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Sammanfattning 

Urbanisering idag gör att städerna växer i snabb takt. För att husera alla dessa 

människor förtätas städer allt mer.  

Syftet med studien är att undersöka konsekvenser av förtätningen genom att påvisa 

för- och nackdelar och därmed öka förståelse för de sociala och ekologiska faktorerna 

kring förtätningen. En litteraturstudie utförs genom att samla ihop information från 

olika vetenskapliga rapporter och databaser samt gamla examensarbeten. Dessutom 

genomförs en fallstudie över området Tyggårdsviken i Karlstad. Detta ger en inblick i 

hur grönområden har inkorporerats i förtätade miljöer samt hur och varför området 

Tyggårdsviken har lyckats eller lyckats mindre bra ur olika aspekter. 

Förtätningens problematik handlar om att allmänna ytor försvinner som exempelvis 

parker och lekplatser. Dessa ytor är viktiga för att människor ska trivas och bidrar 

även till att bibehålla en god hälsa. Förtätning kan få negativa effekter på de sociala 

interaktionerna då ytor där dessa möten oftast sker i bostadsområden prioriteras bort 

till fördel för ytterligare bostäder.  

För att skapa en god miljö med bland annat möjlighet till olika aktiviteter och låga 

bullernivåer så bör förtätningen kombineras med grönområden. Genom att ta hänsyn 

till och planera grönområden tidigt i processen underlättas möjligheten att skapa 

balans mellan grönska och förtätning.  

Grönytefaktor är ett verktyg som kan hjälpa till att skapa trivsamma 

bostadsområden. I dagsläget används den för att öka andelen kvalitativ växtlighet i 

området men detta är inte en garanti för att det ska bli en behaglig miljö att vistas i.  

Metoden har vissa brister, till exempel avsaknaden av det sociala perspektivet vilket 

får konsekvenser för de som bor i området. En vidareutveckling av metoden skulle 

däremot kunna ge riktigt bra resultat för stadsdelar som förtätas.  
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Abstract 

Urbanization today means that cities are growing at a rapid pace. To house all these 

people, cities are becoming more and more densified. 

The purpose of the study is to investigate the consequences on the densification by 

demonstrating the advantages and disadvantages which increases the understanding 

of the social and ecological factors surrounding the densification. A literature study 

has been carried out by gathering information from various scientific reports and 

databases as well as old degree projects. In addition, a case study is carried out on the 

area Tyggårdsviken in Karlstad. These provide an insight into how well they have 

succeeded in creating a whole.  

The problems of densification are about the fact that public spaces disappear, for 

example, parks and green areas. These surfaces are important for people to thrive and 

also contribute to maintaining good health. Densification can have negative effects on 

the social interactions, since areas where these meetings usually take place in 

residential areas lose priority in favor of additional housing. 

To create a better environment with better health and less noise, the densification 

should be combined with green areas. By taking into account and planning green 

areas early in the process, the opportunity to create a balance between greenery and 

densification is facilitated. In order to create more pleasant and healthy densified 

residential areas, the green area factor needs to be developed to bring about the social 

perspective. At present, it is used to increase the proportion of qualitative vegetation 

in the area, but this is not a guarantee that it will be a pleasant environment to stay 

in.  
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Inledning 

Nästan hälften av befolkningen i världen bor idag i städer. Man räknar med att inom 

ca 20 år kommer befolkningen att ha ökat med ca 60 % vilket betyder att 

befolkningen ökar med två nya invånare varje sekund (Karlsson 2011). Även i Sverige 

ökar befolkning och därmed ökar även efterfrågan på fler bostäder. Tidigare spred sig 

städerna utåt, så kallad urban sprawl. Men att bygga städerna på större areal gör att 

avstånden ökar och naturområden försvinner. Idag är det vanligare att man förtätar 

befintliga områden istället för att inte behöva ta mer naturmark i anspråk. En positiv 

effekt av detta är att resvägarna minskar och istället för att bygga ut ny kollektivtrafik 

så vidareutvecklas den redan befintliga kollektivtrafiken som gör det enkelt att ta sig 

runt staden samtidigt som utsläppen minskar eftersom färre människor behöver bil 

då avstånden hålls korta (Markström 2010). 

Problemet med förtätning handlar om att allmänna ytor som fungerar som sociala 

mötesplatser, lekparker som ger möjlighet för barn att aktivera sig och grönområden 

försvinner till förmån för fler bostäder. Dessa områden är viktiga för att människan 

skall trivas i ett område och för att bibehålla en god psykisk och fysisk hälsa 

(Folkhälsomyndigheten 2009). 

I takt med att befolkningen ökar och städerna blir allt tätare så ökar risken för att 

stadsluften försämras. Den ökande mängden människor bidrar till ett ökat utsläpp av 

växthusgaser på samma geografiska yta och kvalitén på luften blir därmed sämre då 

bebyggelsen blir tätare och högre. Genom att ta hänsyn till placeringen av byggnader 

och vegetation kan de negativa effekterna helt eller delvis undvikas (Syväluoma & 

Östberg 2017). 

I Sverige ökar den förväntade levnadsåldern, men under de senaste åren så har 

antalet friska år sjunkit. En allt större andel av ohälsan är livsstilsrelaterade 

sjukdomar som uppstår på grund av att vi rör oss för lite och att vi inte kan återhämta 

oss från stress. Sjukskrivning på grund av depression som i grund och botten 

kommer ifrån stress blir dessutom vanligare. Forskning visar att skog, mark, parker 

och trädgård har många goda effekter på stressrelaterad ohälsa. Det är inte bara skog, 

mark och trädgårdar som är viktiga att tänka på när det gäller hälsan utan också att vi 
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skapar sociala gröna ytor i bostadsområden som kan erbjuda mötesplatser och 

förbättra möjligheterna att träffa nya människor. Några exempel på sociala gröna 

ytor kan vara parker, odlingar av olika slag, lekplatser och promenadstråk 

(Folkhälsomyndigheten 2009). 

Grönytefaktor är ett sätt att mäta hur kvalitativ grönskan i ett område är. Utifrån 

olika poänggivande kriterier beräknas ett värde som anger vilken grönytefaktor 

området har. Kvalitativ grönska hjälper till att upprätthålla en hälsosam livsmiljö i en 

förtätad stad. Ståhle (2005) uttrycker att “högre täthet innebär högre attraktivitet om 

en god livsmiljö kan upprätthållas” Därför ska grönskan inkorporeras i den förtätade 

staden och räknas in som en del av förtätningen (Lundblad 2011). 

Tyggårdsviken är ett område i Karlstad som håller på att exploateras vilket innebär en 

förtätning av området. För att ge rapporten en lokal anknytning så görs en fallstudie 

som studerar vilken grönytefaktor som Tyggårdsviken uppnår. Utöver fallstudien 

görs även en litteraturstudie för att studera sambandet mellan förtätning, 

grönområden och hälsa. 

Syfte 

Avsikten med studien är att undersöka vilka konsekvenser förtätning kan få på 

grönområden och vad detta i förlängningen kan leda till. Genom att påvisa för- och 

nackdelar ska förståelsen för några av de sociala och ekologiska faktorerna kring 

förtätning öka förståelsen för att skapa ett mer hållbart samhälle för människan. En 

fallstudie över Tyggårdsviken ska dessutom tydliggöra hur grönytefaktorn används 

och hur resultat kan tolkas utifrån denna räknemetod.  

Mål 

Målet är att beskriva förtätning utifrån ett hållbarhetsperspektiv och beskriva vilka 

konsekvenser som förtätning kan leda till. Rapporten ska tydliggöra vilka sociala och 

ekologiska faktorer som är viktiga att tänka på när ett område ska förtätas. Resultatet 

av fallstudien ska kunna ge vägledning vid planering av städer där grönytefaktor 

används som ett hjälpmedel.  
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Frågeställning  

• Hur påverkas människans hälsa när städerna förtätas? 

• Vilket samband finns det mellan grönområde och hälsa? 

• Har Tyggårdsviken uppnått den grönytefaktor som behövs för att området ska 

betraktas som bra förtätad med balans mellan byggnader och grönska? 

 

Avgränsning 

Fallstudien i arbetet är avgränsad till att belysa hur området Tyggårdsviken har 

lyckats eller lyckats mindre bra utifrån beräkning av grönytefaktorn. För att kunna 

genomföra fallstudien inom ett rimligt tidsperspektiv har en GIS-ingenjörs siffror 

över Tyggårdsvikens grönområden använts. 
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Bakgrund/teori 

 

1.1 Grönområde  
Den förtätade staden ger en minskad mängd grönområden som även ger minskade 

möjligheter att bevara den naturliga vegetationen samtidigt som 

rekreationsmöjligheter försvinner. En minskad areal grönområden ger ett ökat 

besökstryck på befintliga grönstrukturen något som kan leda till överanvändning och 

förvaltning som blir extra kostsam (Georgsson 2013). 

För att ett område ska fungera bra ur ett socialt perspektiv måste det finnas naturliga 

mötesplatser. Exempel på sådana naturliga mötesplatser är lekparker, grillplatser och 

motionsspår. På dessa platser kan det upplevas som enklare att starta en 

konversation med nya människor då man genom att befinna sig på en plats med ett 

syfte ger känslan av gemenskap. Upplevs miljön som inbjudande är det större chans 

att människor stannar till och njuter av omgivningarna. I ett sådant läge sker 

interaktioner lättare mellan individer (Sjetne 2015). 

1.2 Den fysiska och psykiska hälsan 
Naturen förknippas ofta med välmående och ger möjlighet till motion. Det som 

främjar de fysiska aktiviteter är närheten till grönområden. En studie som gjordes på 

1970-talet av paret Kaplan, två amerikanska psykologer beskriver hur naturen 

påverkar oss människor. Det visades att människor tar in omvärlden på två olika sätt. 

Med den riktade uppmärksamheten och med spontan uppmärksamhet 

(Folkhälsomyndigheten 2009). 

Det riktade uppmärksamheten innebär att människor fokuserar på huvuduppdraget 

och med det sorterar bort alla andra intryck. Det används i dagliga livet när man 

måste komma ihåg saker, fatta beslut, planera samt koncentrerar sig hela tiden och 

det kan ta mycket energi. Detta betyder att om det inte finns möjlighet att koppla bort 

och återhämta sig finns det risk att man drabbas av psykisk utmattning. Det är därför 

viktigt med återhämtning och eftersom naturen ger goda möjligheter till detta så är 

det fördelaktigt att ha naturområden så nära bostaden som möjligt. Naturen ger 
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många men lugnande intryck, till exempel susande träd och porlande bäckar som 

uppmuntrar till spontan uppmärksamhet som då inte kräver ansträngning utan ger 

återhämtande effekter (ibid). 

Människor blir alltmer stillasittande, vi använder oss av motorfordon för att ta oss till 

olika platser samt att vi använder mycket av fritiden till att sitta framför datorn eller 

tv:n istället för att promenera och umgås ute vilket har en negativ effekt på den 

fysiska hälsan bland befolkningen. Dessutom bidrar hjälpmedel som exempelvis 

rulltrappor, hissar och fjärrkontroller till att ytterligare minska den dagliga fysiska 

aktiviteten. Med minskad fysisk aktivitet så ökar risken att drabbas av många olika 

sjukdomar exempelvis hjärt-kärlsjukdom, fetma, cancer och högt blodtryck. Därför är 

grönområden en viktig plats för fysiska aktiviteter som leder till att vår hälsa blir 

bättre och minskar risken att drabbas av sjukdomar. Närheten till parker och 

grönområde samt lekplatser minskar stillasittandet på fritiden och förbättrar barnens 

hälsa (ibid). 

Grönområden och plats för motionsaktiviteter behövs inte bara vid bostadsområden 

utan också vid arbetsplatsen där man kan ta en promenad i grönområdena på rasten 

för att få frisk luft och återhämta sig. Ju längre det är till parker och grönområden 

från arbetsplatsen eller hemmet, desto färre och kortare besök görs. Forskningen har 

visat att ca 300 meter är gränsen för hur långt människor är beredda att gå till något 

grönområde för regelbundna besök. Närheten till naturen behövs också intill sjukhus, 

skolor och daghem vilket kan förbättra de fysiska aktiviteterna för de svaga 

grupperna också, inte bara för de som kan gå 300 meter utan problem. Forskningen 

har visat att efterfrågan för naturpräglade och välskötta miljöer för välbefinnande och 

återhämning har ökat under de senaste åren, vilket gjorde att Boverket 

rekommenderade att det bör finnas närpark med lekplatser inom 50 meter från 

bostäder och 200 meter till lokalpark samt 500 meter till stadsdelpark för att kunna 

uppnå efterfrågan om tystnad och återhämningsmiljöer (Nyström 2017). 

Det finns ett samband mellan stress och avståndet till grönområden. ”Ju oftare 

människan besöker ett grönområde, desto mindre stressad känner hon sig. Är 

avståndet till grönområdet för långt, ökar upplevelsen av stress markant” enligt 

forskning från Sveriges lantbruksuniversitet (2007). Grönområden har även stor 
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betydelse för de sociala interaktioner mellan människor, då platser som odlingar, 

parker, och samlingsplatser är ett sätt att träffa olika människor oavsett inkomst, 

etnicitet och ålder. Det ger möjlighet för människor att öka den sociala 

sammanhållningen och även till att hålla kontakten med andra.  Genom att träffa nya 

människor och hålla kontakten med dessa kan den psykiska hälsan förbättras. Detta 

eftersom den största anledningen till att man mår dåligt är ensamheten 

(Folkhälsomyndigheten 2009). 

1.3 Den fysiska och psykiska hälsan för äldre och barn 
Vi blir mer urbana och allt fler bor kvar i staden med barn då staden växer och blir 

tätare allt längre ut. För att människor och särskilt barns fysiska och psykiska hälsa 

ska vara bra så behöver de vistas ute i gröna miljöer. Då städerna blir tätare och vi 

människor blir fler så bebyggs platser som egentligen bör vara tillägnade 

grönområden och lekparker. Detta kan få negativa konsekvenser på barnens 

välmående.  För att förstå vad barnen behöver för att växa som människor med god 

hälsa så finns vissa grundstenar. Exempel på dessa grundstenar är möjligheten till 

fysisk aktivitet, möjlighet till att förbättra den sociala förmågan samt 

koncentrationsförmågan (Brunge 2019). 

I Sverige fortsätter medellivslängden att öka, idag lever kvinnor i genomsnitt till 83 

och män till 79 år. Efter pensionering känner många att de vill vara utomhus och 

ägna sig åt aktiviteter. En undersökning visar att de äldre oftast väljer aktiviteter som 

exempelvis promenader och trädgårdsarbete, men också aktiviteter som jakt, fiske, 

bär- och svampplockning samt aktiviteter med hund. Grönområden kan hjälpa till att 

öka fysisk aktivitet som i sin tur kan leda till ökad medellivslängd. Det finns olika 

aktiviteter som kan påverka medellivslängden på ett motsatt sätt, de intensiva 

aktiviteterna minskar medellivslängden medan promenader och måttliga aktiviteter 

ökar den. Därför är det bra om äldre människor får tillgång till friskare miljö med 

mycket grönska, då det kan leda till ökat intresse för motionspromenader och andra 

aktiviteter som kan förbättra och förlänga medellivslängden (Kristianstads kommun 

2017). 

Natur och grönområden erbjuder varierad kreativ och fantasifull lek som i sin tur 

ökar den sociala förmågan. Vid lek kan barn lära sig att interagera med andra 
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människor och se sakerna från andras perspektiv. För att minska risken att drabbas 

av fetma, diabetes, benskörhet och stress så behöver barn röra sig ofta, då fördelen 

med rörelse för barn bland annat är en ökad muskelmassa, friska lungor och ett friskt 

hjärta. Förutom detta utvecklar barnen deras motorik och blir bättre på sociala 

interaktioner samt presterar bättre i klassrummet (Koskela 2015). 

1.4 Sambandet mellan hälsa och grönområde 

Vegetation kan användas på flera olika sätt så som att förbättra den fysiska och 

psykiska hälsan, men den kan också användas för att förbättra den effektiva 

avkylningen under sommaren samt som isolering under vintertid. Detta kan i sin tur 

leda till en minskning av energikostnader. Därför är det bra om man ökar 

vegetationen genom parkområden med många träd. Träden bidrar till att sänka 

temperaturen i omgivningen då det skapar skugga, vilket är den största 

avkylningsfaktorn. Upp till ca 80 % av avkylningseffekten beror på skuggningen.  

Utbredningen av skuggan beror på lövens förmåga att släppa igenom solljus men 

också på trädets fysiska form (Cimerman 2012). 

Vegetationen kan också minska kylbehovet i städerna. Skulle vegetationen öka med 

ungefär 10 % kan det ge en temperaturminskning i städerna på cirka 4 grader Celsius. 

I takt med att klimatet förändras och temperaturen stiger så kan vegetationen hjälpa 

till att minska risken för temperaturökningen. Studien har visat att vegetationen 

filtrerar bort ca 85 % av luftföroreningarna men det gäller att vegetationen ska bestå 

av både barr och lövträd för att kunna uppnå 85 %. Barrträd filtrerar mest då den har 

störst relativ yta mot luften medan lövträd är bäst på att absorbera gaser 

(Folkhälsomyndigheten 2009). 

Förutom temperaturutjämning och filtrering av luftföroreningar kan vegetationen 

också minska oönskat ljud som buller. Ljudabsorberande material som hjälper till att 

minska ljud saknas i hårdgjorda miljöer och eftersom buller har olika inverkan på 

människor så reagerar vi också på olika sätt. Buller kan få konsekvenser för oss 

människor som till exempel hörselskador, sömnsvårigheter, ökat blodtryck och 

koncentrationssvårigheter. Därför är det viktigt att försöka minska bullernivåerna, 

särskilt i urbaniserade områden där buller är ett framträdande problem. 
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Bullerproblem kan vara en anledning till att stadsbor i större utsträckning är 

stressade. Den största orsaken till buller är transporter av olika slag (Säretun 2011). 

För att få miljöer utan buller så krävs det naturpräglade områden avlägsnade från 

trafik. Trafikbullernivån kan dämpas beroende på sektionsvinkel, markdämpning, 

avstånd och skärmdämpning. Hårdgjorda ytor som betong och asfalt bör undvikas 

eftersom dessa inte bidrar till någon markdämpning medan en växtbeklädd yta 

hjälper ljudet att breda ut sig och ge en dämpande effekt på bullret (Boverket 2007). 

Växter har en bullerdämpande förmåga och olika växter har olika förmågor att 

absorbera ljud. Därför är det viktigt vid skapande av ett bullerskydd att ta hänsyn vid 

valet av växtarter. Men för att få en optimal lösning av bullerskydd så bör 

vegetationen kombineras med murar, byggnader och jordvallar (Löfqvist et al. 1972). 

1.5 Förtätningens konsekvenser ur socialt och ekologiskt 

perspektiv. 
Förtätning handlar inte bara om att bygga fler bostäder utan även om att skapa en 

god bebyggd miljö. Eftersom bostäderna i ett förtätat område står relativt tätt så 

ställer det högre krav på den omgivningen som förblir obebyggd. Det ska vara 

trivsamt att bo i ett område även efter förtätning. För att skapa en trivsam miljö så 

finns det vissa faktorer som är viktiga att tänka på. Faktorer som dagsljus, ljudnivå 

och grönska är viktigt för att människor ska trivas. Hållbarheten i ett område är viktig 

ur många perspektiv, både socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Även den 

arkitektoniska aspekten är viktig (Boverket 2010). För att kunna förtäta på ett bra 

sätt krävs en strategi för hur prioriteringen mellan hög bebyggelsetäthet och gröna 

ytor ska se ut. I vissa fall har gröna områden högre prioritet och i andra tvärt om. 

Samtidigt kan ingen utav dem uteslutas utan det handlar om att hitta den gyllene 

medelvägen (Markström 2010). 

I dagens läge försöker dock många stadsplanerare istället göra omfattande 

förtätningar av städerna för att förkorta avstånden och undvika urban sprawl. 

Förtätning i sig behöver inte vara något negativt då korta avstånd bidrar till att 

människor i större utsträckning väljer att promenera eller ta cykeln dit de ska vilket 

påverkar den allmänna folkhälsan positivt. Även kollektivtrafiken kan användas i en 

större utsträckning då denna ofta är välutvecklad i täta stadsområden, vilket kan leda 
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till bättre luftkvalitet då det minskar koldioxidutsläppen (Folkhälsomyndigheten 

2009) 

Om ca 30 år räknar man med att nästan 70 % av jordens befolkning bor i storstäder.  

Detta eftersom många människor idag eftersträvar det urbana livet i en levande stad 

med höga byggnader, olika fasadvariationer och attraktiva stadsrum. Därför byggs 

det idag så högt och tätt som möjligt för att få plats med alla dessa människor vilket 

kan leda till olika negativa effekter. Risken är att områdena som byggs eller förtätas 

inte blir särskilt kvalitativa om fokus ligger på att bygga så många bostäder som 

möjligt på så liten yta som möjligt samt att hårdgjorda ytor tar mer plats i området 

och det är inte så bra för att vatten inte kan tränga sig ner vilket kan leda till 

översvämningar. Detta kan få negativa effekter, både på barn och vuxna. För att en 

stad ska vara tillgänglig och möjlig att bo i så behövs det grundskolor, förskolor, 

gymnasium, museum, bibliotek, restauranger, livsmedelsbutiker, stadsparker, 

idrottsplatser och kvarterparker. Dessa får mindre plats i staden när man bygger 

mycket höga hus som ska räcka till folkmassan som bor i storstäder. Det blir helt 

enkelt för trångt och då bortprioriteras skolgårdar och parker till förmån för fler 

bostäder som är lönsammare att bygga (Brunge 2019). 

En negativ effekt som förtätningen har bidragit till är att bostadsgårdar krymper och 

blir små och mörka, ibland finns det inte plats för någon gård alls. En lösning som 

har kommit fram från arkitekter och ingenjörer är att bygga gröna tak för att skapa en 

gårdskänsla uppe på taket istället. Det positiva med detta är att platserna får mycket 

dagsljus och utsikt över omgivningen. Men även denna lösning har sina brister då det 

oftast inte blir lika grönt som bilder ofta visar då den typ av växter som planteras 

saknar motstånd för att klara klimatförändringarna och inte är särskilt växtkraftigt 

eftersom jordlagret i dessa miljöer är ganska tunna. Det största problemet med gröna 

tak är dock att barn inte får samma möjligheter till lek som de får på lekparker och 

bostadsgårdar. (ibid). 

En annan aspekt av förtätning är att barns tillgång till utemiljöer på förskolor 

minskar. Förskolegårdar blir som terrasser med dåliga utemiljöer där grönytorna blir 

allt mindre och hårdgjorda ytor ökar och tar över. Även lekplatser är utsatta för detta 

och idag har många parker konstgräs på grund av brist på gräsmattor. Andelen 
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konstgräs i Sverige har dubblerats från 2014 till 2018. Förutom bostadsgårdar och 

barnens miljöer så krymper även parkerna, de splittras och blir slitna och förstörda. 

Dessa miljöer bör få mer uppmärksamhet i planeringen av nya och förtätade 

områden samt utökas istället för att minskas som i dagens läge har blivit en ny 

standard (ibid). 

Terence Fell och Eduardo Medina, två forskare i Västerås som har studerat 

stadsutveckling vill belysa nackdelar med förtätning förutom minskningen av 

grönområden. De sociala problemen såsom otrygghet och brottsligheten i området 

ökar med ökad förtätning då människor är nära varandra hela tiden. Utöver det finns 

det ytterligare negativa effekter på området som uppstår så som gentrifiering och 

crowding. Gentrifiering uppkommer när staden bygger så dyra bostäder att 

människor inte har råd att köpa så dyra bostäder utan tvingas flytta till ett annat 

område för att kunna försörja sig, exempel på ett sådant område som bygger dyra 

bostäder är den centrala delen av Västerås. Då uppstår crowding som innebär att 

billiga hyresrätter byggs i ett område som är redan utsatt för kriminell påverkan på 

lokalsamhället och låg ekonomi, med andra ord ett fattigt område som är byggd utan 

hänsyn till grönska eller det arkitektoniska perspektivet (Fell och Medina 2019).  

Forskarna lyfter också upp andra negativa effekter på ett område som förtätas som 

att ljusinsläppet minskar, utsikter störs och buller då trafiken i området ökar samt att 

kvaliteten av naturupplevelsen försvinner och vistelsemiljön blir trängre. De strävar 

efter att varje grönområde oavsett hur litet det är så måste det bevaras eftersom det 

är värdefullt särskild med ökad förtätning då många grönområden redan har 

försvunnit eller minskat (ibid). 

1.6 Definitionen av grönytefaktor och dess användning 
Grönytefaktorn är en typ av planeringsredskap för utemiljöer och förkortas till GYF, 

där man med hjälp av poängsättning för olika typer av grönska, dagvattenhantering 

och andra tillgångar kan beskriva med en resulterande siffra hur kvalitativ 

vegetationen är i ett område. Formeln Grönytefaktorn= Ekoeffektiv yta/ hela tomtens 

yta används för att beräkna hur stor grönytefaktor är i ett område (Delshammar och 

Falck 2014). 
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Grönytefaktorn används oftast som ett planeringsverktyg men kan även användas 

som en del i en certifiering. Första gången grönytefaktor användes i Sverige var år 

2001 i Malmö till bostadsutställningen Bo01. I dagsläget omformuleras och tolkas 

grönytefaktorn av de som använder sig av detta verktyg. Det innebär att resultatet för 

en likadan miljö skulle kunna få olika hög grönytefaktor på olika platser i landet på 

grund utav hur man valt att tolka och omformulera metoden ( S Pettersson, A 2017). 

1.6.1 Hur beräknas grönytefaktor 

Beräkningen sker med hjälp av en beräkningsmall där areor och ett antal olika 

specifika funktioner, grönytor och objekt fylls i. Grönytefaktor har utgångspunkten 

ifrån hela tomtens area, sedan beräknas de gröna ekoeffektiva ytornas area till 

exempel gröna tak, gröna fasader och växtbeklädd yta. Det finns även tilläggsfaktorer 

som ger extra poäng, tex insektshotell och bisamhällen. Vissa objekt som träd är 

svåra att definiera och beräknas därför med en schablonarea utifrån stammens 

tvärsnitt. (Olsson et.al. 2015). 

1.7 Exempel på förtätning  
En litteraturstudie görs över Norra Djurgårdsstaden i Stockholm för att undersöka 

hur området har lyckats med att uppnå kravet på grönytefaktor. Området Norra 

Djurgårdsstaden har blivit uppmärksammat under de senaste åren eftersom de har 

satsat på att få en god utemiljö. Grönytefaktorberäkning har skett i området med 

goda resultat och det är även ett förtätningsprojekt vilket gör att valet på ett gott 

exempel i litteraturstudien faller på Norra Djurgårdsstaden.  

En intressant kontrast till detta lovordade område är Hagastaden i Stockholm som 

bland annat Emelie Brunge i en föreläsning från 2019 och en artikel av Klas Ekman 

från 2016 har tagit upp som ett avskräckande exempel. Då flertalet har pekat ut detta 

område så gör det området intressant för litteraturstudien. 

1.7.1 Exemplet Norra Djurgårdsstaden 

Under 1880-talet var Norra Djurgårdsstaden ett av Stockholms största hamn-och 

industriområderna, därefter har utförandet av hamn-och industriverksamhet 

minskat, särskilt under 1900-talet. Idag är Värtahamnen en stor knutpunkt i 
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Stockholm för färjetrafik. I västra delen av Norra Djurgårdsstaden finns den kungliga 

nationalparken, denna räknas som ett riksintresse på grund av sina natur- och 

kulturvärden. Den östra delen av området har vatten som markerar 

planområdesgränsen och bidrar till stadsbilden. Tanken är att kvaliteterna som 

uppnåtts i detta område ska användas som förebild vid utveckling av nya områden. 

(Alsterberg & Olsson 2018). 

 

Kommunen ställde krav på en grönytefaktor som motsvarar 0,6 för Norra 

Djurgårdsstaden. Detta innebär att det är mer än halva ytan av området ska vara 

klimat- och miljöanpassade genom ekologiska faktorer. Grönytefaktorn började 

användas i området från år 2011 då grönytefaktorn kom som ett krav, detta betyder 

att delar av Norra Djurgårdsstaden som byggdes innan 2011 inte använde sig av 

grönytefaktorn men ändå haft hållbarhet och grönska som mål för området (ibid). 

I Norra Djurgårdsstaden har kommunen satt ett hållbarhetskrav för byggnader, där 

grönytefaktorn ska tas hänsyn till tidigt i planeringsskedet vid projektering. Ett av 

kraven är att små fastighetsytor ska utformas med gröna väggar och tak. Norra 

Djurgårdsstaden satsar inte bara på den ekologiska hållbarheten utan också den 

sociala som leder till att allt fler invånare vistas i utemiljön, vilket kan bidra till en 

bättre samanhållning och gemenskap för de boende. Att integrera odling i 

stadsrummet kan generera mötesplatser vilket skapar en samverkan mellan 

människogrupper (ibid). 

För att uppnå kraven som kommunen har satt för Norra Djurgårdsstaden så listas 

nedan de operationella målen (Exploateringskontoret 2011) 

• Staden ska anpassa sig för att kunna klara höga havsnivåer i framtiden på 

grund av framtida förändrade klimat. 

• Dagvattensystemen ska dimensioneras till att klara av kraftiga regn och 

nederbörd utan att gårdar, gator och byggnader översvämmas.  

• Regnvatten ska användas för bevattning av parker och gårdar och efter det ska 

de föras till urbana våtmarker och fuktstråk.  
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• Vattnet ska ledas till Värtan eller Husarviken, grönska och dagvattendammar 

ska uppehålla och rena dagvattnet.  

• Alla fastigheter och allmänna platser ska ha den grönytefaktorn som uppfyller 

kravet.  

• Grönytorna måste anpassas till både lokala förutsättningar och utformas så att 

växtval och miljöer ska förstärka ekosystemet i området och motverka de 

effekterna som är negativa på grund av förändrade klimat. 

1.7.2 Grönyta 

Syftet med grönytefaktorn är att skapa goda miljöer för både människor, djur och 

växter att vistas i genom förbättrad luftkvalité och lämpliga friytor. Grönytefaktorn 

kan också vara en hjälpmetod att bygga tätare städer med hållbara 

dagsvattenlösningar och tillräckliga grönytor för de boende. Därför är det viktigt att 

tidigt i processen involvera kompetent personal för att öka möjligheten att skapa en 

god miljö med mångfunktionella ytor (Boverket 2018). 

Grönytefaktorn idag är ett verktyg som hjälper till att skapa mer kvalitativa grönytor i 

områden. Växter som ger mer tillbaka har en högre faktor, till exempel ger ett 

existerande träd en högre faktor än ett nyplanterat träd eftersom det ger mer fördelar 

till djur och människor. Detta är dock inte tillräckligt för att skapa en trivsam miljö 

för människor då det sociala perspektivet också måste tas i beaktning. För att kunna 

skapa en bra helhet i ett område får det inte vara förtätat i för stor utsträckning så det 

inte finns plats för sociala mötesplatser och grönområden.  

Grönytefaktorn skulle möjligtvis kunna utvecklas som verktyg om det läggs till en del 

för att få med det sociala perspektivet. Alternativt att det utvecklas ett helt nytt 

verktyg som hanterar dessa frågor för att få en god bebyggd miljö med möjlighet till 

sociala interaktioner och tillgång till kvalitativa grönytor. Detta skulle ge bättre 

möjligheter för flera att skapa en trivsam och kvalitativ miljö i förtätade 

bostadsområden. 

Norra Djurgårdsstaden är ett område där mycket fokus har varit kring utformning av 

grönområden för att uppnå en grönytefaktor på 0,6. Vikten av kvalitativa 

grönområden har tydligt framgått vid denna exploatering.  
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1.7.3 Gröna tak  

Gröna tak används för att kunna beskriva både gröna anläggningar och 

vegetationstäckta tak. Att använda sig av gröna tak blev populärt i slutet av 1900-talet 

och idag har det fått en ökad popularitet. Gröna tak är ett bra komplement för att 

skapa en hållbar och klimatanpassad stadsbebyggelse (Scandinavian Green Roof 

institute 2019). Gröna tak delas in i två delar extensiva och intensiva, denna 

indelningen sker utifrån skötselnivå (Pettersson Skog et al. 2017). 

De extensiva gröna taken definieras av ett mått på 30 till 120 mm tunt skikt av 

vegetationssedum, gräs och örter. Det är svårt för denna typen av tak att klara sig då 

det tunna jordskiktet gör det känsligt för temperaturskillnader samtidigt som det 

måste förlita sig på regnvatten då dessa tak ej bevattnas. Detta kan leda till sämre 

växtlighet vilket försämrar både effekten av ett grönt tak samt det estetiska värdet 

(Ohlström & Gunnarsson 2018). 

Intensiva gröna tak består av ett lager som är djupare och tyngre än extensiva tak. 

Substratdjupet är minst 15 cm och brukar vara dyrare att etablera. I intensiva tak 

väljer man oftast att ha tyngre växter och buskar ibland små träd också. Sådana typer 

av tak liknar en vanlig trädgård och kan vara konstruerade som en mötesplats för 

människor eller för att vara synlig från avstånd (Knudsen 2016). 

Det har i viss mån anlagts gröna tak i Norra Djurgårdsstaden även om långt ifrån alla 

byggnader har försetts med det. Gröna tak fångar upp regnvatten och blir på så vis ett 

bra tillägg ur dagvattensynpunkt. Hårdgjorda ytor leder till att regnvatten inte går ner 

i marken utan istället samlas ovanpå marken och istället belastar avloppsystemen där 

det sedan leds undan.  

1.7.4 Insektshotell 

Växter är beroende av insekter för att överleva och frodas. Ett effektivt sätt att locka 

insekter är att sätta ut insektshotell. Ytterligare ett kriterium för att insekter och djur 

ska trivas är att det finns en blandning av träd, blommor och andra gröna växter. Ett 

sätt att både öka den biologiska mångfalden samt även de sociala interaktionerna är 

att anordna odling i pallkragar för de som bor i ett området. Vilket skapar gemenskap 
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bland likasinnade samtidigt som de bidrar till ökad vegetation och biologisk mångfald 

(Vanheems 2013). 

Att ha möjlighet till odlingsbar mark eller odlingslådor ger färska grönsaker med 

mindre utgifter och bidrar till bättre närmiljö (Asp 2009). 

I Norra Djurgårdsstaden har det placerats ut insektshotell som ett steg i att bevara 

och locka insekter i området. Detta är viktigt för att växtligheten ska frodas och 

därmed även se mer tilltalande ut. 

 

 Bild 1. Insektshotell Källa: Mikael Götlind 

1.7.5 Gårdsrum  

Gårdsrum bör planeras så att dem uppfyller kraven för grönska och bör ha tillräckligt 

med sittplatser för alla boende i området. Dessutom bör också gårdsrummen 

utformas ur ett arkitektoniskt perspektiv (Brunge 2019). 

Gårdsrummen i området är genomtänkt i de flesta områden dock finns en generell 

brist på trevliga sittplatser. Sittplatser med grönska runt omkring kan öka den sociala 

integrationen mellan människor.  

Ett gårdsrum bör ha tillräckligt med sittplatser så att boende i området under 

sommartiden kan samlas och göra olika aktiviteter och som tidigare nämnts är det 

viktigt för människan fysiska och psykiska hälsa. Förutom detta bör gårdsrummen 
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inte enbart planeras ur ett arkitektoniskt perspektiv utan bör även uppfylla visa krav 

när det gäller grönska. 

 

Bild 2.3 Gårdsrum Norra Djurgårdsstaden. 

1.7.6 Vattenelement 

Vatten skapar en lugnande och avkopplande känsla eftersom upplevelse av vatten 

påverkar vår hälsa eftersom naturen lindrar stress och känslan av ångest (Johansson 

& Thyberger 2007). 

Norra Djurgårdsstaden är ett gammalt hamnområde vilket innebär att vattenstråk 

finns i direkt närhet till området. Närheten till vatten ger en extra dimension och 

upplevs som en kvalitet för de som bor där. I området så finns det fontäner enligt bild 

7, detta fungerar svalkande för barn under varma sommardagar. Vattenelement ger 

även ett intressant uttryck som är uppskattat av många. 
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Bild 4. Fontäner i Norra Djurgårdsstaden vilka barn springer och svalkar sig i. Källa: Mikael Götlind 

1.7.7 Befintlig träd  

Gamla träd har ett mervärde för insektsarter och bidrar med nektar och pollen under 

tider på året när nästan inget blommar i naturen. Förutom det så ger träd fler 

ekosystemtjänster än andra typer av vegetation (Asp 2009). 

Området har försökt bevara och stärka de befintliga träden och naturvärdena. På 

vissa ställen i området, särskilt i gårdsrum har de även planterat nya träd för att få 

variation av växtligheten och så småningom kan även dessa träd skapa skuggplatser 

och ge större ekologiska fördelar. 

1.7.8 Parker och lekparker  

Parker och grönområden har många positiva effekter på staden. Genom att minska 

avgaserna i städerna och låta grönområden ta mer plats ökar luftkvalitén avsevärt. 

Parker och grönområden fungerar som stadens gröna lungor som renar luften till 

städerna. Dessa områden är viktiga för människor och djur. Grönområdena bidrar till 

att bibehålla den biologiska mångfalden i samhället (Lundblad 2011). 

Norra Djurgårdsstaden har några små parker som Jaktparken, Gasklocksparken och 

Husarviksparken. Jaktparken har en liten lekplats som innehåller rutschkana, 

sandlåda, odlingslådor, sittplatser, picknickbord och en pergola samt en öppen 
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gräsyta. Husarviksparken sträcker sig runt hamnen med gräsytor i platåer ner mot 

vattnet som skapar trevliga sittplatser.  

Norra Djurgårdsstaden har en lekpark med alla möjliga lekredskap som passar små 

och stora barn, denna kallas ekorrpark. Lekplatsen innehåller klätterställning, 

gungor, rutschkana, cykelkarusell, sandlåda och gungdjur samt picknickplats med 

bänkar och bord under tak. Det är en lekpark som ger möjlighet till många varierande 

lekar som barn säkerligen uppskattar (Delshammar,T och Falck, M 2014)  

 

Bild 5, 6. Lekparker i Norra Djurgårdsstaden. 

1.7.9 Förskolor  

För att kunna planera för att få en bra helhet så bör man tidigt beräkna behovet av 

förskole-och skolplatser, hitta lägen med bra tomter för fristående förskolor, 

förskolegård 30 kvm/barn mot avslutande naturmark, spara och skydda befintlig 

vegetation i detaljplan, se till att byggnad inte tar upp förskolegårdens plats samt 

reglera byggnadsarean i plan. Länsstyrelsen har arbetat med integrerad 

barnkonsekvensanalys och det har lett fram till genomarbetade beslut som gynnar 

barn och unga i förslagets utformning (Brunge 2019). 

Det finns två förskolor i Norra Djurgårdsstaden, Sandön och Ferdinand Norlandia. 

Sandön ligger vid klockparken som är kopplad till Nationalstadsparken. Förskolan är 

byggd utifrån modern arkitektur som ger barnen stor möjlighet att utforska material 

utifrån deras intresse. Men det finns fortfarande en uppenbar brist på grönska för 

utegården som är stenbelagd med väldigt begränsade lekmöjligheter samtidigt som 
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det är tydligt att den rekommenderade ytan på 30 kvadratmeter per barn inte uppnås 

(Brunge 2019). 

Man har inte tagit hänsyn till grönområde när förskolan byggdes och som tidigare 

nämnts är detta viktigt för barnets hälsa och välmående. Ferdinand Norlandia är 

byggd som ett plan i suterrängläge med lekpark uppe på taket med nischer som 

skyddar, lekrum ligger längs gatufasaden för att få så mycket dagsljus så möjligt. 

Problem med förskolan Ferdinand är att barnen får leka uppe på taket vilket minskar 

möjligheten för barnen att få chansen att leka fritt med olika aktiviteter. Tidigare 

nämnde Emelie i sin film (Brunge 2019) att gröna tak är inte så gröna som bilderna 

brukar visa, eftersom det behövs djup jord för att grönska ska kunna växa av sig själv 

och kunna klara hårda klimatförändringar. 

 

Bild 7. Förskolan Sandöns utegård i Norra Djurgårdsstaden. 

1.8 Beräkning av grönytefaktor för Norra Djurgårdsstaden 
Nedan visas en tabell över hur beräkningen av Norra Djurgårdsstadens grönytefaktor 

har gjorts. I tabellen presenteras områdets olika antal och ytor för olika punkter där 

varje punkt har en faktor som avspeglar dess betydelse i beräkningen av 

grönytefaktorn. Vissa punkter har både ett antal och en area då till exempel träd 

räknas i antal men de ger upphov till en area som sedan används i beräkningen.  

Det framkommer av beräkningen att Norra Djurgårdsstaden har uppnått en 

grönytefaktor på 0,6 vilket var det kravet som fanns från kommunen. 
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Tabell 1. Beräkning av grönytefaktor för området Norra Djurgårdsstaden i Stockholm källa: 

(Exploateringskontoret 2011). 

 

1.9 Exempel Hagastaden 
Ett exempel på en stadsdel där förtätningen har tagits för långt är Hagastaden i 

Stockholm. När Hagastaden började planeras så kallades det för den största 

investeringen i Sverige någonsin där. Projektets mål var att binda ihop kommunerna 
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och Karolinska institutet mellan Stockholm och Solna, detta var en lösning som 

arkitekten Aleksander Wolodars hittade för att lösa bostadskrisen i Stockholm. Men 

bakom detta gömmer sig väldigt många problem som blev tydligare desto längre 

projektet framskred. Ett problem som kostade mycket är att motorvägen norr om 

stan skulle övertäckas. Andra negativa effekter är att byggnaderna blev höga och står 

tätt intill varandra samt att ytorna minskas och blir mörka på grund av skuggorna 

från husen. Marken för både förskolor och skolor var alltför exploaterade, men 

eftersom detaljplanearbetet är klarlagda och att ramarna redan var satta för 

hushöjder och kvarter så var det försent för att ändra. Detta lede till att förskolornas 

gård blev allt för mörka på grund av de höga husen och förtätningen av huserna. 

(Ekman 2016). 
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Metod  

2.1 Metodval 
Rapporten behandlar två olika metoder för att besvara frågeställningarna. De olika 

metoderna som använts är litteraturstudie och en fallstudie över Tyggårdsviken i 

Karlstad. Förtätning blir ett allt mer utbrett koncept och denna ökning av förtätade 

områden påverkar både miljö och hälsa. Det finns därför ett intresse av att studera 

hur förtätning påverkan oss människor. För att öka förståelsen för problemen och 

komma fram till möjliga lösningar ska dessa metoder användas för att besvara de 

frågeställningarna som finns. 

2.2 Databas/sökord 
Sökord som använts i arbetet: Förtätning, problemet med förtätning, grönområde, 

fysiska hälsan, psykiska hälsan, konsekvenser med förtätning. Förtätnings 

konsekvenser ur ett socialt och ekologiskt perspektiv, grönytefaktor, Norra 

Djurgårdsstaden, Tyggårdsviken, gårdsrum, grönyta, insektshotell, gröna tak, 

vattenelement, befintligt träd, parker, lekparker, förskolor. Tyggårdsvikens historia, 

Tyggårdsviken idag. 

2.3 Litteraturstudie  
Litteraturstudien utförs genom att samla information från olika databaser, 

vetenskapliga rapporter och gamla examensarbeten. Med fokus på förtätning och 

dess påverkan ur olika aspekter görs en omfattande litteratursökning i 

bibliotekskatalogen LIBRIS, bibliotekskatalogen från Karlstad universitet samt i 

sökmotorn Google scholar.    

Vidare har studien granskat vad förtätning har lett till i olika fall, vilka aspekter som 

påverkas av förtätning, vilket samband som finns mellan dessa, vilka konsekvenser 

förtätningen har ur ett socialt och ekologiskt perspektiv samt hur dessa negativa 

effekter kan undvikas vid nya förtätningsprojekt.  

Källornas trovärdighet har bedömts utifrån vilken typ av källa det är och enbart 

använt de forskare har skrivit samt vissa andra skrifter och examensarbeten som har 

varit relevanta för vår studie men dock med hög trovärdighet. 
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2.4 Fallstudie 
En fallstudie över Tyggårdsviken görs för att visa på om området har lyckats komma 

upp i en grönytefaktor som är minst 0,6. Fallstudien baseras på inmätningarna från 

GIS-ingenjören Moberg, L på Karlstad kommun (2019). 

2.4.1 Tyggårdsvikens historia 

Tyggårdsviken har tidigare varit våtmark men vid mitten av 1800-talet började 

marken fyllas för att det skulle vara möjligt att bebygga området. Namnet 

Tyggårdsviken kom från tiden när militärer hade sina förrådsbyggnader för vapen 

och militärmateriel. Inom området började omvandlingen först ske med ett antal 

restauranger och kontor. Sedan gick omvandlingen från industri- och 

lagerverksamhet snabbt med uppförande av bostäder och efter det har tyngre 

verksamhet försvunnit helt. (Karlstad kommun 2018). 

Karlstad kommun vill att “Grönskan vid parkeringen i de centrala delarna av området 

skall bibehållas och utvecklas och samtidigt utgöra en buffert gentemot baksidor i 

området”. (Karlstad kommun 2009).  
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Bild 8. Karta över Tyggårdsviken som var nästan helt obebyggd från år 1891 källa: (Wictorin, M 2016) 

2.4.2 Hur ser området idag 

Tyggårdsviken är idag ett bostadsområde med stort utbud av restauranger samt en 

del andra verksamheter och är belägen centralt nära till service, affärer och 

kommunikationer samt det nya resecentrum. Förutom dessa tillgångar så ligger 

området nära vatten. Under de senaste åren har Tyggårdsviken utvecklats från ett 

industriområde till ett tätbebyggt bostadsområde vilket har gjort att antalet bostäder 

har ökat drastiskt. Tyggårdsviken omges av vatten från två sidor där de mest 

eftertraktade lägenheterna har balkonger som vetter mot öst och har utsikt över 

Pråmkanalen. På sydvästra sidan finns det bryggor, kaféer och andra uteserveringar. 

Tyggårdsviken har idag stadens nyaste landmärke i form av ett höghus med 20 

våningar som rymmer 62 lägenheter och har utsikt över Vänern och hela Karlstad. 
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Dock har kommunen inte lyckats behålla grönska vid parkering av centrala delarna 

av området, eftersom byggnader tog över flera delar av grönområden (Tengbom u.å.).  

 

 Bild 9. Karta över Tyggårdsviken källa: (Wictorin, M 2016) 

2.4.3 Genomförande  

Norra Djurgårdsstaden är ett område som visat sig vara ett bra exempel på förtätning 

och där man även lyckats få med kvalitativa grönområden. Fallstudien över 

Tyggårdsviken görs med samma beräkningsmall och faktorer som Norra 

Djurgårdsstaden för att det ska bli jämförbara resultat.  

Med hjälp av tabeller som anger hur stor area varje yta har sker sedan beräkningen 

genom att faktorn multipliceras med arean för att ta fram den ekoeffektiva ytan. Efter 
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det tas grönytefaktor fram genom att dela den ekoeffektiva ytan med hela områdets 

yta enligt formeln nedan. Beräkningarna kommer ske med hjälp av Microsoft Excel 

2010.  Ytorna som används till beräkningen för Tyggårdsviken är baserat på Moberg, 

L (2019). 

 

Formel 1. 

GRÖNYTEFAKTOR = EKO EFFEKTIVA YTAN ÷ HELA TOMTENS YTA 

Resultatet av fallstudien presenteras i form av en tabell där alla beräkningar ingår 

och även med hjälp av bilder från platsbesök. Beräkningarna visar sedan om området 

har uppnått en grönytefaktor på minst 0,6 (Alsterberg & Olsson 2018) som kan anses 

vara ett bra resultat. 

 

2.4.4 Tabeller  

Tabellerna nedanför beskriver hur beräkning av grönytefaktor sker med hjälp av 

areor och antal för Tyggårdsviken. Areorna och antal träd, buskar, fontäner och så 

vidare kommer baseras på inmätningar från en GIS-ingenjör som arbetar på Karlstad 

kommun. Utifrån dessa inmätningar kan ett resultat räknas fram som visar om 

Tyggårdsviken lyckats uppnå en grönytefaktor på minst 0,6. 

 

Tabell 2. Beräkningsmallen för grönytefaktorn källa: Exploateringskontoret (2011). 
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Tabell 3 . Faktaunderlag med yta och dess area per kvm (Moberg, L  2019) 

Yta Area (kvm) 

Hela tomtens yta 106 560 

Gårdsyta 28 400 

Bebyggt yta 33 160 

Hårdgjord yta  18 020 

 Vattenyta  26 980 

 

Tabell 4. Faktaunderlag med yta och dess area per kvm (Moberg, L  2019). 

Yta Faktor Area (kvm) 

Växtbädd (200–

600 mm) 

0,2 1000 

Naturligt 

arturval 

0,5 870 

Buskar 0,2 954 

Bärande buskar 0,4 365 

Mellanstora träd 

(stam 20-30 cm) 

1,5 2560 

små träd stam 

(16-20 cm) 

1 2387 
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Bärande träd 0,4 478 

Gräsyta 1,2 4200 

Buskar 

upplevelsevärden 

0,1 1657 

Bärande buskar 

med ätlig frukt 

0,2 674 

Träd, 

upplevelsevärden 

0,5 3400 

fruktträd och 

blommande träd 

0,2 970 

Träd placerad så 

att de ger 

lövskugga 

0,5 1765 
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Resultat/analys 

3.1 Fallstudie  
En fallstudie görs på området Tyggårdsviken i Karlstad utifrån en grönytefaktors 

beräkning för att se om området har lyckats med att uppnå en grönytefaktor som 

krävs för att området ska betecknas som ett bra förtätat område. 

3.1.1 Grönyta 

Det märks tydligt att grönområden inte har varit fokuspunkten under planeringen av 

områdena. Ur ett socialt perspektiv så finns det ändå några naturliga mötesplatser 

som gör att spontana samtal mellan grannar inte känns allt för avlägset även om 

dessa möten kanske främst sker i gårdsrummen som känns lite mer genomtänkta. 

Det finns några utspridda gräsplättar och träd här och var men detta är inte 

tillräckligt för att det ska kännas som en trivsam, genomtänkt och grön miljö. 
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Bild 10,11,12,13.  Grönytor på Tyggårdsviken 
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3.1.2 Gröna tak 

Tyggårdsviken saknar gröna tak helt och hållet. Fördelen med gröna tak är att de 

skapar en klimatanpassad och hållbar stadsbebyggelse. De kan också användas för 

odlingsmöjlighet där kan man placera några odlingslådor samt att det finns möjlighet 

för dagsljus och kan funka som en samlingsplats då man har gemensamma tak på 

byggnaden. 

3.1.3 Insektshotell 

Tyggårdsviken saknar insektshotell som lockar insekter. Det är en viktig faktor för 

växter, eftersom växter är beroende av insekter för att kunna överleva och frodas.  

3.1.4 Gårdsrum och variation om växtlighet 

De halvprivata gårdsrummen är i vissa fall ganska genomtänkta som sociala 

mötesplatser med flera olika typer av sittplatser och där även grönskan är ett 

närvarande inslag med varierande växtval. I ett fall fanns det en yta tillägnad för lek 

där en leksaksbil i trä hade placerats, enligt bild 16. Denna yta hade kunnat utnyttjas 

bättre i det här fallet med flera olika typer av lekmöjligheter. Gårdsrummen var 

stenbelagda där det inte fanns växter. Stenbeläggning är bättre än till exempel 

asfalterad yta ur dagvattensynpunkt då vattnet  kan gå ner i backen mellan stenarna.  
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Bild 14,15  Gårdsrum på Tyggårdsviken  

3.1.5 Vattenelement  

Tyggårdsviken är omgivet av vatten eftersom det är ett gammalt hamnområde vilket 

också påverkar resultatet av grönytefaktorn i relativt stor omfattning. Men detta är 

också det enda vattenelementet som finns i området. Anläggning av en fontän eller 

öppna dagvattenlösningar hade gett mer komplexitet till området.  

En stor del av Tyggårdsviken är hårdgjorda ytor. På vissa ställen som i gårdsrummen 

är det plattbelagt vilket är bättre för genomsläppligheten av dagvatten än till exempel 

asfalt men bristen på gröna ytor är tydlig. De gröna ytorna hjälper också till att 
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fördröja dagvatten och hade det funnits mer grönska hade dagvattenfördröjningen 

fungerat bättre.  Alla dessa hårdgjorda ytor gör att dagvattnet har svårt att gå ner i 

backen och fördröjas utan hamnar istället i ledningsnätet som en extra belastning. 

3.1.6 Befintliga träd  

Längs vattenkanten finns en allé av kastanjeträd. Dessa är befintliga träd som är 

bevarade i området bidrar till den biologiska mångfalden än nyplanterade träd. I 

resterande delar av området så är det enbart nya träd. Området saknar goda 

odlingsmöjligheter då det enbart är möjligt att odla på sin egna balkong eftersom 

gårdsrummen inte ger möjlighet till detta. 

3.1.7 Park och lekpark  

I detaljplanen anses parkområdena i närheten av området vara tillräckliga för att det 

inte ska behövas en park på Tyggårdsviken.  Området hade dock tjänat på att ha ett 

lite större grönområde bland bostäderna då det är väldigt kalt med sammanhängande 

grönska överlag. 

Utbudet av kvalitativa lekparker var väldigt begränsat. Definitionen för vad som 

räknas som en lekpark kan reflekteras över då det på Tyggårdsviken enbart finns 

enstaka attraktioner på ett och samma ställe. Som man kan se på bilderna nedan så 

är bristen på gräsyta att leka på uppenbar. Tillgång till gräsmatta i direkt närhet till 

lekparkerna hade bidragit till fler kvaliteter och lekmöjligheter. 
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Bild 16, 17, 18. Lekplatser på Tyggårdsviken 

3.1.8 Utformning av förskolas utemiljö 

Det finns en förskola belägen på Tyggårdsviken, Fullriggarens förskola. Denna 

förskola består av tre avdelningar där en av avdelningarna mestadels spenderar tiden 

ute i naturen, dit de åker med hjälp av en buss anpassad till förskoleverksamhet. 

Gården vid förskolan ger en begränsade möjligheter till utelek. Det rekommenderas 

att gården ska vara anpassad efter antalet barn och att det ska finnas 30 

kvadratmeter per barn. På gården ska det finnas plats för två avdelningar att vara ute 

samtidigt vilket man kan anta blir relativt trångt. 
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Bild 19 Förskolan Fullriggarens utegård på Tyggårdsviken. 

3.2 Beräkning av grönytefaktor för Tyggårdsviken 
Tabellen nedan anger enbart de faktorer som finns i Tyggårdsviken för att göra den 

lättöverskådlig. Kolumnen som anger antal ger utifrån tabell 5 upphov till en viss area 

som sedan används för beräkningarna. För att resultaten ska vara jämförbara 

används samma faktor i tabellen nedan som för Norra Djurgårdsstaden, bild 11 i 

metoden. 

Tabell 5. Beräkning av grönytefaktor  för området Tyggårdsviken i Karlstad 
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Diskussion 

4.1 Metoden 
Rapporten behandlade två olika metoder för att kunna besvara frågeställningarna, 

dessa metoder är litteraturstudie och fallstudie. Litteraturstudie är en vetenskaplig 

metod som genom insamlande av vetenskapliga texter leder fram till ett resultat som 

är helt litteraturbaserat. Nackdelen i detta fall är den olika synen på förtätning. Vissa 

anser det vara någonting bra för staden medan andra inte är lika positivt inställda till 

fenomenet. En fallstudie påvisar hur det ser ut i praktiken med hjälp av platsbesök i 

ett förtätat område. Den mänskliga faktorn kan därmed ge en viss påverkan men 

eftersom resultatet från fallstudien stöds av litteraturen finns inte samma rum för 

egna tolkningar. 

4.2 Grönytefaktor  
Resultat från beräkning av grönytefaktor kan vara svåra att jämföra då olika 

geografiska platser använder egna faktorer som gör att slutresultatet inte blir 

tillförlitligt vid en jämförelse av olika platser i Sverige. Samtidigt ger det mer 

flexibilitet till beräkningen om det till exempel finns speciella mål för den platsen 

som då värderas högre vid beräkning. Men en helhetssyn i det fallet kan då bli 

missvisande. För att ge så lika förutsättningar som möjligt till jämförelsen med 

Tyggårdsviken var det nödvändigt att använda samma faktorer som på Norra 

Djurgårdsstaden vid beräkning, även om det i andra fall kanske hade varit aktuellt 

med anpassade faktorer utifrån plats. För att detta skulle vara möjligt krävdes att 

fallstudien baserades på inmätningar från en GIS-ingenjör som är insatt i området. 

4.3 Fallstudie  
Fallstudien påvisade att det finns en brist på grönområden i Tyggårdsviken. Både 

lekplatser och gårdsutrymmen till förskolor har fått väldigt lite plats i området. 

Dessutom har inte grönytorna fått så mycket fokus överlag, några halvprivata 

gårdsrum är ganska genomtänkta som sociala mötesplatser med olika sittplatser 

samt med varierande växtlighet. Problemet kommer bli större om området förtätas 

mer då fler grönområden och gårdsrum försvinner. Därför bör man ta hänsyn till 
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grönområde tidigt i planeringsprocess för att undvika negativa effekter på både 

grönområden och hälsa.  

För att uppnå en grönytefaktor som är 0,6 eller högre är det viktigt att tidigt i 

planeringen få med det som ett mål eftersom det kan vara svårt att i efterhand 

konstruera grönområden. Marken kanske redan används till andra ändamål då eller 

har blivit hårdgjorda för att vara lättskötta. Bara för att ett område når upp till en 

grönytefaktor på 0,6 betyder dock inte att det är ett bra förtätat område. Även om 

Tygårdsviken inte nådde upp till 0,6 så är det ändock ett exempel på hur vissa 

faktorer kan få stor påverkan. Det syns i tabellen att vattenytor utgör mer än hälften 

av den ekoeffektiva ytan. Hade det inte funnits vatten kring området hade alltså 

grönytefaktorn sjunkit rejält. En enda faktor kan alltså ge stor effekt på slutresultatet 

och för att få till en bra bebyggd miljö är det viktigt att många olika faktorer finns 

med för att tillsammans skapa ett område med hög grönytefaktor men som ändå är 

en god bebyggd miljö att vistas i. 
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Slutsats 

Människans hälsa kan försämras av förtätning då grönområdens yta minskas vilket i 

förlängningen bland annat kan leda till stressrelaterade problem, depression, ökad 

risk för hjärt-kärlsjukdomar och ökad psykisk ohälsa.  

Grönområden uppmuntrar till fysisk aktivitet och har samtidigt en lugnande effekt. 

Spontana mötesplatser för sociala interaktioner sker ofta i parker vilket kan hjälpa till 

att minska psykisk ohälsa. Den optimala förtätningen är där det finns balans mellan 

byggnader och grönområden.  

Området Tyggårdsviken har inte uppnått den grönytefaktorn som krävs för att 

området ska betraktas som ett bra exempel på ett förtätat område. 
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Tackord 

Uppsatsen innefattar 22,5 högskolepoäng och den är en avslutande del på 

högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, inriktning husbyggnad vid Karlstads 

universitet. Vi vill tacka vår handledare Malin Olin som har gett oss stöd och råd 

under vårt arbete. Vill även tacka alla som hjälpt oss att få en bredare kunskap för att 

applicera i vårt arbete. 
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