering som fanns mellan stad och landsbygd var ett politiskt projekt 

med delvis självständiga småstäder (Rådberg, 1988: 169-170). Detta stadsbyggnadsideal var 

för tiden inte något nytt, utan snarare en upprepning av byggandet före industrialiseringen 

(Rådberg, 1988: 111). Trädgårdsstäderna i svensk kontext beskriver Rådberg (1988: 170) som 

blandad bebyggelse. Denna blandning innebär här enbart blandning av olika bostadshus: “små 

flerfamiljshus, radhus, dubbelhus och små friliggande enfamiljshus” (Rådberg, 1988: 170). 

Framväxten av trädgårdsstaden kan ses som en decentraliserad urban tillväxt (Churchman, 

1999; 393).  

 

2.1.3 1930-1975, Efterkrigstidens arkitektur 

 

Som ett svar på trädgårdsstadens glesa miljöer med låga byggnader och kvartersstadens täta 

miljöer med höga byggnader kom en ny stadstyp att växa fram. Den öppna och täta staden, den 

funktionalistiska (Rådberg, 1988: 114-115). Den funktionalistiska staden kopplas ofta ihop 

med Gropius och Le Corbusier, och kan sammanfattas som en öppen, funktionsuppdelad, 

stadsplan med höga hus, hus-i-park (Andersson, 2011: 43; Rådberg, 1988:100). Med höga hus 

i öppna miljöer var målet att åstadkomma hög täthet i hygieniska miljöer. Detta nya sätt var ett 

försök att bygga bort trängseln i storstäderna och erbjuda lägenheter med solljus (Rådberg, 

1988: 115). I början av 30-talet kan vi se ett skifte i byggnadstrenden, från mindre hus med en 

eller två lägenheter till större hus med tio eller fler (Rådeberg, 1988: 291). Lamellhus och 

skivhus var vanligt förekommande (Andersson, 2011).  
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2.1.4 Jane Jacobs 

 

Bland Jane Jacobs bidrag till stadsbyggnadsideal finns bland annat det om täthet. Främst det 

om täthet och mångfald, och hur dessa två är sammanlänkade (Jacobs, 2004: 173). I Den 

Amerikanska Storstadens Liv och Förfall, som idag ses som en klassiker, förespråkar hon 

dygnet-runt-aktiva områden med livfulla gator och en hög bostadstäthet, där alla fördelar tycks 

bygga på mångfald (Jacobs, 2004).  

Med exempel från gamla stadskärnor i USA presenterar hon olika faktorer som får 

kvarter eller stadsdelar att vara socialt och ekonomiskt livfulla, vilket enligt henne gör områden 

till goda miljöer (Jacobs, 2004). Jacobs tankar är till stor del en kritik mot, dåtidens, moderna 

stadsbyggnadspolitik som hon ansåg ha en negativ inverkan på storstäder. Enligt Jacobs (2004) 

skapade funktionalismen homogena och monotona områden som genom att minimera 

människors liv och vardag till några få grundbehov bortsåg från stadens komplexitet (Rådberg, 

1988: 93).  

Jacobs (2004: 176) listar fyra grundkriterier som måste vara uppfyllda för att kvarter eller 

stadsdelar ska kunna generera mångfald 

● Stadsdelen måste fylla mer än en primär funktion, helst mer än två. 

● Kvarteren måste vara korta, vilket i sin tur innebär att gator och gathörn ska                           

k          komma tätt. 

● Byggnaderna måste vara blandade och variera i skick och ålder. 

● En hög koncentration av människor ska finnas, oavsett deras syfte.    
 

Viktigt att poängtera, som författarinnan tydligt gör, är att dessa fyra kriterier måste samverka. 

Det är kombinationen av dem som tillför mångfald, och ingen av dem kan stå för sig själv 

(Jacobs, 2004: 176). Trots Jacobs mer kvalitativa förhållningssätt till stadsplanering och med 

en riktad kritik mot det allt för rationella sättet att tänka kring stadens liv föreslog hon en 

minimumgräns på 100 boende per acre för att få ut mer människor på gatorna och göra de mer 

livfulla (Berghauser Pont & Haupt, 2009: 53; Jacobs, 2004). 

 

 

 



8 

 

2.1.5 Kompakt stad 

 

EU publicerade en rapport år 1990, The green paper on the Urban Environment, där hållbarhet 

likställdes med stadsmässighet och idéerna om The Compact City, blandstaden, tog fart 

(Rådberg, 2003). Genom att koncentrera staden och minska avståndet mellan arbetsplatser och 

bostäder hoppades man kunna minimera antalet transporter och transportsträckorna (Burton, 

2001; Rådberg, 2003). Rapporten pekar också på hur en kompakt stad är en attraktiv sådan då 

den får ett rikare gatuliv (Rådberg, 2003). Rådberg (2003: 2) tolkar detta som ett återskapande 

av den förindustriella staden, “en funktionsblandad, tät, kompakt stad med en skarp gräns mot 

omgivande landsbygd”. Utpekande strategier för att uppnå The compact city var att se 

innerstaden som förebild och skapa hög täthet och hög funktionsblandning genom förtätning 

på gammal industrimark samt förhindra utbredning av staden.  

 Det är nu mer nästintill vedertaget att inom samhällsplanering, arkitektur och 

markanvändningsfrågor se implementeringen av blandstaden, hög täthet och hög 

funktionsblandning, som det bästa för att uppnå hållbarhet (Burton, 2001; Churchmann, 1999; 

Tonkiss, 2013).  

 

2.2 Rådande tankar om täthet 

2.2.1 Global 

 

FN:s UN-habitat är ett organ som arbetar mot visionen om en bättre livskvalitet för alla i en 

urbaniserad värld (UN-Habitat. u.å.). År 2014 publicerade de en sammanfattning över fem 

principer för hållbart stadsbyggande. Principerna syftar till att uppmana till förtätning, minska 

utglesning och öka nyttjandegrad av mark samt att genom ett fungerande vägnät främja 

gångvänligheten och minska bilanvändandet i städer för att bygga socialt och ekonomiskt 

hållbara miljöer med minimal klimatpåverkan (UN-habitat, 2014: 2). De pekar även ut tre 

nyckelord för hållbara städer och kvarter att sträva mot: kompakt, integrerat och 

sammanhängande (UN-Habitat, 2014: 1). Principerna är sammanlänkade då de stöttar 
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varandra. En hög befolkningstäthet ger en kvantitet som sedan kan nyttja områdets fysiska 

kvaliteter: ett rikt och användarvänligt gatunätverk kring olika funktioner som bidrar till att 

olika människor kan röra sig på samma plats i olika syften som i sin tur bygger på att stadens 

funktioner inte är uppdelade (UN-Habitat, 2014:8). 

 

2.2.2 Nationell 

 

Förtätning av städer har länge använts som ett slags planeringsideal och eftersträvas idag av 

mängder av svenska kommuner (SKL, 2015: 6). Förtätning innebär att ny bebyggelse 

tillkommer i redan bebyggd miljö som ökar närheten mellan och tillgängligheten för människor 

samt bidrar till underlag för kollektivtrafik och service. Förtätning är en process, ett slags 

verktyg. Verktyget kan användas för att uppnå täta, funktionsblandade och hållbara miljöer. 

Den närhet som förtätning kan leda till, täta blandade stadsmiljöer, är “[...] den viktigaste 

trivselfaktorn när man bor i en stad.” (Boverket, 2020a: 213). Förtätning ses som både positivt 

och negativt och för med sig såväl fördelar som utmaningar (Boverket, 2020a: 214).  

År 2003 anordnade Boverket ett seminarium där “cirka 60 forskare och planerare bidrog” 

(Boverket (2005: 45) till en rapport genom diskussioner om blandstaden. Utifrån, bland annat, 

diskussionen har Boverket (2005: 5) försökt konkretisera begreppet blandstad och lyckats koka 

ner det för att få ut några utmärkande drag och fördelar: 

● Blandstadens täta bebyggelsestruktur medför en närhet mellan verksamheter, människor 

och händelser. 

● Koncentrationen av dessa leder till miljöer med ett rikare folkliv och ett minskat resande. 

● Flödet av människor under dygnets alla timmar bidrar till ökad trygghet och säkerhet. 

● Blandstadens invånare har inom gångavstånd tillgång till mer än bara bostäder 

 

Boverket bygger vidare på begreppets komplexitet och beskriver hur det bygger på delar av en 

och samma stad och funktionsintegrering. Funktionsintegrering ses som ett verktyg där 

blandstad är målet. Med hjälp av verktyget hoppas man uppnå tillgängliga offentliga 

stadsmiljöer och gaturum. Funktionsintegrerade bebyggelsemiljöer anser Boverket (2005: 5) 
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vara en bättre definition än blandstad. Att blanda funktioner är idag något som eftersträvas av 

stadsbyggandets inblandade - planerare, politiker, arkitekter - men deras avsikter försvåras ofta 

av byggbolagens ovilja att bygga blandat (Andersson, 2011: 42). 

En vedertagen definition av blandstad bör, utifrån Boverkets tankar, inte ses som något 

eftersträvansvärt. En blandning av funktioner i gaturummet och stadsmiljön är i varenda fall 

en lokal fråga (Boverket, 2005: 5). Vad som ska integreras med vad för att uppnå en blandning 

av något som i nuläget inte finns kan det inte finnas ett allvetande svar på. Blandningen i sig 

är viktig, men även stadsrummet. Tät blandstad kan således vara svårt att uppnå utan att båda 

delarna av begreppet uppnås: en blandning av funktioner i en tätbebyggd stadsmiljö.  

 

2.2.3 Lokal 

 

Efter att först ha presenterat tidigare stadsbyggnadsideal och sedan följt upp med dagens på 

både global och nationell nivå är vi nu nere i den lägre skalan. Nedan presenteras Trelleborgs 

kommuns tankar om tät blandstad och förtätning. Dessa är hämtade från kommunens 

Fördjupade översiktsplan (FÖP) från 2014.  

En Översiktsplan (ÖP) är ett dokument som vägleder framtida planbesked om den 

långsiktiga utvecklingen av mark- och vattenanvändningen i kommunen. Översiktsplanen är 

inte juridiskt bindande utan ska ge stöd åt markanvändningsfrågor och detaljplaner (Mattson 

& Hagander, 2020: 55). En FÖP är ett planinstrument som liknar en ÖP i den mån att det är ett 

vägledande dokument som inte är juridiskt bindande. FÖPen lämpar sig väl för att styra 

utvecklingen inom ett geografiskt avgränsat område. Här kan dokumentet också göra detta på 

en lägre skala där utformning, dimensionering och gestaltning också kan adresseras. FÖPen 

bör ses som ett strategiskt viktigt dokument inför antagandet av nya detaljplaner (Boverket, 

2020b). Trelleborgs kommuns FÖP från 2014 avser Trelleborgs tätort.  

I skrivande stund pågår Trelleborgs kommuns arbete med att ta fram en ny FÖP. För 

detta arbete kommer den gällande FÖPen att användas. Anledningen till att den från 2014 

används är för att den kommande endast har varit ute på samråd vilket innebär att den kan 

komma att ändras. Viktigt att poängtera är att nästkommande FÖP anger en “tätare, mer 

sammankopplad funktionsblandad stad” (Trelleborgs kommun, 2019: 30) som övergripande 
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inriktning och ser förtätning som “ett verktyg för att bygga en hållbar och attraktiv stad” 

(Trelleborgs kommun, 2019: 56).  

Vid sidan av att skapa havskontakt i staden (Trelleborgs kommun, 2014: 74) är den 

övergripande målstrategin för tätortens utveckling: “Bygg tät blandstad nära befintlig service, 

infrastruktur och kollektivtrafik” (Trelleborgs kommun, 2014: 41). Strategin för att uppnå 

målet är förtätning. Detta styrks bland annat av den direkta målbilden “Förtäta på redan 

hårdgjord mark” (Trelleborgs kommun, 2014: 42) och av konsekvensbeskrivningens 

omskrivning av begreppet: “Koncentrationen av en stor del av ny bebyggelse till centrala lägen 

ger förutsättningar för en funktionsblandad och tät stad” (Trelleborgs kommun, 2014: 107). 

FÖPen talar för förtätning som möjliggörare till en tät blandstad. Förtätning i Trelleborgs tätort 

innebär ett byggande på öppna, tomma ytor och omvandling av gamla industriområden som 

sammankopplas med centrum och ytterområden (Trelleborgs kommun, 2014: 42).  

Vad de menar med tät blandstad liknar sig både UN-habitat (2014) och Boverkets (2005) 

idéer som presenterats i 2.2.1. Och 2.2.2. Två aspekter i blandningen som Trelleborg 

adresserar, och som även Boverkets rapport gör (2005:5) är 1) integrerad demografi och 2) 

variation i bostadsbeståndet. Kommunen indikerar att den täta blandstaden har en social 

dimension. Den integrerade demografin bygger på ett varierat bostadsbestånd vilket talar för 

att förutsättningen för mångfald till stor del ligger i den byggda miljön (Trelleborgs kommun, 

2014: 41). Kommunen vill erbjuda invånarna att enkelt kunna röra sig till och från olika 

funktioner till fots och med cykel genom att bygga tätt och blandat med “bostäder, lokaler för 

arbetsplatser, handel och nöjen”. Blandningen av funktioner syftar också till att skapa levande 

stråk och gator som upplevs som trygga då de är upplysta och befolkade stora delar av dygnet 

(Trelleborgs kommun, 2014: 89). 

 

2.3 Trelleborgs tätort och de undersökta kvarteren 

 

Trelleborgs kommun har en befolkning på 46 000, där 85 % är bosatta i tätort. Med sin stora 

hamn är Trelleborg en viktig plats för hela Skåne genom att agera port mot Europa och vara 

ett centrum för logistik och handelstransporter (Region Skåne, 2020: 42). Kommunen utmärker 

sig med sin stora andel (83 %) jordbruksmark (SCB u.å.), något som går hand i hand med målet 
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om att “förtäta på redan hårdgjord mark” (Trelleborgs kommun, 2014: 42) som innebär ett 

värnande av den mycket värdefulla jordbruksmarken (Region Skåne, 2020: 77). 

Utvärdering av den täta blandstaden har skett genom att titta på sex kvarter som omfattas 

av fyra detaljplaner i Trelleborgs tätort. Bedömningen av kvarterens fysiska utformning har 

skett genom att titta på tillhörande detaljplaner (Bilaga 1-4) och kartor från kommunen i både 

2D och 3D (Trelleborg, u.å.).  

 

Figur 1. Översiktskarta över Trelleborgs tätort med kvarteren som analyserats. 
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Tre av kvarteren är en del av 

förtätningsprojektet Övre 

och Stadsparkskvarteren, 

söder i figuren ovan.     Dessa 

ligger i centrala Trelleborg 

med fem minuters 

gångavstånd till 

Centralstationen. Projektet 

har en vision om att bygga en 

småskalig och grön stadsdel 

som binder ihop den centrala 

stadsstrukturen (Trelleborgs 

kommun, 2018a).  

   Figur 2. Flygfoto över Trelleborg 1, från 2020 (Trelleborgs kommun u.å.) 

 

Kvarteren norr i Figur 

1 är två bostadskvarter 

som syftar till att bidra 

till blandad 

bebyggelse och 

planeras omfatta 9 

radhus och tre 

bostadshus med 26 

lägenheter 

(Trelleborgs kommun, 

2017). Som figuren 

visar ligger det i ett 

glesbyggt område med 

fristående hus.       

Figur 3. Flygfoto över Trelleborg 2, från 2020 (Trelleborgs 

kommun u.å.)  
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Kvarteret österut i Figur 1 är ett område där en ny detaljplan antagits i direkt anslutning till en 

skola. Området har tidigare varit plats för industrier och verksamheter. Planens syfte är att 

möjliggöra uppförandet av drygt 200 nya bostäder. Området möjliggör även för 

centrumverksamheter (Trelleborgs kommun, 2018b). 

  

Figur 4. Flygfoto över Trelleborg 3, från 2020 (Trelleborgs kommun u.å.).  

 

2.4 Problem eller lösning? 

 

Rådbergs (1988) presenterade tankar om stadsbyggandet genom historien har visat på hur 

täthet har betraktats både som ett problem och som en lösning. Enligt några för tätt under vissa 

perioder, och enligt några för glest under andra perioder (Berghauser Pont & Haupt, 2009: 16). 

Idag tycks tankarna mer gå åt det senare. UN-Habitat (2014), Boverket (2005, 2016, 2020) och 

Trelleborgs kommun (2014) talar alla för att lösa hållbarhetsproblem genom att koncentrera 
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människor, byggnader och funktioner inom samma område. SKL (2015) pekar ut förtätning 

som den stora trenden i svensk planering idag, en trend som för med sig både utmaningar och 

möjligheter. Boverket (2016) pekar ut tätbebyggda miljöer som påfrestande för människor i 

förhållande till exempelvis trafik, sol- och dagsljus och tillgång till grönområden i samma 

dokument som de förespråkar förtätning och ger förslag på hur det kan gå till på olika platser. 

I takt med att vi ser en global urbanisering är den stora trenden för städer att expandera iställer 

för att förtätas (McFarlane, 2020: 317). Något som enligt World Resource Institutes (2019) ses 

som ett problem.  

Frågan om täthet tycks idag vara en grundpelare för debatter inom geografi och urbana 

studier (Keil, 2020: 1284; McFarlane m. fl., 2020). Täthet läggs idag fram som grunden för att 

bygga hållbara och kompakta städer (Tonkiss, 2013: 32). Keil (2020) diskuterar vidare kring 

hur synen på täthet kan skilja sig åt, och att det alltid tycks finnas för lite eller för mycket av 

det. Den höga täthet som finns i områden strax utanför storstäder världen över ses ofta som 

dålig, där man med höga lägenhetskomplex försökte bygga sig ifrån den täthet som finns i 

stadskärnor. I dag ser vi stadskärnors täthet som en positiv sådan (Keil, 2020). Exempel från 

detta går att se i Trelleborg, där den äldre stadskärnans “finmaskighet” är något som man vill 

ta vara på för att skapa trygga miljöer med blandade funktioner och hög exploatering 

(Trelleborgs kommun, 2014: 89). Innebörden av täthet har också en inneboende motsättning. 

Det kan ses som en fara, något som för med sig sociala problem (Keil, 2020). Den andra vägen 

är att se täthet som en stöttepelare för att uppnå livfulla stadsmiljöer, en väg som Jacobs (2004) 

banade för med sitt förespråkande om livet på gatan och som hyllats sedan dess.  
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3. Teori 

 

Nedan kommer tät blandstad diskuteras med fokus kring delar av dess huvudaspekter, täthet 

och mångfald. Den täta blandstaden innebär främst en tätbebyggd miljö fylld med olika 

funktioner och människor. Täthet kan ses som mer konkret och något som går att mäta, 

vanligast genom att titta på den fysiska utformningen eller på befolkningstätheten (Berghauser 

Pont & Marcus, 2017: 12-13; Rådberg, 1988: 7). Vad som ska mätas för att utvärdera stadens 

mångfald är mer mångfacetterat. Följande avsnitt går in på vad täthet kan innebära och hur det 

kan mätas samt vilka fysiska egenskaper som bör finnas i kvarter för att uppnå den mångfald 

som den täta blandstaden representerar samt hur dessa kan mätas. 

 

3.1 Tät blandstad 

 

Den täta blandstaden är mångfacetterad och bygger på flera beståndsdelar (Trelleborgs 

kommun, 2014). UN-Habitat (2014: 8) gör en kvantitativ utvärdering av kompakta, integrerade 

och sammanhängande städer genom att mäta sju olika indikatorer kopplat till 

befolkningstäthet, byggnaders utbredning och funktioner samt ytor för gator. Exakt vad som 

ska finnas i den täta blandstaden skiljer sig åt beroende på var byggandet mot den sker. 

Boverkets förtätnings-guide Rätt Tätt trycker på vikten av att se till det som redan finns i 

området och att det bör beaktas för att se vad som kan byggas framöver (Boverket, 2016: 8). 

Tätt, blandat och centralt tycks vara utmärkande för dagens stadsbyggnadsideal för att uppnå 

den ofta efterfrågade hållbarheten. För att nå dit är det viktigt att överväga hur vi koncentrerar 

våra städer utifrån att se till hur de fungerar, eller inte fungerar, idag och vad de behöver 

kompletteras med (Boverket, 2020a: 213).  

En kvantitativ utvärdering av den täta blandstaden bör göras på ett vis som kan 

återupprepas för att vara användbar (Denscombe, 2018: 389). Därför fokuserar detta arbete på 

två huvudaspekter: täthet och mångfald. Tätheten utvärderas genom att se till kvarters 

utformning. Att utvärdera mångfalden är en större utmaning. Tre indikatorer har valts ut som 

på olika vis erbjuder en fysisk förutsättning för mångfald och som bedöms vara möjliga att 
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mäta på kvartersmark i hela Sverige. Indikatorerna är inspirerade av Jacobs principer (2004: 

176) och måtten av UN-Habitat (2014), Ståhle m. fl. (2016, 2018) och Askergren (2016).  

 

3.2 Mäta stad 

 

Mycket inspiration till detta arbete kommer från det svenska företaget Spacescape. Spacescape 

ämnar bidra till ett kunskapsbaserat stadsbyggande genom att presentera mått och riktlinjer för 

stadens privata och offentliga miljöer (Ståhle m. fl, 2016: 4). I rapporten Mäta Stad (Ståhle, m. 

fl. 2016: 9) listas tre syften med att mäta och analysera stadsutformning och plandokument: 

● Förstå hur en stadsmiljö fungerar.  

● Förstå konsekvenserna av en plan.  

● Styra en plans utformning. 

 

De fortsätter sin beskrivning av konceptet mäta stad och trycker på vikten av 

områdesavgränsning och skillnaden på administrativa gränser, som styrs av lagar, och 

funktionella gränser, som styrs av upplevelser. Att mäta inom administrativa områden, som 

detta arbete gör, är vanligt inom planeringssammanhang. Mycket på grund av att det är inom 

denna ram som kommuner har direkt möjlighet att påverka. Detta för självklart med sig vissa 

brister. Om målet är att studera användningsgraden av offentliga utrymmen i form av 

exempelvis shoppinggator lämpar det sig inte med att se hur många personer som är 

folkbokförda där utan att ta hänsyn till de som arbetar i området eller vistas där av rekreativa 

skäl (Ståhle, m.fl. 2016: 9). Problematiken kring vart en gräns ska dras för studieområden 

kallas för modifiable area unit problem (MAUP). Berghauser Pont & Marcus (2014: 17) 

beskriver det som ett vanligt förekommande problem vid geografiska mätningar där MAUP 

syftar till att uppmärksamma att resultatet av en mätning kan komma att förändras utifrån var 

inramningen för mätningen eller hur eventuella grupperingar sker.  

Att mäta stad bör ses som ett tillvägagångssätt som lämpar sig främst till studerandet av 

administrativa gränser (Ståhle, m. fl. 2016). En effekt av stadens utformning är stadsrummet 

och dess betydelse för sociala fenomen, varför kunskapsbaserat stadsbyggande är av största 

vikt. Genom mätningar kan stadsbyggandet kvantifieras för att tillgodose analysunderlag för 
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hur vi kan bygga hållbart (Ståhle, et. al. 2016: 6-7). Berghauser Pont & Marcus (2017: 13) talar 

för att en kvantifiering av täthet endast är användbart för statistiska beräkningar då upplevelsen 

eller utformningen av lika täta områden drastiskt kan skilja sig åt.  

 

 

 

               

Figur 5.Exempel över tre kvarter med samma exploateringsgrad, 75 bostäder per hektar.  

Urklipp ur Berghauser Pont & Marcus, 2017: 14 

 

Figuren ovan illustrerar hur lika tätbebyggda områden kan se olika ut. Det går att utläsa att det 

är 75 bostäder per hektar, men att se om det är 75 boende eller 750 boende i områdena är inte 

möjligt utan att se till befolkningen. Hög eller låg befolkningstäthet kan dock bero på många, 

helt olika, saker. Det kan vara för att området i fråga är lågt exploaterat, att andelen bostäder i 

området är låg, eller på grund av att bostäderna som finns är mycket stora eller att det bor få 

personer per rum (Rådberg, 1988: 7). Eftersom befolkningstätheten kan förändras av många 

faktorer motiveras valet av att i detta arbete i stället se till bebyggelsens täthet och den fysiska 

utformningen av kvarter, hädanefter benämnt som fysisk täthet.  

 I detta arbete mäts ytor som klassats som kvartersmark. Genom arbetet benämns dessa, 

eller andra ytor, som platser. Användandet av plats här skiljer sig åt från Yi-Fu-Tuans (1996) 

beskrivning av plats (place) och har mer en saklig, objektiv betydelse och syftar till att beskriva 

platser som en fysisk företeelse. Tuan (1996) talar om plats utifrån både geografisk placering 

och placering i samhället i förhållande till klass och status. De geografiska platserna, ytorna, 

diskuteras utifrån upplevelse. Människans relation till platser sätts i centrum och hur denna 

relation uppstår genom viktiga händelser, kulturellt eller personligt, som sker över tid. Plats i 

den bemärkelsen är mycket svår att kvantifiera och jämföra.  
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Den fysiska tätheten som detta arbete fokuserar på syftar här till att beskriva den byggda miljön 

och hur den är utformad. Stadens fysiska kvalitet är viktig för dess liv och genom planering 

och utformning av den är det möjligt att påverka förutsättningar för aktiviteter, både 

omfattningen och karaktären av dessa (Gehl, 2019: 31; Tonkiss, 2013: 86). Gehl (2019: 27) 

hävdar att den fysiska planeringen av stadsdelar kan ha “mycket stor inverkan på 

användningsmönster”. Genom att mäta den fysiska tätheten kan vi alltså se hur den skapar 

förutsättningar för den täta blandstaden och den mångfald den innebär.  

   

3.2.1. Täthet 

 

Täthet är enligt UN-Habitat (2014) en av fem förutsättningar för hållbart stadsbyggande och 

ett steg mot en hållbar planering av kvarter, närmare bestämt en hög täthet. 

Alexander (1993) redogör för täthetens olika dimensioner och om mätningen av dessa i 

sin artikel Density Measures: A Review and Analysis. Han talar främst om täthet som något 

som upplevs, upplevd täthet. Täthet upplevs utifrån tre aspekter: fysisk täthet samt individuella 

och socio-kulturella kognitiva faktorer. Fysisk täthet bygger i sin tur på uppmätt täthet och 

byggnaders kvalitativa användningsområden (Alexander, 1993: 182-183). När fysisk täthet 

används i detta arbete bör det mer likställas med det som Alexander (1993) beskriver som 

uppmätt täthet (se Berghauser Pont & Marcus, 2014: 13). Trots att detta arbete går mot en 

kvantifiering av den täta blandstaden, såväl täthet som mångfald, får det inte försummas att 

olika platser med samma fysiska täthet eller befolkningstäthet kan upplevas på olika sätt av 

olika människor (Berghuaser Pont & Haupt, 2009: 165).  

Keil (2020: 1285) gör två distinktioner mellan hur konceptet täthet kan representeras: a) 

genom den byggda miljön via urban design (built density), eller b) genom den sociala tätheten 

via sociologin (social density). Detta arbete kommer att undersöka täthet utifrån a), den byggda 

miljön.  

Churchman (1999: 389) beskriver hur planerare lockas av att använda sig av begreppet 

täthet och att studera företeelser utifrån det eftersom det är både objektivt och kvantitativt, men 

även för att det i sin enklaste form är neutralt. Alexanders (1993) tankar visar på att täthet kan 
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ses utifrån olika aspekter, och att det därför vid en extra anblick är komplext (Churchman, 

1999). 

Täthet kan, enligt ovan, räknas ut genom att titta på befolkningstäthet inom ett område 

eller genom storleken på byggnaderna och deras förhållande till sin omgivning, urban 

morfologi. Viktigt att ha i åtanke är att täthet inte ska likställas med trångboddhet. Att dessa 

två förväxlas är en anledning till att hög befolkningstäthet har fått dåligt rykte. Trångboddhet 

innebär att för många personer delar på en och samma bostad i relation till hur många rum den 

har. Hur tätt bostäder finns eller hur tätt byggnader ligger mellan varandra har i sig inte något 

att göra med trångboddhet (Jacobs, 2004: 234). 

Täthet eller förtätning är inte bra i sig. Det finns bra förtätning och bra täthet, sen finns 

det dålig täthet och dålig förtätning. Hur tätt det byggs är inte det viktiga, utan hur det byggs 

tätt (Churchman, 1999; Tonkiss, 2013: 44). Det troligtvis vanligaste argumentet mot täthet och 

förtätning är tillgång till grönområden. Enligt enkätundersökningar från 2001 och 2005 uppgav 

en tredjedel av personerna i glesbyggda förorter en brist på grönområden, medan färre än en 

sjättedel av innerstadsbor gjorde det (Ståhle, 2015: 6-7). Arbetet ska inte gå in på debatten 

kring grönområden, men det tåls att lyfta att ingen av de fyra faktorer som Ståhle (2015: 6-7) 

identifierat som avgörande för upplevd tillgång till grönområden har med täthet att göra. Täta 

och gröna områden bör vara något att sträva efter (UN-Habitat, 2014). Ståhle (2015: 6-7) pekar 

på marknadsundersökningar som visar att det inte är tätheten i sig som är eftersträvansvärd, 

utan de kvaliteter som finns i stadsmiljön. Samtidigt ser vi exempelvis att täta (och gröna) 

områden i Stockholm har “högre fastighetsvärden, bättre hälsotal, större blandning av boyta 

och lokalyta, och ett högre exploateringstryck” (Ståhle, 2015: 6-7). 

Täthet, i samband med den täta blandstaden, i sig skall inte vara det eftersträvansvärda. 

UN-Habitat (2014) förespråkar hög (fysisk) täthet och ställer det helt i linje med en hög 

blandning av funktioner, vilket eftersträvas av Trelleborgs kommun (2014). Att försöka 

maximera upplevd täthet är inte lika populärt (Churchman, 1999). Trelleborg identifierar några 

utmaningar som staden står inför i samband med byggandet mot tät blandstad, bland annat 

variation i utformning och yteffektiva inne- och utemiljöer. Detta bör ses som ett steg mot att 

minska negativa aspekter av en hög upplevd täthet, något som Churchman (1999: 407) säger 

kan uppnås genom design- eller planeringsprocesser.  
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3.2.2 Mäta täthet 

 

Täthet i planeringssammanhang pekar på relationen mellan ett område och hur mycket av en 

variabel som finns inom det. Ofta antal boende, som i detta arbete utelämnas från själva 

mätningen, och ofta kvadratmeter golvyta med angivet användningsområde (Berghauser Pont 

& Marchus, 2014: 12-13). 

 Att se till befolkning för att mäta täthet har sina brister när det kommer till att relatera 

frågan om täthet till urban form. Det tar inte med aspekterna av vad de byggda kvadratmeterna 

faktiskt används till och det är svårt att dra slutsatser om befolkningen bor i stora eller små 

bostäder. Genom att istället mäta täthet genom att se till den fysiska miljön och till vilken grad 

den är bebyggd med hjälp av exploateringstal anses mer effektivt (Berghauser Pont & Haupt, 

2009: 84).  

Att mäta fysisk täthet går att göra på en mängd olika vis. I artikeln Innovations in 

Measuring Density (Berghauser Pont & Marcus, 2017) redogör författarna kring begreppet 

täthet. Trots att det används som en central punkt för stadsutvecklingsstrategier (Boverket, 

2020a; Trelleborgs kommun, 2014; UN-Habitat, 2014) kan definitionen av och måtten för 

täthet variera. För att på bästa sätt fånga kvarters fysiska utformning och göra morfologiska 

mätningar föreslår de att flera mätningar görs som sedan tillsammans sätts ihop i ett 

Spacemate-diagram (Berghauser Pont & Haupt, 2009).  

 Av måtten som används, dels i detta arbete och dels för att mäta täthet, är exploateringstal 

sannolikt det mest välanvända. Det diskuteras ingående av Rådberg (1988) och nämns av både 

Ståhle m. fl. (2016) och Berghauser Pont & Marcus (2014). Exploateringstal har använts i 

svensk kontext i debatten över hur tätt vi skall, eller inte skall, bygga (Rådberg, 1988). 

För att beskriva områdens utformning och mäta den för att se hur urban form påverkar 

stadens bild och medborgare kommer täthet kvantifieras genom att se till fyra aspekter av 

byggnaders och kvarters utformning. 

● Exploateringstal 

● Andel bebyggd mark 

● Relation mellan exploateringstal och öppen mark 

● Genomsnittligt antal våningsplan 
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3.2.2.1 Spacemate 

 

Att enbart använda sig av ett mått för att mäta stadsdelars eller kvarters fysiska täthet har sina 

brister och det är svårt att skilja på olika områdens fysiska utformning utan att se till flera 

aspekter (Berghauser Pont & Marcus, 2014: 14-16). Berghauser Pont & Marcus (2014: 14-16) 

presenterar ett tillvägagångssätt för att mäta fysisk täthet genom att se till fyra aspekter, som 

ursprungligen utvecklades av Berghauser Pont & Haupt (2009). Dessa är exploateringstal, 

andel byggd mark, relationen mellan exploateringstal och öppen mark samt genomsnittligt 

antal våningar. Var för sig har måtten en lång historia inom europeisk stadsbyggnad och har 

använts i planeringssammanhang i ett sekel (Berghauser Pont & Marcus (2014: 14-16). Genom 

att kombinera minst två av måtten kan ett område placeras ut i diagrammet och därefter se hur 

det förhåller sig till andra kvarters bebyggelse ur exempelvis täthets- och hållbarhetsaspekter 

(Berghauser Pont & Marcus, 2014).  

 

 

 

Figur 6. Tre kvarter med samma exploateringstal                                                                                                                    
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Som figuren ovan illustrerar är bristerna i att enbart se till exploateringstal tydliga. Genom att 

kombinera flera mått tillsammans och slå ihop dessa i ett Spacemate-diagram menar 

Berghauser Pont & Marcus (2014: 16) att det är möjligt att relatera den fysiska tätheten till 

områdens utformning.  

Nedan visas ett spacemate-diagram med tillhörande förklaringar och exempel på var 

olika typer av kvartersbebyggelse placerar sig i diagrammet. Y-axeln visar på områdets 

exploateringstal (FSI) och X-axeln visar hur stor andel av områdets mark som är täckt av 

byggnader (GSI).  

 

A = Låga friliggande hus        B = Låga hus i längor       C = Låga, kombinerade hus 

D = Låga hus med gårdsplan        E = Medelhöga hus i längor   F = Medelhöga, kombinerade hus 

G = Medelhöga hus med gårdsplan  H = Höga hus i längor 

Figur 7. Spacemate-diagram med exempelkvarter, Berghauser Pont & Marcus, 2014: 16 
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3.2.3 Fysiska förutsättningar för mångfald 

 

Först vill jag vara tydlig med vad som menas när begreppet mångfald används i detta arbete, 

speciellt när det kommer användas som riktlinje för mått. Begreppet mångfald har en rad olika 

innebörder inom olika sammanhang. Då detta arbete har en samhällsgeografisk koppling ges 

mångfald här en rumslig dimension, en fysisk sådan, en platsbunden. När man talar om 

mångfald så talar man om en differentiering, och ofta om en social differentiering. Mångfald 

innebär då i samhällsgeografiska sammanhang en rumslig social differentiering (Askergren, 

2016), och för att denna mångfald verkligen skall vara tillgänglig och påtaglig krävs det också 

en närhet. Mångfald definieras således här som rumslig närhet till social differentiering.  

Täthet är enligt Jacobs (2004: 173) tydligt sammankopplat med mångfald och det är en 

koncentration av människor som är förutsättningen för att mångfald skall existera och alstras. 

Sambandet mellan dessa bör ändå ses som komplext. En högre koncentration av människor på 

samma plats, en högre (befolknings)täthet, innebär dock inte alltid en högre mångfald. Det 

finns en risk att tätheten blir för hög, och att den då hindrar mångfalden. Med detta argument 

drar Jacobs en koppling till den fysiska miljön “Om många bostäder ska få plats på en 

begränsad markyta, måste byggnaderna förr eller senare börja standardiseras” (Jacobs, 2004: 

241). Sker denna standardisering sker också en motsättning mellan de fyra kriterierna - 

byggnadernas skick och ålder varierar inte, och både funktionsblandning och mångfalden löper 

risk att minimeras.  

Det är också möjligt att dra denna koppling till befolkningstäthet. Short (2014: 185) 

beskriver William Whytes The Social Life of Small Urban Spaces och hans arbete med livfulla 

stadsmiljöer. Whyte drar slutsatsen att det som främst lockar människor till platser i staden är 

andra människor. Att alltför många människor skulle motverka mångfald eller den täta 

blandstaden är svårare att se. Även om människor tycks dra till sig fler människor är risken 

liten att det skulle ses som en motverkare av mångfald. Boverket (2020a: 214) hävdar dock att 

täta bebyggelsemiljöer i stadskärnor till följd av förtätning kan leda till höjda markvärden. 

Dessa höjda värden kan riskera att leda till högre bostadspriser och resultera i både gentrifiering 

och social ojämlikhet. Sker detta har förtätningen gått till på fel sätt, då den motverkat rumslig 

närhet till social differentiering. 
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3.2.3.1 Funktionsblandning 

 

Enligt Boverket (2020a: 213) innebär funktionsblandning “att människor har nära till 

aktiviteter, funktioner och andra värden”. Jacobs (2004: 179) listar det hon benämner “Behovet 

av blandade primära funktioner” som en förutsättning för mångfald och trycker på hur gator 

med fler än en funktion lockar till sig människor i olika syften och vid olika tidpunkter. Ewing 

& Cervero (2010) beskriver hur en mångfacetterad stadsbild bidrar till medborgares val att gå 

eller att cykla, något som ger liv i stadsbilden och medför ökad trygghet (Gehl, 2019: 101).   

 Tonkiss (2013: 86) berättar hur en blandning av funktioner skapar aktiva områden för 

många människor att mötas på. I takt med att medborgare erbjuds att nyttja platser i olika syften 

kan det även leda till att olika typer av verksamheter kan existera samtidigt som det fostrar 

ekonomisk utveckling, innovation och kultur. Genom ett effektivt användande av marken kan 

närhet mellan olika funktioner även leda till färre och kortare transporter. Att uppnå alla dessa 

fördelar är svårt, men stadsbyggnad och planering kan skapa förutsättningarna för att det ska 

skapas (Boverket 2020a: 214; Tonkiss, 2013: 86).  

En funktionsuppdelad stad är lätt att kritisera då den kan medföra en rumslig 

fragmentering av vardagslivet. När funktioner som arbete och bostad placeras på olika platser 

i staden är det lätt att medborgare begränsas tidsmässigt och transportmässigt. Områden 

riskerar även att förlora sin identitet och hemkänsla samt möjligheterna för individer att knyta 

sociala kontakter i samband med uppdelningen av arbete, bostad och verksamheter (Nyström, 

2003: 28, 33). 

Trelleborgs kommun (2014) är tydliga med att de i sitt arbete mot den täta blandstaden 

vill se områden med en stor blandning av funktioner. Ett konkret exempel på detta går att hitta 

i planbeskrivningen till en detaljplan i ett centrumnära förtätningsområde (Trelleborgs 

kommun, 2020: 19). Där bedöms området ha svårt att bidra till den täta blandstaden då det 

riskerar att bli ett renodlat bostadsområde, trots möjlighet till verksamhetslokaler, som därmed 

motverkar den täta blandstaden. I del av arbetet mot den täta blandstaden trycker Trelleborgs 

kommun (2014: 41) på vikten av att ställa krav på exploatörers bidrag genom aktiva 

bottenvåningar. Bedömningen förstärks av Anderssons (2011: 42) påstående: “Även om 

lokaler i bottenvåningarna skrivs in i stadsplanerna för nya bostadsområden, så förverkligas de 

sällan i praktiken.” 
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Funktionsblandade bebyggelsmiljöer är enligt UN-Habitat en av fem aspekter bakom hållbart 

stadsbyggande och är något som kan appliceras på såväl stads- som kvartersnivå. Syftena med 

funktionsblandning är många: minska bilberoendet och uppmuntra fotgängare och cyklister, 

stärka den lokala ekonomin samt att genom att erbjuda närhet till service minska uppdelningen 

av staden (UN-Habitat, 2014: 1, 5). 

Funktionsblandning kan mätas genom att titta på hur stor andel av våningsytan i ett 

kvarter som är till för andra funktioner än bostäder (Ståhle m. fl., 2016: 87). UN-Habitat (2014: 

8) rekommenderar att 40-60 % av byggnadsytan ska vara till för bostäder. Ståhle m. fl. (2018: 

27) hävdar att 30-70 % är mer passande för svenska städer. 

 

Figur 8. Funktionsblandning mätt genom andel verksamheter.  

Verksamheter i gult och bostäder i grönt. 
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3.2.3.2 Gångvänlighet 

 

Det Boverket (2005) skrev och som presenterades i 2.2.2 “Blandstadens invånare har inom 

gångavstånd tillgång till mer än bara bostäder” talar för vikten av närhet mellan olika 

funktioner, och att dessa ska finnas tillgängliga till fots. För att det också ska vara inbjudande 

att nå dessa funktioner krävs ett inbjudande gatunät (Jacobs, 2004: 205-210). UN-habitat 

(2014: 2) förespråkar gångvänlighet och beskriver det både som en bidragande faktor till en 

funktionsblandad bebyggelsemiljö och som en förutsättning för den. Ett välanvänt gaturum i 

en levande stadsmiljö bjuder in till mer liv och rörelse (Gehl, 2019) medan ett välutformat 

gatunät möjliggör för affärer och service att existera inom gångavstånd (UN-Habitat: 2014: 2).  

Att bygga riktat mot fotgängare tycks alltså tydligt ligga i linje med den täta blandstaden. 

Detta styrks även i Trelleborgs kommuns beskrivning av blandstadens funktioner: “Genom att 

bygga tätt med en blandning av [...] kan stadsborna lättast ta sig runt i staden till fots eller med 

cykel för att uträtta ärenden” (Trelleborgs kommun, 2014: 89). Även Ewing & Cerveros (2010) 

teorier om resande kopplat till stadsliv går att se till här. De talar om hur funktionsblandade 

miljöer, som leder till fler destinationer, tillsammans med en hög korsningstäthet starkt 

korrelerar med antalet fotgängare, och även kan minska antalet bilresor (Ståhle m. fl., 2016: 

38). Enligt Trelleborgs kommun (2014: 106) ses koncentrationen av bebyggelse som 

övervägande positivt genom den närhet det för med sig. Då ökad täthet riskerar att föra med 

sig ökad trafik är det viktigt att satsa på gång- och cykeltrafikanter för att undvika en ökning 

av biltrafik då det för med sig en av nämnda utmaningar (Boverket, 2016, 2.3) i form av buller 

och luftkvalitet. 

En förutsättning för gångvänlighet är att kunna röra sig fritt och bekvämt, där korsningar 

kan motverka detta. Samtidigt innebär en uppdelad rutt fler upplevelser vilket kan vara 

inbjudande (Gehl, 2019: 129-137). En hög korsningstäthet kan också fungera som en 

begränsning av kvarters storlek (Ståhle m. fl. 2016: 21, 2018: 40), något som Jacobs (2004: 

205-213) argumenterar för kopplat till förutsättningar för mångfald.  

 Jacobs (2004: 176) andra princip för god stadsbyggnad trycker på vikten av korta kvarter 

med många gator och gatuhörn, se 2.1.4 Korsningstäthet kan enligt ovan presenterad 

information ses som en viktig indikator på den täta blandstaden. Ett finmaskigt gatunät bör ses 

som en av den täta blandstadens fysiska förutsättningar för dess mångfald (UN-Habitat, 2014: 
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2-3). Att mäta korsningarna i både existerande och planerade områden kan ligga till grund för 

arbetet mot ett rikare gatuliv och kvarters centralitet genom både tillgänglighet och närhet. I 

detta arbete kommer gångvänlighet att mätas genom korsningstätheten kring kvarter. 

 

 

Figur 9. Fördelar med fler korsningar och mindre kvarter. 

 

Figuren visar tydligt hur fler korsningar och mindre kvarter bidrar till ökad valmöjlighet, 

tillgänglighet och interaktion i stadsmiljön. I det översta exemplet ser vi sju rimliga rutter från 

A till B illustrerat med olika färger. Exemplet nedanför erbjuder väldigt mycket fler än så, där 

långt ifrån alla möjliga rutter illustrerats.  
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3.2.3.3 Småskalig fastighetsstruktur 

 

I kapitlet om levande städer lyfter Gehl (2019: 71-127) vikten av det han kallar för mjuka 

kanter. Kanterna är där stad och byggnad möts, platsen vi rör oss längs med för att uppleva 

staden på nära håll. Kanterna i markplan är även platserna där inomhus- och utomhusmiljöer 

möts och kan integreras med varandra för att skapa stadsliv. Kanterna är det som avgränsar 

och definierar stadsrummen och sätter därför ramar för aktiviteter och upplevelse. Gehl hävdar 

att stadsrum med flera attraktiva kanter bjuder in till liv på ett mer fungerande vis än vad platser 

med inga eller svaga kanter gör och därför är mer välfungerande (Gehl, 2019: 85). Att dela in 

kvarter och byggnader med många kanter öppnar upp för förutsättningar för mångfald.   

 Den täta blandstaden som Trelleborg vill bygga skall byggas i anslutning till bland annat 

service (Trelleborgs kommun, 2014: 41). Principen handel föder handel beskrivs också av 

kommunen som en av blandstadens funktioner (Trelleborgs kommun, 2014: 89). Service och 

handelsområden tjänar på en småskalig fastighetsstruktur. Enligt Gehl är en fasadlängd på fem-

sex meter frekvent förekommande längs livfulla affärsgator, något som tycks gälla över hela 

världen. I normal gånghastighet innebär utformningen av fasader på detta vis att fotgängaren 

erbjuds en visuellt- och aktivitetsmässigt stimulerande upplevelse i och med ett balanserat 

flöde av nya intryck (Gehl, 2019: 87).  

 I Trelleborgs kommuns planprogram (2018a: 50) Övre & Stadsparkskvarteren diskuteras 

småskalig fastighetsindelning utifrån dess fördelar. Storleken och strukturen på stadens 

fastigheter ses som en grundförutsättning för ett varierat stadsliv. Genom att stycka upp ett 

kvarter i fler, mindre fastigheter erbjuds fler aktörer att bygga staden utifrån olika 

förutsättningar och mot olika mål. Argumenten som läggs fram kring fastighetsindelning 

knyter an till begreppet mångfald när de talar för hur verkställandet av det kan leda till 

byggnader som varierar “i olika ålder, skick, ekonomiskt värde och innehåll” vilket beskrivs 

som “helt grundläggande” för att bygga en blandad stad (Trelleborgs kommun, 2018: 50). 

Kvarter bestående av byggnader som varierar i skick och ålder har diskuterats av Jacobs (2004: 

215-227) och ses som en av fyra förutsättningar som måste uppfyllas för att stadsdelar ska 

kunna generera mångfald, se 2.1.4.  

I planbeskrivningen till en nyligen antagen detaljplan (Bilaga 4) i centrala Trelleborg 

(Trelleborgs kommun, 2020: 16) adresseras vikten av fastighetsindelning på ett nyanserat vis. 
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Där beskrivs hur kommunen genom att begränsa storleken på fastigheter kan säkerställa 

“grundläggande förutsättningar för mångfald”. Antalet fastigheter och storleken på dessa ger 

staden en potential att nå den integrerade demografi som FÖPen (Trelleborgs kommun, 2014: 

41) talar för samt en potential för fastighetsägare att utvecklas genom tillgången till en 

ekonomisk diversitet som är sprungen ur den konkurrens och möjligheter som skapas genom 

att flertalet fastighetsägare bygger och utvecklar tätt intill varandra. Denna småskalighet knyter 

an till det som FÖPen beskriver som mänsklig skala (Trelleborgs kommun, 2014: 45). Den 

mänskliga skalan bygger på tillgänglighet och användbarhet för alla och innebär inte bara en 

fasadutformning som är estetiskt tilltalande. Den mindre skalan bidrar till en variation av 

stadens sociala sammanhang och en blandning av funktioner. Fler fastigheter inom ett kvarter 

möjliggör för ett rikare gatuliv genom mer kontakt mellan allmänt och privat samt en högre 

entrétäthet (Trelleborgs kommun, 2014: 45; Trelleborgs kommun, 2020: 16-17). Andersson 

(2011: 48) ser ett behov av en småskalig blandning av såväl verksamheter som bostäder och 

att de “stora enheter” som finns i våra städer sedan funktionalismen är ett hinder för mångfald. 

 Småskalig fastighetsstruktur bör ses som en fysisk förutsättning för mångfald. Detta 

kommer att mätas med ett urbanitetstal, där en kvot tas fram mellan längden på gränser mellan 

privata fastigheter och gränsen mellan allmänt och privat inom ett kvarter (Askergren, 2016). 

 

3.2.4 Urbanitetstal - att mäta urbanitet 

 

Användningen av termen urbanitet har hittills försökt att undvikas. Detta för att det inte finns 

en vedertagen definition på vad urbanitet är (Askergren, 2016). Många har nog en uppfattning 

av ordet och en relation till vad exempelvis urbana miljöer är, men att sätta ord på det och 

konkretisera det är en helt annan sak. Lars Marcus (2010) diskuterar både täthet och mångfald 

i artikeln Spatial Capital där ett försök till en definition av urbanitet läggs fram. Ur artikelns 

argument om hur täthet och mångfald är det som bidrar till just urbana miljöer lyder 

definitionen: “urbanity, both socially and spatially, primarily is constituted by high 

accessibility and high diversity” (Marcus, 2010: 32). Askergren själv (2016) förklarar urbanitet 

som ett socio-spatialt begrepp som bygger på både rumslig närhet och social differentiering 

vilket uppstår genom den fysiska bebyggelsen. 
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Urbanitet har ofta en positiv bibetydelse som kan användas för att beskriva täta (både 

befolkningsmässigt och sett till bebyggelse) områden med en rumslig närhet till social 

differentiering. Ett annat sätt att beskriva liknande miljöer är att använda sig av ord som 

överbefolkat eller trångt (Berghuaser Pont & Haupt, 2009: 165).  

Urbanitetstal är en svensk idé och är här hämtat från Mikael Askergren (2016). Det 

Askergren (2016) försöker bidra med är att ge urbanitet en definition genom att kvantifiera 

begreppet. Ett urbanitetstal tas fram genom att summan av de inre fastighetsgränsernas längd 

divideras med längden på den yttre fastighetsgränsen. Yttre fastighetsgräns innebär gränsen 

mellan allmän platsmark och kvartersmark och de inre fastighetsgränserna är de gränser som 

styckar av den sammanhållna kvartersmarken i olika privata fastigheter. Askergren (2016) 

anser att ett högt eller lågt urbanitetstal säger mer om ett områdes urbana karaktär än 

jämförelsen mellan stenstad och hus-i-park, än om det har ett högt eller lågt exploateringstal, 

huruvida det ligger centralt eller perifert eller än dess arkitektoniska stil. Ett högt eller ett lågt 

urbanitetstal kan också enligt Askergren (2016) avgöra ett fastighetsbestånds sociala, 

ekonomiska eller kulturella nivå. 

Ovan presenterad text om småskalig fastighetsstruktur knyter samman länken mellan 

tillgänglighet och mångfald, varför detta borde mätas som en fysisk förutsättning för mångfald. 

Askergrens (2016) och Marcus (2010) tankar om urbanitet som täta miljöer med tillgänglig 

mångfald som utgångspunkt rimmar väl med idéerna om blandstaden som en sammansättning 

av olika funktioner inom gångavstånd (Boverket, 2005: 5). Måttet urbanitetstal kan användas 

för att undersöka fastighetsstrukturen, som är en fysisk förutsättning för mångfald och levande 

stadsmiljöer (se Gehl, 2019 och Trelleborgs kommun, 2018a under 3.2.3.4).  

Urbanitetstal är inget vedertaget mått och saknar därför riktlinjer kring rekommenderade 

värden. Askergren (2016) anser att urbanitetstal >0,5 är acceptabelt och att urbanitetstal >1 är 

eftersträvansvärt. Anledningen till att det används i detta arbete är för att fastighetsindelning 

är en komponent som kommuner kan verka över i sitt arbete mot en tät blandstad. 
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Figur 10. Urbanitetstal 0, en fastighet 

 

 

Figur 11. Urbanitetstal 0.5, fler fastigheter 
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Figur 12. Urbanitetstal 1.0, ännu fler fastigheter 

3.3 Mäta fysiska förutsättningar för mångfald 

 

Mångfald bör ses som en pelare som konceptet tät blandstad bygger på (Boverket, 2005; Gehl, 

2019; Jacobs, 2004). Utan mångfald, som i sin tur bygger på täthet, är det svårt att uppnå den 

täta blandstaden och vice versa. I ett försök att kvantifiera mångfald, eller snarare fysiska 

förutsättningar för mångfald, kommer den att mätas med tre olika mått: 

● Funktionsblandning 

● Korsningstäthet 

● Småskalig fastighetsstruktur 

Dessa mått är ett försök till att kvantifiera de fyra principer som Jacobs (2004: 176) listar för 

mångfald, se 2.1.4, (fler än en funktion ska finnas, gator och gatuhörn ska komma tätt, 

byggnaderna ska variera i skick och ålder samtidigt som en hög koncentration av människor 

ska finnas). Funktionsblandning är troligtvis det mest utmärkande för blandstaden (Trelleborgs 

kommun, 2014: 89), varför det kommer att mätas. Korsningstäthet blir i sig ett mått där det 

enkelt illustreras hur tätt gator och gatuhörn finns. Att undersöka byggnaders skick och ålder i 

helt nya eller ännu inte utbyggda kvarter är inte möjligt. Av självklara skäl inte heller särskilt 
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passande. Syftet med en bebyggelse som varierar i skick och ålder är att det öppnar upp för att 

olika människor kan vistas på samma platser i olika syften och vid olika tider på dygnet 

(Jacobs: 2004). Trelleborgs kommuns (2018: 50) tankar om detta har presenterats och till 

bakgrund av det motiveras valet att undersöka fastighetsstrukturen. Jacobs fjärde princip, att 

se till koncentrationen av människor görs i detta arbete som ovan nämnt genom att undersöka 

den fysiska tätheten.  

 

3.3.1 Maximera täthet, maximera mångfald, eventuella risker 

 

I Cities by Design: The Social Life of Urban Form skriver Tonkiss (2013: 9) om relation mellan 

det sociala livet i staden och hur den är utformad. Hög täthet i urbana miljöer kan enligt Tonkiss 

(2013: 43) bidra till både starka ekonomiska och miljömässiga fördelar. Hur det bidrar till 

sociala fördelar tycks inte lika självklart, men hon ser sambandet mellan täthet och mångfald 

som en nyckel till social hållbarhet då det skapar möjligheter för en bredare massa att 

tillfredsställa sina behov (Tonkiss, 2013: 44). 

Även Tonkiss (2013) ser ett samband mellan täthet och mångfald. Täthet är något som 

härstammar från den byggda miljön och är alltså något som direkt skapas. Som nämnt ovan 

kan tätheten bli fel, dålig, för hög eller för låg. Tonkiss (2013: 158-161) flaggar för liknande 

problem med mångfald, med skapad mångfald. En stad som försöker maximera mångfald löper 

risk för sociala nackdelar: gentrifiering, undanträngning och segregering. Att designa staden 

med målet att skapa mångfald kan ses som ett problem. Social differentiering bör ses som 

något staden kan bidra med, genom att tillhandahålla bostäder, arbetsplatser och utrymmen för 

en stor och varierad grupp människor. Genom utformning av rummet, fysisk täthet, kunna 

bidra till en mångfald för så många som möjligt föreslår Tonkiss (2013: 161) att arbeta mot 

gentrifiering, undanträngning och segregering i stället för att försöka maximera mångfald. När 

funktionsblandning blir huvudstrategin är det lätt att det som skapar socioekonomiskt 

mångsidiga områden - arbetet mot segregering genom bland annat tillgång till kollektivtrafik, 

allmänna utrymmen, billiga bostäder - glöms bort och fokus läggs på att genom social 

ingenjörskonst skapa mångfald som i många fall uppstår genom mer informella miljöer 

(Tonkiss, 2013: 161-162). 



35 

 

4. Metod 

 

Att mäta städer, stadsdelar eller kvarter genom kvantitativa metoder har begränsningar.  

Kvantitativa data bygger på mätningar som ämnar vara sakliga och exakta. Detta 

möjliggör en presentation av resultat som är frånkopplade forskarens subjektivitet. Det finns 

dock alltid en risk att siffror tolkas på fel sätt, av både forskaren och läsaren. De kvantitativa 

metoderna är inte alltid exakta (Denscombe, 2018: 388-390). De bidrar bara med en bild och 

är ett av många sätt att närma sig stadsrummet. I detta arbete har geografiska data som 

producerats av människor använts, i form av Trelleborgs kommuns databas.   

För att komplettera datan har i vissa fall digitala observationer krävts, där subjektiva 

avvägningar fått göras vilket i sin tur har påverkat resultaten. Styrkan i valet av kvantitativa 

metoder för detta arbete ligger i att de är konsekventa och att de enkelt kan både upprepas och 

kontrolleras (Denscombe, 2018: 389) 

 

4.1. Områden och omfång 

 

Områdena som valts ut för utvärdering av den täta blandstaden och Trelleborgs kommuns 

arbete mot detta är detaljplanelagd kvartersmark. Valet av analys på denna skala motiveras 

med att det är här kommunen starkast utövar sitt planmonopol och mest direkt kan styra över 

den fysiska utvecklingen och därmed stadens morfologi (Boverket, 2020c). Kvartersmark i 

detaljplan avser mark som inte klassas som allmän platsmark (exempelvis gator, vägar, torg) 

eller vattenområde. Det är också i detaljplan som kvartersmarkens ändamål (exempelvis 

bostad, handel, skola) anges (Mattson & Hagander, 2020: 59-60). 

Mätningarna över de kriterier som krävs för en Spacemate-analys och siffror som ämnar 

kvantifiera tät blandstad gör sig mest rättvisa i att analyseras inom samma område, planlagd 

kvartersmark inom området för varje detaljplan. Exempelvis mäts exploateringstal ofta i större 

skala, eller vid mätningar av kvarter med en viss omnejd runt (Rådberg, 1988: 10). Detta anses 

ge en felaktig bild över kommunens verkande mot sin målstrategi. Ett område för en ny 
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detaljplan kan i sådana fall ses som tätbebyggt eller ha hög funktionsblandning till följd av att 

det ligger i anslutning till ett tätbebyggt kvarter eller till andra funktioner än det som byggs.  

Kvartersmarken som har valts ut för djupare analys är områden där detaljplaner har 

antagits efter 2014, alltså efter att den fördjupade översiktsplanen antogs. I vissa fall är det nya 

kvarter som har byggts ut eller kommer att byggas ut och i vissa fall är det kvarter som 

tillkommer i direkt anslutning till redan existerande kvartersmark. I det senare fallet innebär 

det att kvarteret till viss del byggdes tidigare än 2014. Där ny kvartersmark tillkommit i direkt 

anslutning till existerande kvartersmark, kommer hela det nya sammanhängande kvarteret att 

sammanfogas till ett och samma och analysen göras därefter.  

Totalt har sex kvarter valts ut för mätning och analys. Samtliga kvarter pekades ut som 

områden för “Förtätning/omvandling/ändring av markanvändning till blandad bebyggelse” 

(Trelleborgs kommun, 2014: 77) i en markanvändningskarta från FÖPen. Klassificeringen i 

markanvändningskartan motiverar valet av dessa områden. Hälften av kvarteren är en del av 

den förtätning som ska ske genom ny bebyggelse i centrum (Trelleborgs kommun, 2018a), två 

kvarter ligger lite längre ifrån centrum och ett kvarter är en detaljplan som antas i direkt 

anslutning till ett tidigare kvarter där förtätning väntas ske. På så vis uppnås en geografisk 

spridning av kvvarteren och alla tre tillvägagångssätt - förtätning, omvandling, ändring - mot 

blandad bebyggelse tas med.  
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4.1.1. Det som inte mäts 

 

Valet av vad som ska mätas innebär mer än bara produkten av de indikationer som faktiskt 

mäts. Vad som inte mäts är också en implikation.  

När försök till att utvärdera arbetet mot den täta blandstaden med kvantitativa metoder 

ska göras krävs en avgränsning lämplig för arbetets omfång. Att genom kvantifiering utvärdera 

täthet motiveras av att det är en grundpelare för den täta blandstaden (Boverket, 2005; Jacobs, 

2004; Trelleborgs kommun, 2014, UN-Habitat, 2014). Att utvärdera blandningen av en hel 

stad är en större uppgift och behövde kokas ner för att möjliggöras. I detta arbete har 

utvärderingen av blandstad kretsat kring diskussioner om mångfald och hur den byggda miljön 

kan vara en möjliggörare för den och erbjuda fysiska förutsättningar för mångfald. Genom att 

utgå från Jacobs (2004: 176) fyra kriterier för mångfald, där befolkningstätheten av 

presenterade skäl inte diskuterats vidare, har försöks gjort att utifrån hennes och andras teorier 

(Askergren, 2016; Boverket, 2005, 2018, 2020; Gehl, 2019; Ståhle m. fl. 2016, 2018; 

Trelleborgs kommun, 2014, 2018a; UN-Habitat, 2013, 2014) lyfta fram tre essentiella 

komponenter av den täta blandstaden som är möjliga att kvantifiera. När detta urval av tre 

komponenter; funktionsblandning genom andel verksamheter, gångvänlighet genom 

korsningstäthet och småskalig fastighetsstruktur genom urbanitetstal, har gjorts innebär det att 

andra viktiga komponenter inte har tagits med. Dessa tre har inte tagits med, i stället för andra, 

för att de anses viktigast - Boverkets argument (2016: 8) om att se till platsens nuvarande 

situation och därefter avväga vad som är lämpligt, och att se att olika områden behöver 

kompletteras med olika kvaliteter (Boverket, 2005: 6) bör genomsyra debatten om byggandet 

mot den täta blandstaden - utan för att de är grundläggande förutsättningar för blandstaden, går 

att kvantifiera och är något som kommuner kan styra över i detaljplanering.  

 

4.2 Geografiska informationssystem (GIS) 

 

Nedan följer en beskrivning av GIS-programs användningsområden och fördelar samt det 

tillvägagångssätt som utfördes med hjälp av ArcMap för att nå ett resultat. 
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För att genomföra analysen och mätningarna har GIS-programmet ArcMap använts. Till grund 

för detta ligger Trelleborgs kommuns egen databas med geografisk information, alltså 

information knuten till ett geografiskt läge (Harrie, 2013: 21).  

Ett GIS-program, som ArcMap, innehåller fem primära funktioner: “insamling, lagring, 

bearbetning, analys och visualisering av geografiska data” (Harrie, 2013: 21). Ett GIS-program 

kan ses som ett verktyg för behandling av information som kan analysera, förklara och 

presentera information. Vanligt förekommande form av denna informationsbehandling är 

studerandet av kartor och tabeller, vilket har varit centralt för detta arbete. Viktigt att ha i åtanke 

vid studerandet av geografiska data är dess huvudsakliga syfte, att beskriva verkligheten. Att 

helt överföra verklighetens komplexitet och detaljrikedom till data är inte möjligt. Därför bör 

geografiska data, kartillustrationer och tabeller ses som representationer över verkligheten med 

syfte att beskriva den (Harrie, 2013: 21-24), vilket resulterar i att en generalisering måste göras. 

Generalisering innebär i detta sammanhang en slags förenkling av geografiska data som 

uppstår när verkligheten skall föras över till en skärm, alltså att vissa geometriska egenskaper 

förändras genom exempelvis att antalet punkter i en polygon minskas (Harrie, 2013: 295-296).  

 

4.2.1 Arbetets geodatabas 

 

Som ovan nämnt grundar sig detta arbete i min tid som praktikant på Trelleborgs kommuns 

planavdelning, där en av mina arbetsuppgifter innebar att knyta geografisk information till 

planlagd kvartersmark rörande kvarters fysiska egenskaper. Min dåvarande uppgift fokuserade 

på hela kommunen med mål att möjliggöra framtida analyser av markanvändningen i 

kommunen kopplat till detalj- och översiktsplanering. För att göra detta skapades ett nytt 

kartlager med all planlagd kvartersmark i hela kommunen. Lagret låg till grund för både den 

analysen och detta arbetes analys. För att sedan få en bättre bild över alla kvarter 

sammanfogades sammanhängande kvartersmark till ett och samma, exempelvis där två olika 

detaljplaners eller fastigheters kvartersmark direkt angränsade. Databasen jag skapade under 

min praktikperiod ligger till grund för detta arbete, se Bilaga 6 för dess innehåll. 

 Datan för detta arbete är både primär och sekundär, där kommunens databas kartlager, 

tabeller och plandokument legat till grund för att få fram värden på de valda måtten. Vissa mått 
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gick att utläsa direkt från den geografiska information kommunen tillhandahåller, och vissa 

mått har tagits fram genom analys av redan existerande geografisk information samt tolkningar 

av plandokument. 

Byggnaders funktioner har diskuterats ovan. Främst dess sociala aspekter och hur 

byggnaders utformning och användningsgrad och -område är en möjliggörare för mångfald. 

För att genomföra vald analys krävs information om byggnaders storlek samt vad de används 

till. Detta innebär att information om samtliga byggnaders byggnadsarea (BYA) och bruttoarea 

(BTA) behöver vara tillgänglig inom varje kvarter.  

 

 

 

Byggnadsarea = yta täckt av byggnader i kvadratmeter 

Bruttoarea = sammanlagd våningsyta i kvadratmeter 

Figur 14. Illustration över BYA och BTA. 

 

Geografisk information om byggnadernas utbredning, arean de upptar på marken, BYA, fanns 

vid start i kommunens databas. För att få fram BTA över byggnader i kommunen och över de 

valda områdena för detta arbete utfördes en förening över tabeller från Skatteverket över 

taxerade fastigheter med angivet ändamål och ett punktlager över medelpunkten för byggnader 

inom olika fastigheter. Föreningen skedde genom att punktlagret kopplades ihop med 

kvarteren genom en så kallad fastighetsnyckel som var identisk i båda tabellerna. Tabellerna 

förenades en i taget efter angivet ändamål och därefter valdes objekt ut från punktlagret som 

hade en yta med ett värde som var större eller lika med ett. På så vis identifierades byggnaders 

funktion och uppdelning efter kvadratmeter.    
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Byggnader ägda av kommunen var inte listade i tabellerna från Skatteverket. För att få in dessa 

gjordes en liknande förening av tabeller, med punktlagret och en excel-fil sammanställd av 

Trelleborgs kommuns tekniska serviceförvaltning (Bilaga 5). 

BYA fanns angivet i kommunens GIS-lager för hela kvarter 4 samt delar av kvarter 3 

och 6, eftersom det är dessa som i nuläget är utbyggda. Resterande BYA har kalkylerats genom 

tolkning av plankartor, planbeskrivningar eller genom skapandet av nya kartlager utifrån 

kommunens plandatabas efter utritade fastighetslinjer i GIS-programmet. Detta för att 

kvarteren i nuläget enbart existerar i detaljplan.  

Arean över byggnaderna från Skatteverket var listade i boarea (BOA) eller lokalarea 

(LOA) och kommunens byggnader var angivet i bruksarea (BRA). Analysen kräver 

information om BTA. För att få fram BTA har varje definierat användningsområde (t.ex. 

kvadratmeter bostad, BOA) multiplicerats med 1,25 (se Boverket, 2006). Våningsplan har 

tagits fram med hjälp av kommunens 3D-data (Trelleborgs kommun u.å.) och har kontrollerats 

med Google street-view.  

 Viktigt att notera är att vid beräkningen av samtliga mått har byggnader som enligt 

kommunens geodatabas klassats som komplementbyggnader tagits bort. 

 

4.3 Täthet 

 

Som ovan nämnt kan täthet mätas på olika sätt och i detta arbete är det den fysiska tätheten det 

som analyserats. För att göra detta har de utvalda kvarteren efter mätningar tilldelats fyra 

värden som sedan integrerats med varandra i ett Spacemate-diagram (Berghauser Pont & 

Haupt, 2009). Genom att se till minst två av de fyra måtten är det möjligt att sammanlänka 

täthet till kvarters utformning (Berghauser Pont & Marcus, 2014: 16). Varje kvarter 

representeras i Spacemate-diagrammet med en punkt som sätts ut enligt värdet på Y-axeln och 

X-axeln. 
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4.3.1 Exploateringstal  

 

En viktig del när exploateringstal skall användas för analys, och framförallt när olika värden 

ska jämföras och diskuteras som i detta arbete, är att måtten tagits fram på samma vis. Stor 

vikt läggs här vid att både BTA och områdets yta har avgränsats på samma sätt (Rådberg, 1988: 

9). Enheten som använts för att mäta bruttoarean och kvarterets storlek är i detta fall 

kvadratmeter.  

Exploateringstal tas fram genom formeln 

 

 

och syftar till att uttrycka förhållandet mellan andelen byggda kvadratmeter och områdets yta 

i kvadratmeter.  

 

4.3.2 Andel bebyggd mark  

 

Måttets titel är självbeskrivande och syftar till att beskriva hur mycket av ytan inom ett område 

som är täckt av byggnader och hur mycket som är öppen mark.  

 Andel bebyggd mark tas fram genom formeln 

 

4.3.3 Relation mellan öppen och bebyggd mark  

 

Måttet har sitt ursprung i 1920-talets Tyskland, där det användes för att minimera trängsel utan 

bekostnad på exploateringstalet. Genom att förhålla sig till måttet säkerställdes att öppna ytor 

skulle finnas intill byggnaderna. För att bibehålla ett högt exploateringstal resulterade det i 

många fall med fler våningar i öppna miljöer, där Corbusiers La ville Radieuse är ett 

typexempel (Berghauser Pont & Marcus: 2014: 14-15). 
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Måttet räknas ut med formeln 

 

4.3.4 Genomsnittligt antal våningsplan  

 

Räknas ut med formeln  

 

för att visa på det genomsnittliga antalet våningsplan för kvarteret. 

 

4.4 Fysiska förutsättningar för mångfald 

 

Detta arbete syftar till att utvärdera arbetet mot den täta blandstaden med hjälp av kvantitativa 

metoder. För att åstadkomma detta har tre viktiga komponenter i blandstaden valts ut; 

funktionsblandning, gångvänlighet och småskalig fastighetsstruktur. Komponenterna 

kvantifieras och mäts enligt måtten nedan.  

4.4.1 Andel verksamheter 

 

Att den täta blandstaden innebär en miljö som inte är uppdelad efter funktioner, exempelvis 

renodlade bostadsområden, har tidigare beskrivits. Måttet på funktionsblandning är inspirerat 

av UN-Habitat (2014). Funktionsblandningen mäts här genom att ta fram andelen 

verksamheter. För att göra detta krävs information om byggnadernas funktion och deras 

storlek. Detta har diskuterats under 4.2.1. Funktionsblandningen är ett mått på andelen 

verksamheter och har räknats ut enligt formeln   
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Klassificeringen av verksamheter har delats in efter det som i tabellen från Skatteverket över 

taxerade fastigheter klassificerats som lokaler för industrier, kontor och verksamheter. I 

kvarteret Hyveln har även den skola som finns där klassats som verksamhet. 

Där det i detaljplan är planlagt för fler ändamål än bostäder inom samma fastighet 

(exempelvis syftar till att blanda bostäder och centrumverksamheter, Bilaga 2.) har det inför 

mätningarna tolkats som bostäder. Dels till stöd av Anderssons citat från ovan (2011: 42): 

“Även om lokaler i bottenvåningarna skrivs in i stadsplanerna för nya bostadsområden, så 

förverkligas de sällan i praktiken.” samt att det står skrivet i planbeskrivningen för detaljplanen 

avsedd för kvarteret Alsingehejdan (6) (Trelleborgs kommun, 2020: 19) att det är låg 

sannolikhet att området blir funktionsblandat till följd av att detaljplanen inte ställer krav på 

verksamhetslokaler, utan enbart bjuder in till det.  

Funktionsblandning har i detta arbete definierats som all form av användning av 

byggnader som inte är bostäder. Funktionsblandning har diskuterats som en tung komponent i 

den täta blandstaden. Värden som presenteras för måttet är endast andel verksamheter (kontor, 

industrier, butiker, skolor...). Funktionerna som har mätts i detta arbete är alltså enbart 

kopplade till den byggda miljön på kvartersmark. Detta medför att funktioner som 

kollektivtrafik, transportsträckor, offentliga platser eller grönområden inte tas med. Kvarteren 

i fråga har en relationell geografisk koppling till intilliggande platser och funktioner, som alla 

samverkar för att förverkliga den täta blandstaden.   

 

4.4.2 Korsningstäthet 

 

Korsningstätheten har räknats ut genom att antalet korsningar inom 150 m från kvarterets yttre 

gräns adderades för att sedan divideras med den sammanlagda storleken på kvarteret och 

buffertzonen på 150 meter runtomkring. En korsning definieras här som en punkt där två eller 

fler gator möts. Korsningstäthet mättes enligt formeln 
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Värdet presenteras sedan i antal korsningar per hektar, där måttet är hämtat från Ståhle m. fl. 

(2016: 40) och UN-Habitat (2013) som rekommenderar 150 korsningar per kvadratkilometer. 

Rekommendationen har dimensionerats om till en mindre skala som är mer lämplig för denna 

analys och har reducerats till 1,5 korsningar per hektar, alltså samma relation mellan korsningar 

och yta. Korsningstätheten syftar här till att visa på hur integrerat kvarteret är i stadsbilden i 

fråga om genhet och närhet. Måttet är som sagt hämtat från tidigare forskning (Ståhle, m. fl., 

2016: 40; UN-Habitat, 2013). Tanken med att det används här är ett försök till en kvantifiering 

av de fördelar, som beskrivits ovan, med gångvänlighet, tillgänglighet inom gångavstånd och 

rika gatuliv (Gehl, 2019; Jacobs, 2004; UN-Habitat, 2014). 

 Kartlagret över vägar och gator från Trelleborgs kommun var inte av tillräckligt hög 

kvalitet för att göra analysen i GIS. Brister som uppstod var att en korsning räknades som fler, 

då linjer från olika håll inte möttes vid samma punkt och därmed visade på fler korsningar än 

som finns i verkligheten. För de kvarter som analyserats men som ännu inte är byggda fanns 

det heller ingen information, eftersom nya gator kommer att uppkomma i samband med att 

kvarteren byggs. Med ovanstående brister som bakgrund fattades beslut om att räkna 

korsningarna manuellt. Med hjälp av ortofoton (Trelleborgs kommun, u.å.), kvarterens 

utbredning i GIS-programmet och plandokument kunde korsningar räknas för hand, vilket 

innebär att min egen subjektiva uppfattning om var gator korsas har påverkat resultatet.  

  

4.4.3 Urbanitetstal 

Genom formeln  

 

ges en kvot där förhållandet blir kvarterets urbanitetstal. Inre fastighetsgränser är gränser 

mellan privata fastigheter medan yttre fastighetsgränser är gränser mellan privatägd och allmän 

mark (Askergren, 2016). 

 För att genomföra mätningen och få fram ett urbanitetstal krävs information om var 

fastighetsgränser går samt hur långa de är, något som kommunens geodatabas kunde erbjuda. 

Första steget var att identifiera just fastighetsgränser och när detta gjorts fick de beskäras med 
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hjälp av lagret med sammanhängande kvartersmark. Fastighetsgränserna som, i många fall, 

stack utanför kvarterens yttre gränser kortades av då fastighetsgränsernas längd skulle mätas 

inom varje kvarter. Längden på yttre fastighetsgränser togs fram genom att mäta omkretsen för 

varje kvarter. Summan av längden på de inre fastighetsgränserna togs fram genom att 

informationen om samtliga inre fastighetsgränser inom ett och samma kvarter fördes över till 

kvarterets attributtabell genom en rumslig överlagring.  

 Måttet urbanitetstal är inte beprövat och bedöms sakna tillförlitlighet. Artikeln om ämnet 

publicerades år 2016 i tidningen Kritik. Valet av det som metod för detta arbete har grundat 

sig i att det är ett mått på fastighetsindelningen inom kvarter, vilket har påvisats vara en fysisk 

förutsättning för mångfald, men även för att testa måttet och bedöma dess användningsgrad.  

 

   Figur 15. Urbanitetstal över kvarter.  

Ej skalenligt. 
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5. Resultat 

 

Tabell 1. Mått 

Indikator Mått Rekommendation Källa 
Funktionsblandning Andel verksamhet 30-70% UN Habitat 2014; 

Ståhle m. fl. 2018 

Gångvänlighet Antal korsningar/ha ≥1,5 UN Habitat, 2013; 

Ståhle m. fl. 2016 

Småskalig 

fastighetsstruktur 

Urbanitetstal ≥1 Askergren, 2016 

Fysisk täthet Exploateringstal ≥2 (Ståhle m. fl.) Berghauser Pont & 

Haupt, 2009 

Fysisk täthet Andel bebyggd 

mark 

- Berghauser Pont & 

Haupt, 2009 

Fysisk täthet Relation mellan 

öppen och bebyggd 

mark 

- Berghauser Pont & 

Haupt, 2009 

Fysisk täthet Genomsnittligt 

antal våningar 

- Berghauser Pont & 

Haupt, 2009 

 

 

Tabell 2. Resultat 

Indikator Spåret (1) Övre (2) Hyveln (3) Hönan (4) Tocken (5) Alsingehejdan (6) 
Andel 

verksamheter 

6 % 10 % 37 % 0 % 0 % 7 % 

Korsnings- 

täthet 

1,18/ha 1,13/ha 1,06/ha 1,07/ha 1,15/ha 1,26/ha 

Urbanitetstal 0,5 0,73 0,76 0 0 0,76 

Exploateringstal 

(FSI) 

3,12 3,27 1,14 0,43 0,8 1,47 

Andel bebyggd 

mark (GSI) 

0,68 0,7 0,45 0,18 0,4 0,37 

Relation mellan 

exploateringstal 

och öppen mark 

(OSR) 

0,1 0,1 0,48 1,9 0,75 0,43 

Genomsnittligt 

antal 

våningsplan (L) 

4,59 4,67 2,53 2,39 2 3,97 
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Figur 16. Kvarteren i ett Spacemate-diagram.  

Värden placerade efter Y- och X-axeln. 

 

Resultaten har illustrerats för att ge läsaren en bättre bild av kvarteren än Arcmap kunde 

erbjuda. Kvarteren syns i mitten av bild med den 150-metersbuffert som genererats för att 

räkna ut korsningarna. Korsningar är markerade med ett X. Kringliggande kvarter visas enbart 

med deras yttre fastighetsgräner. Kringliggande parker i grönt, bostäder i lila och verksamheter 

i orange. Inre fastighetsgränser illustreras med tunna svarta linjer i kvarteren. Se Bilaga 7-12 

för samtliga kvarter.  
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Figur 17. Illustration över resultat för Spåret (1).  
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6. Analys och Diskussion 

 

Arbetet har hittills redogjort för den täta blandstaden, och utifrån den byggda miljön har täthet 

och mångfald presenterats som pelare för den. Genom kvantitativa metoder har komponenter 

av den täta blandstaden utvärderats enligt metoddelen ovan. Nedan följer en analys som syftar 

till att tolka resultaten och diskutera måttens användningsgrad i en kvantitativ utvärdering av 

arbetet mot den täta blandstaden.  

 

6.1 Vad innehåller kvarteren, vad visar resultaten 

 

Bilaga 7-12 visar samtliga kvarter där korsningar, fastighetsgränser bostäder och verksamheter 

illustreras. Bilaga 13 visar kvarterens placering i Spacemate-diagram.  

 Kvarter 1, 2 och 6 är de mest centrala kvarteren. Utmärkande för dessa är att det genom 

detaljplan möjliggjorts för centrumverksamheter i samtliga fastigheter, med vissa krav på det 

i bottenplan i kvarter 1 och 2. Kvarter 3 har även möjligheter för centrumverksamheter, men 

som tidigare presenterat är syftet med planen att bygga bostäder (Trelleborgs kommun, 2018b). 

Kvarter 3 och 4, som är beläget i stadens utkant (se figur 13) blir enbart bostäder (Trelleborgs 

kommun, 2017), vilket talar emot kommunens utpekade målstrategi om funktionsblandning 

(Trelleborgs kommun, 2014) då det placeras i ett område omringat av bostäder. Samtidigt 

berättar målstrategin hur det skall byggas funktionsblandat nära service och kollektivtrafik, 

vilket motiverar utformningen för kvarter 3 och 4 med tanke på deras placering.   

 Genom att se värdena för varje kvarter i relation till deras gegorafiska plats blir det tydligt 

att verksamheter prioriteras mer ju mer centralt det ligger. Urbanitetstalet 0 för både kvarter 3 

och 4 visar även hur småskalig fastighetsstruktur knyts till den finmaskighet som är speciellt 

för Trelleborgs stadskärna (Trelleborgs kommun, 2014: 89).  

 Bilaga 13 visar kvarteren utsatta i spacemate-diagram, där täthet har kvantifierats utifrån 

den byggda miljön. Med hjälp av resultaten från mätningen går det att relatera tätheten till 

urban form (Berghauser Pont & Marcus, 2014: 25). Resultaten speglar även de exempel som 
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Berghauser Pont & Marcus (2014: 16) listat, se figur 7, i 3.2.2.1, något som talar för 

mätningens användningsgrad. 

  

6.2 Täthet och Spacemate 

 

Rekommendationer för täthet tycks skilja sig kraftigt åt, som historien har visat (Rådberg, 

1988) och som Keil (2020) så enkelt förklarat på grund av att det antingen finns för lite, eller 

för mycket av det. UN-Habitat (2014) rekommenderar 150 människor per hektar, Jacobs 

rekommenderar cirka 250 hus per hektar (Berghauser Pont & Marcus; Jacobs, 2004). I fysiska 

termer är exploateringstal ett vanligt mått, där Ståhle m. fl. (2016: 85) rekommenderar minst 

2.0 för kvartersmark i kollektivtrafiknära lägen.  

Att enbart se till ett mått når inte hela vägen för att beskriva den fysiska miljön 

(Berghauser Pont & Marcus, 2014), varför Spacemate har använts. Bristerna i att göra analyser 

av befolkningstäthet har diskuterats. Det diagrammen visar med de presenterade värdena (se 

Bilaga 13) är en tematisk beskrivning av kvarterens utformning. För redan utbyggda kvarter 

bidrar inte diagrammet i detta avseende med särskilt mycket mer än vad ett par fotografier 

skulle göra. Med hjälp av en Spacemate-analys för ännu inte utbyggda kvarter kan utvecklare 

eller politiker enkelt skapa sig en bild av kvarterets täthet. Genom att relatera kvarteret till 

redan existerande områden kan slutsatser dras om vad en viss typ av täthet har inneburit för 

dessa typer av platser eller om målet med ett kvarter verkligen uppfylls. Om målet är att bygga 

tät blandstad och analysen görs med ett resultat som visar på A eller H (se figur 16, 

spacematediagrammet i 3.2.2.1) är det med största sannolikhet inte den typ av täthet som vill 

uppnås.  

En annan fördel med Spacemate är dess neutralitet. Rekommendationer kring täthet via 

exploateringstal är inte ovanligt (Rådberg, 1988; Ståhle m. fl., 2016, 2018) men då måste en 

bedömning om vad som är passande för platsen (eller alla platser) göras. Spacemate-

diagrammen bidrar inte med ett mått på förtätning, Trelleborgs verktyg för att uppnå tät 

blandstad (Trelleborgs kommun, 2014), i den mån att de enbart har mätts kvarter för kvarter. 

Täthet är ett komplext begrepp med flera dimensioner (Alexander, 1993; Churchman, 1999). 

Trots att Spacemate-diagrammen enbart ser till den byggda miljön erbjuder måttet även läsaren 
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en känsla för den upplevda tätheten genom att relatera kvarterens utformning till 

bebyggelsetyper. Den upplevda tätheten är subjektiv då den påverkas av individuella och 

sociala faktorer (Alexander, 1993), och för att få en bättre uppfattning om den behöver vi se 

till kvarterens kvalitativa egenskaper som dess tillgänglighet och funktioner, exempelvis 

genom andel verksamheter. 

Vad som är rätt nivå av täthet varierar utifrån kontext. En nivå av täthet blir bra i sig då 

den bidrar till mångfald, tillgänglighet och effektivitet. För lite eller för mycket täthet finns då 

den istället motverkar detta (Tonkiss, 2013: 157-158). Spacemate-diagrammen bidrar med en 

mångfacetterad bild av kvarters täthet, både fysisk och till viss del även upplevd täthet där 

användaren enkelt kan göra en bedömning utifrån varje områdes behov utan bakomliggande 

riktlinjer eller rekommendation. 

 

6.3 Fysiska förutsättningar för mångfald 

 

En brist som dessa kvantitativa mätningar har, något som bör uppmärksammas, är att de inte 

är öppna för tvetydigheter eller motsägelser (Denscombe, 2018: 427). Exempelvis genererar 

en hög korsningstäthet inte automatiskt gångvänlighet kring ett kvarter ifall korsningarna är 

till för tung biltrafik. En hög andel verksamheter skapar inte mångfald ifall det enbart är 

kontorslokaler eller butiker som säljer mycket dyra och specifika föremål. Ett högt urbanitetstal 

och ett uppdelat kvarter öppnar upp för fler aktörer i staden, men de kan ägas av samma företag 

som bygger monotont och bara för en målgrupp. 

 

6.3.1 Funktionsblandning 

 

Som Tabell 2 visar är andelen verksamheter i kvarteren låg utifrån rekommendationer från 

UN-Habitat (2014) och Ståhle m. fl. (2018 :27), med ett undantag (6 %, 10 %, 37 %, 0 %, 0 

%, 7 %). Plandokumenten (Bilaga 1-4) har i ett tät blandstadsperspektiv tolkats utifrån värsta 

tänkbara scenario, där samtliga ytor som möjliggör byggandet av bostäder har tolkats som 

bostäder. Tolkningen grundar sig i kommunens (Trelleborgs kommun, 2020: 19) och 
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Anderssons (2011: 42) ovan nämnda uttalanden. Det är viktigt att komma ihåg att 

detaljplanerna för kvarter 1, 2, 3 och 6 (Bilaga 1, 2 och 4) möjliggör för den rekommenderade 

andel verksamheter om 40-60 % som UN-Habitat (2014) förespråkar, då planerna tillåter 

byggnation av både bostäder och centrumverksamheter i fastigheterna. Dock är det endast i 

kvarter 1 och 2 som centrumverksamheter med säkerhet kommer att finnas, då byggandet av 

bostäder i bottenplan inte tillåts enligt detaljplan (Bilaga 1). Sannolikheten att det blir något 

annat än bostäder i kvarteret Hyveln (3) är låg, då syftet med planen är att “möjliggöra för 

uppförande av cirka 207 bostäder i ett flerbostadshus samt i ett gårdshus.” (Trelleborgs 

kommun, 2018b). Steget mot den täta blandstaden är inte förlorat här, då det framöver är 

möjligt att få in verksamheter och på så sätt blanda funktioner inom gångavstånd. Andelen 

verksamheter som faktiskt kommer finnas i kvarteren återstår att se, och är något som kan 

komma att skifta över tid.  

 Med resultaten från mätningarna görs bedömningen att kommunen inte uppfyller 

målstrategin om att bygga tät blandstad (Trelleborgs kommun, 2014: 41), vilket talar för att 

metoden är lämplig för att utvärdera arbetet mot den tät blandstaden. Huruvida målet att genom 

förtätning åstadkomma blandad bebyggelse (Trelleborgs kommun, 2014: 77) nås är svårare att 

säga med denna analys. Olika typer av bostäder pekas av kommunen ut som en del av den täta 

blandstaden, vilket innebär att en viss andel verksamheter inte alltid är att eftersträva. Blandad 

bebyggelse är möjligt att uppnå även i renodlade bostadsområden, vilket innebär att kvarter 

som Hönan (4) och Tocken (5) (Bilaga 3) kan vara en del av den täta blandstaden.  

Ska arbetet mot den täta blandstaden utvärderas med en metod som syftar till att öka 

andelen verksamheter bör kommuner i sitt arbete ställa krav på exploatörer och byggherrar för 

att undvika monotona områden. I detaljplan för kvarter 1 och 2, bilaga 2, där bostäder inte får 

uppföras i bottenplan i en del av fastigheterna, har Trelleborgs kommun tagit ett tydligt steg 

mot sin utpekade målstrategi, något som kan ses som ett gott exempel. För ännu mer 

funktionsintegrerade bebyggelsemiljöer kan även kommunen systematiskt placera ut 

byggnader för samhällsservice. 
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6.3.1.1 Funktioner 

 

Hur avgränsningen kring funktioner görs är av största vikt. Funktionsblandning mätt genom 

andel verksamheter är en förenkling av begreppet funktion. Verksamheter i detta arbete har 

begränsats till byggnader, där det innebär allt som inte är bostäder: skolor, arbetsplatser affärer, 

gym och liknande. När en hög andel av verksamheter som dessa eftersträvas och skall användas 

som en komponent i utvärderingen av arbetet mot den täta blandstaden är det lätt att stirra sig 

blint på de viktiga funktioner som inte ges utrymme i mätningen. Lekplatser, grönska, 

kollektivtrafik, allmänna ytor, plats för rekreation eller sport är bara några exempel på 

funktioner som är viktiga för staden. Då dessa sällan kvalar in under verksamheter i byggnader 

utesluts de från mätningen och riskerar att glömmas bort i en avgränsad kvantitativ mätning. 

Tonkiss (2013: 158-162) tankar kring detta är för denna analys mycket viktiga. Å ena sidan 

riskerar områden som genom detaljplan planlägger för centrumverksamheter att bli renodlade 

bostadsområden (Andersson 2011: 41; Trelleborgs kommun, 2020: 19), å andra sidan riskerar 

täta bebyggelsemiljöer i staden att leda till gentrifiering (Boverket, 2020a: 214) 

 

6.3.2 Gångvänlighet 

 

Det har fastställts att arbetet mot den täta blandstaden i Trelleborgs tätort skall ske genom 

förtätning. Förtätning har ovan beskrivits som ett verktyg, en process, där nya byggnader 

tillförs i redan bebyggd miljö (Boverket, 2020a: 213). Gångvänlighet har pekats ut som en 

fysisk förutsättning för att alstra den mångfald som den täta blandstaden innebär. Arbetet mot 

en tät blandstad bör således ha ett fokus på förtätningsprocesser i områden där 

korsningstätheten redan är god eller där förutsättningarna för nya korsningar, gator och 

anslutningar till redan existerande vägnät finns. Att mäta korsningar är ett simpelt 

tillvägagångssätt och kan fungera som underlag till analyser för gångvänlighet såväl som att 

enkelt få upp ögonen för potentiella brister eller möjligheter i stadsrummet kopplat till 

existerande eller planerade kvarter. Måttet syftar till att mäta framkomligheten inom ett område 

och gatunätets prestanda (Ståhle m.fl., 2016; UN-Habitat, 2013). 
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Resultaten från mätningarna är något lägre än det rekommenderade värdet på 1,5/ha (Ståhle 

m.fl., 2016; UN-Habitat, 2013), trots att Ståhle m. fl. (2016: 38) definierade en korsning där 

tre gator möts, två för detta arbete. Resultaten varierar från 1,06/ha till 1,26/ha. Jämförs de tre 

lägsta värdena, för kvarter 3, 4 och 5 syns det att dessa är omringade av öppna ytor. Storleken 

på kvarteren påverkar resultatet. Både kvarteret Hönan (4) och Tocken (5) har 13 korsningar, 

men då storleken på kvarteret räknades med i arean för buffertzonen blev korsningstätheten 

högre för Tocken, 1,15/ha jämfört med Hönans 1,07/ha. Tocken har även högre korsningstäthet 

än det centrala kvarteret Övre (1,15/ha jämfört med 1,13/ha). Här får man, än en gång, se till 

helheten. Parken som ligger i direkt anslutning till Övre genererar inga korsningar, men kan 

ses som en plats som ökar gångvänligheten och lockar till sig fotgängare.  

Genom att kvantifiera gångvänlighet utifrån korsningstäthet fångas gatans kvaliteter inte 

helt upp. Här går tankarna till Gehls idéer om kvantitet och kvalitet. Ursprungligen för han en 

debatt om hur många och hur länge kopplat till att det är hur länge människor vistas i offentliga 

miljöer som bedömer deras attraktivitet, inte hur många som vistas där (Gehl, 2019: 81). Detta 

går även att applicera på debatten om korsningstäthet som indikator för gångvänlighet. Många 

korsningar ger en kvantitet, som i sin tur kan få fram de kvaliteter som är utmärkande för 

blandstaden. Gehl (2019: 81) förespråkar tidsförbrukning som ett verktyg för att stärka 

stadslivet. Korsningstäthet blir värdefullt i sig om rätt typ av trafik prioriteras. Om biltrafik 

läggs om till något långsammare, som gång eller cykel så kan det komma att generera mer liv 

på gatorna, fler upplevelser och fler människor, då fler transporterar sig långsamt. En hög 

korsningstäthet kan leda till färre bilresor, och därmed fler resor med cykel, kollektivtrafik 

eller till fots (Ståhle m. fl., 2016: 38). 

 Korsningstäthet bedöms inte vara ett mått som kan appliceras på hela staden för att se 

till gångvänlighet. Utrymmen för transport är i många fall en vital del av staden då det bidrar 

till valfrihet (Jacobs, 2004: 370). Genom att se till både kvantitet och kvalitet, till både antal 

och tid samtidigt som långsammare färdmedel prioriteras främjas ett rikare gatuliv (UN-

Habitat, 2014: 2). Här kan korsningstäthet vara ett användbart verktyg för planerare för att 

främja fotgängare och cyklister, livet på gatan, men inte fritt för sig. Hög korsningstäthet i 

förtätningsområden eller innerstadsmiljöer, lämpliga platser för blandstaden att växa fram, är 

något att sträva efter om det görs parallellt med en satsning på låga hastigheter. 
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6.3.3 Småskalig fastighetsstruktur 

 

Efter genomförd analys dras slutsatsen att uteslutande se till urbanitetstal inte ger en tydlig bild 

över ett områdes fysiska förutsättningar för mångfald. För att analysera kvarter med 

urbanitetstal krävs att man kollar på varje kvarter för sig. Ett högt urbanitetstal bör inte 

likställas med varken en tät eller funktionsblandad miljö. Ett villaområde, glesbyggt och bara 

med bostäder, där tomter styckas upp i många fastigheter får ett högt urbanitetstal, se exempel 

C i figur 15 (4.4.3). Att detta inte slår hål på idén motiverar Askergren (2016) med att sådana 

områden besitter den fysiska förutsättningen, sett till fastighetsstrukturen, att erbjuda rumslig 

närhet till social differentiering och att detta är en möjliggörare för mer urbana miljöer längre 

fram i tiden. 

 Ser vi till den ovan nämnda planbeskrivningen (Trelleborgs kommun, 2020) för kvarteret 

Alsingehejdan (6), urbanitetstal 0.76 (Bilaga 12), säger kommunen att kvarteret inte uppnår 

målsättningen med en småskalig fastighetsstruktur (Trelleborgs kommun, 2018a). I 

planbeskrivningen (Trelleborgs kommun 2019b: 16) för kvarteren Spåret (1), urbanitetstal 0.5 

och Övre (2), urbanitetstal 0.73 (Bilaga 7 och 8) berättar kommunen hur den för stadskärnan 

utmärkande småskaliga fastighetsstrukturen växer norrut i samband med byggandet av 

kvarteren 1 och 2. Spåret (1) och Övres (2) fastighetsindelning bedöms bidra till den 

småskalighet de strävar efter, med urbanitetstal på 0.5 och 0.73. Alsingehejdan (6) å andra 

sidan, som har ett högre urbanitetstal, 0.76, sägs inte nå upp till målet (Trelleborgs kommun, 

2018a). Detta har framför allt att göra med att kvarteret Alsingehejdan byggs i direkt anslutning 

till redan existerande kvartersmark och att det som tillkommer endast är en fastighet. Detta 

innebär att kvarteret Alsingehejdan hade ett större urbanitetstal innan arbetet mot tät blandstad 

förverkligats.  

Med dessa exempel blir det tydligt att man måste se till varje kvarter för sig och i sitt eget 

sammanhang. Enligt figur 15 (se 4.4.3) kan vi se att stora kvarter gynnas av uträkningen, vilket 

kan kopplas till Trelleborgs bedömning av kvarter 1 och 2 som lyckade i fråga om småskalig 

fastighetsstruktur trots ett urbanitetstal under 1, som Askergren (2016) föreslår som önskvärt 

värde. 

 Urbanitetstal bedöms efter genomförd analys vara bristfälligt. Förhållandet mellan inre 

och yttre fastighetsgränser är viktigt för mångfalden i stadsmiljön i den mån att det öppnar upp 
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för funktionsblandning och att fler aktörer kan vara med i skapandet av staden (Trelleborgs 

kommun, 2018: 50). På sikt kan det även generera de fördelar Jacobs (2004) lägger fram om 

gamla byggnader (Trelleborgs kommun, 2018: 50). En småskalig fastighetsstruktur är att 

betrakta som en byggsten för den täta blandstaden, men att göra detta genom att enbart använda 

sig av Askergrens (2016) urbanitetstal når inte hela vägen fram. För ökad användningsgrad bör 

storleken på kvarteren på något vis finnas med i ekvationen. Fram till dess får urbanitetstal 

verka som en ögonöppnare i arbetet mot en småskalig fastighetsstruktur och motverkandet av 

homogena och monotona kvarter.  
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7. Slutsats 
 

I avsnitt 1.1 presenterades arbetets syfte och frågeställning. Syftet är att redogöra för konceptet 

tät blandstad och att undersöka vilka metoder som är lämpliga för att utvärdera arbetet mot den 

täta blandstaden. Detta har gjorts genom att se till några få viktiga komponenter av den täta 

blandstadens egenskaper. Med simpla metoder har värden till komponenterna presenterats. 

Dessa ämnar fungera som tematiska verktyg som kan användas av akademiker, politiker och 

områdesutvecklare i sin tolkning av planeringsstrategin. 

Trots att det saknas en vedertagen definition av den täta blandstaden (Boverket, 2005: 5) 

är det möjligt att presentera viktiga delar av innebörden för den. Trelleborgs kommun (2014: 

41) sammanfattar sin målstrategi mot den genom en stor blandning av funktioner nära 

kollektivtrafik, service och infrastruktur. Den täta blandstaden tycks även ha ett fokus på gång- 

och cykeltrafikanter och ett minskat bilanvändande (Boverket 2005; Trelleborgs kommun, 

2014).  

Genom att se till hur väl kvarter presterar i relation till planeringsidealet med dess fysiska 

förutsättningar för mångfald, rumslig närhet till social differentiering, kan arbetet mot den täta 

blandstaden utvärderas. I alla fall vissa aspekter av den.  

För detta arbete kvantifierades fyra komponenter av den täta blandstaden: fysisk täthet, 

funktionsblandning, gångvänlighet och småskalig fastighetsstruktur. Dessa kvantifierades med 

hjälp av fyra mått som integrerades i ett Spacemate-diagram, andel verksamheter, 

korsningstäthet och ett urbanitetstal. Dessa mätningar representerar endast en liten del av den 

täta blandstaden, egentligen endast en liten del av den täta blandstadens fysiska utformning. 

Den täta blandstadens största fokus ligger kring blandningen av funktioner. För att blandningen 

ska finnas krävs en viss grad av täthet. Blandningen i sig ger senare upphov till gångvänliga 

mijöer (Ewing & Cervero, 2010; Gehl, 2019; Jacobs, 2004; Trelleborgs kommun, 2014). En 

småskalig fastighetsstruktur ger förutsättningar för mångfald då fler aktörer kan verka på 

samma plats vilket kan bidra till att fler människor vistas där i flera syften, ett steg mot den 

efterfrågade integrerade demografin (Trelleborgs kommun, 2014: 41). De funktioner som ska 

blandas är, återigen, så många fler än de som i detta arbete har undersökts. Jacobs (2004: 176) 

poäng om att det är flera företeelser som måste samverka för att skapa mångfald är mycket 

viktig att komma ihåg.  
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Slutligen: Vilka metoder är lämpliga för att utvärdera arbetet mot den täta blandstaden? 

Hur städers prestanda kan utvärderas, med hjälp av kvantitativa metoder, har påvisats 

av bland annat UN-Habitat (2014:8) och Ståhle m. fl. (2016, 2018). Den täta blandstaden är 

komplex. Människans relation till den likaså. Att presentera generella riktlinjer från 

kvantitativa mätningar är således en stor utmaning.  

Då den täta blandstaden innefattar många komponenter krävs flera metoder för att 

utvärdera den (Ståhle m. fl. 2016; 2018). Arbetets tillvägagångssätt har varit ett kvantitativt 

sådant. Metoden har visat sig ge en tydlig bild över det den mätt, men har vissa brister. Dels 

ligger bristerna i det som inte mätts (kollektivtrafik, offentliga ytor och samhällsservice för att 

nämna några), men även i det som inte fångas upp i mätningarna, kvarterens kvalitativa 

egenskaper.  

Spacemate-diagrammen ger en tydlig bild över kvarterens utformning och indikerar även 

hur de kan upplevas om läsaren kan relatera till tidigare erfarenheter av andra kvarter. 

Kombineras diagrammen med andel verksamheter har vi kommit ett steg längre i processen. 

Korsningstäthet kan sedan ge indikationer på hur välintegrerat kvarteret är i stadsbilden och 

kan då ses som ett mått på närhet och tillgänglighet. Fastighetsindelningen är inte lika påtaglig. 

Metodens, att mäta urbanitetstal, styrka ligger i att det är något som bör uppmärksammas i 

byggandet mot en rumslig närhet till social differentiering.  

Valda metoder, att kvantitativt mäta fysisk täthet, funktionsblandning, gångvänlighet och 

småskalig fastighetsstruktur, bedöms lämpliga för att utvärdera arbetet mot den täta 

blandstaden så länge de görs i kombination med varandra och lägger stor vikt vid varje plats 

unika egenskaper och behov samt ser till kringliggande funktioner såsom tillgång till 

kollektivtrafik, samhällsservice och grönområden.  
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8. Reflektioner 

 

Tidigt i arbetet presenterades en sista diskussion kring måttens användningsgrad (se 1.1), dit 

har vi nu nått. Vad som fångas upp av måtten och vad som utelämnas har påvisats. Det som 

fångas upp har presenterats ovan. Det som utelämnas är helt enkelt allt annat, vilket är viktigt 

att komma ihåg. Jag skulle vilja beskriva arbetet som en fundering på vad man kan kvantifiera, 

och hur, för att underlätta arbetet mot en socialt hållbar stad. 

 Alexander (1993) visar på täthetens komplexitet och både Keil (2020: 1284) och  

McFarlane m. fl (2020) hävdar att det är den stora frågan inom dagens stadsbyggnad. UN-

Habitat (2014) bygger sina principer på täthet och blandning och trycker på vikten av att bygga 

tätt, vilket även tycks vara den stora trenden inom svensk planering (SKL, 2015).  

 Likt UN-Habitats kvantifieringar (2014: 8) kan dessa mätningar användas för att 

utvärdera arbetet mot den täta blandstaden, vare sig det rör sig om framtida, pågående eller 

redan utförd planering. Utifrån mätningarna är det möjligt att skapa sig en bild av vilken typ 

av stadsutveckling man står inför. Måtten lämpar sig väl för den täta blandstaden, men innebär 

inte att när måtten används och värden utanför de rekommenderade fås indikerar på en dålig 

eller ohållbar stadsbyggnad. Snarare att planerarna, politikerna eller byggherrarna borde tänka 

om kring vald strategi (eller språkbruk i marknadsföring) för att uppnå en tät blandstad. 

Churchman (1999: 408) argumenterar för hur lösningar för att uppnå önskad nivå av täthet och 

hur nivån av tätheten sen nyttjas måste komma ifrån varje plats enskilda behov, ännu hellre 

platsens medborgares behov. 

Detta arbetes utvärdering och metod, dess bidrag, bör dock enbart ses som en liten 

pusselbit i en stor diskussion om den täta blandstaden. Som Boverket (2016, 8; 2020a: 213) 

har konstaterat kräver förtätningsprocesser och funktionsblandning ett holistiskt perspektiv där 

man måste se till varje enskild plats, vilket även Churchman (1999: 408) pekar på. Lokala 

lösningar för lokala problem bör vara ett ledord även i denna samhällsbyggnadsdebatt. Genom 

att uppmärksamma vissa fördelar med olika typer av bebyggelse och utformning kan vi genom 

fysisk strategisk planering nå dit.  
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https://trelleborg.maps.arcgis.com/apps/webappviewer3d/index.html?id=df025aeda95c4c6da58fed86ed85d19e
https://trelleborg.maps.arcgis.com/apps/webappviewer3d/index.html?id=df025aeda95c4c6da58fed86ed85d19e
https://trelleborg.maps.arcgis.com/apps/webappviewer3d/index.html?id=df025aeda95c4c6da58fed86ed85d19e
https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/08/streets_as_public_spaces_and_drivers_of_urban_prosperity.pdf
https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/08/streets_as_public_spaces_and_drivers_of_urban_prosperity.pdf
https://un-habitat.org/sites/default/files/download-manager-files/A%20New%20Strategy%20of%20Sustainable%20Neighbourhood%20Planning%20Five%20principles.pdf
https://un-habitat.org/sites/default/files/download-manager-files/A%20New%20Strategy%20of%20Sustainable%20Neighbourhood%20Planning%20Five%20principles.pdf
https://un-habitat.org/sites/default/files/download-manager-files/A%20New%20Strategy%20of%20Sustainable%20Neighbourhood%20Planning%20Five%20principles.pdf
https://un-habitat.org/sites/default/files/download-manager-files/A%20New%20Strategy%20of%20Sustainable%20Neighbourhood%20Planning%20Five%20principles.pdf
https://un-habitat.org/sites/default/files/download-manager-files/A%20New%20Strategy%20of%20Sustainable%20Neighbourhood%20Planning%20Five%20principles.pdf
https://un-habitat.org/sites/default/files/download-manager-files/A%20New%20Strategy%20of%20Sustainable%20Neighbourhood%20Planning%20Five%20principles.pdf
https://un-habitat.org/about-us
https://un-habitat.org/about-us


63 

 

Bilagor 

Bilaga 1. Detaljplan för Spåret (1) och Övre (2) - 

https://gispublic2.trelleborg.se/Webdata/PlanBygg/Planer/DP243.pdf

 

 

 

 

https://gispublic2.trelleborg.se/Webdata/PlanBygg/Planer/DP243.pdf
https://gispublic2.trelleborg.se/Webdata/PlanBygg/Planer/DP243.pdf
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Bilaga 2. Detaljplan för Hyveln (3) 

https://gispublic2.trelleborg.se/Webdata/PlanBygg/Planer/DP229.pdf
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Bilaga 3. Detaljplan för Hönan (4) och Tocken (5) 

https://gispublic2.trelleborg.se/Webdata/PlanBygg/Planer/DP215.pdf

 

 

https://gispublic2.trelleborg.se/Webdata/PlanBygg/Planer/DP215.pdf
https://gispublic2.trelleborg.se/Webdata/PlanBygg/Planer/DP215.pdf
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Bilaga 4. Detaljplan för Alsingehejdan (6) 

https://gispublic2.trelleborg.se/Webdata/PlanBygg/Planer/DP275.pdf

 

 

https://gispublic2.trelleborg.se/Webdata/PlanBygg/Planer/DP275.pdf
https://gispublic2.trelleborg.se/Webdata/PlanBygg/Planer/DP275.pdf
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Bilaga 5. Lista över kommunägda byggnader.
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Bilaga 6. Ursprunglig databas. 
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Bilaga 7. Illustration över kvarteret Spåret.

Bilaga 8. Illustration över kvarteret Övre.
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Bilaga 9. Illustration över kvarteret Hyveln.

Bilaga 10. Illustration över kvarteret Hönan.
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Bilaga 11. Illustration över kvarteret Tocken.

Bilaga 12. Illustration över kvarteret Alsingehejdan. 
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Bilaga 13. Samtliga kvarter i spacemate-diagram.  

 


