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Sammanfattning 

Ända sedan industrialismens början har det pågått en ständig inflyttning till städerna från 

landsbygden. Denna urbanisering har lett till bostadsbrist i de centrala delarna av många 

städer. För att möjliggöra fler bostäder på dessa platser har staden börjat byggas inåt - förtätas. 

Förtätning är en ”kompakt utbredning” av staden och innebär att redan bebyggda platser inom 

stadsgränsen exploateras ytterligare. Detta skapar förutsättningar att fler får bo nära de 

centrala delarna av staden vilket leder till att de befintliga resurserna utnyttjas på ett mer 

effektivt sätt. I Karlstad har befolkningsmängden ökat med 25 procent de senaste 50 åren och 

inflyttningen väntas fortsätta. Därför måste Karlstad expandera och en av kommunens 

metoder för hur staden ska utvecklas är genom förtätning. 

I detta examensarbete undersöks förtätningspotentialen för ett delområde inom Sundsta i 

Karlstad. Syftet med  studien är att öka förståelsen för förtätningsbegreppet samt att analysera 

om det valda området är lämpligt att förtäta. Utifrån analysmodellen Förtätningsrosen är målet 

att bestämma förtätningspotentialen för området. Förtätningsrosen är framtagen av 

Stockholms läns landsting och områdets förtätningspotential värderas utifrån de fyra 

kategorierna förtätningstryck, förtätningsutrymme, förtätningsbehov samt förtätningsfrihet. 

Respektive kategori är indelad i fyra faktorer och dessa undersöks i en fältstudie som utförs 

dels okulärt, men också genom studier av kartunderlag och statistik. Beroende på hur väl 

faktorerna stämmer in på området ges de analysmåtten ”låg”, ”medel” eller ”hög”, där ”hög” 

indikerar att området är lämpligt för förtätning. 

Resultatet från fältstudien visar att delområdet på Sundsta har en ”medelhög” 

förtätningspotential. Utifrån förtätningstrycket och förtätningsutrymmet lämpar sig området 

väl för förtätning då analysmåttet blev ”hög”. Samtidigt blev analysmåttet för 

förtätningsfriheten och förtätningsbehovet ”medel”. Det innebär att delområdet på Sundsta är 

attraktivt och att utrymme finns för att förtäta men att förtätningen begränsas av politiska och 

juridiska förutsättningar. 

Slutsatsen blir att det kan vara mer eller mindre lämpligt att använda förtätning som en metod 

för stadsutveckling beroende på områdets förutsättningar och förtätningens syfte. 

Förtätningsrosen är en bra metod att använda för att få en förenklad bild över områdets 

förtätningsmöjlighet. Dock bör rosen användas tillsammans med kompletterande uppgifter 

och underökningar för att ge ett mer tillförlitligt resultat. 

  



 

 

Abstract 

Ever since the beginning of industrialization there has been a constant migration to cities from 

the countryside. This urbanization has led to a housing shortage in the central districts of 

many cities. To allow more housing on these sites the city has begun to be built inwards – 

densified. Densification is a “compact sprawl” of the city and means that already built-up 

places within the city limits are exploited further. This makes it possible for more people to 

live near the central parts of the city, leading to that existing resources are used more 

efficiently. The population of Karlstad has increased by 25 percent over the past 50 years and 

is expected to continue. Therefore Karlstad has to expand and one of the municipality’s 

methods of how the city should develop is through densification.       

This thesis examines the potential for densification within Sundsta in Karlstad. The intent of 

the study is to increase understanding of the densification concept and to analyze whether the 

selected area is appropriate to densify. Based on the analysis model “Förtätningsrosen” the 

ambition is to determine the densification potential of the area. “Förtätningsrosen” is 

developed by the county council of Stockholm and the potential of densification is valued by 

four categories: “förtätningstryck” (densification pressure), “förtätningsutrymme” 

(densification space), “förtätningsbehov” (densification needs) and “förtätningsfrihet” 

(densification freedom). Each category is divided into four factors. Depending on how well 

the factors apply to the area they are given a measurement - “low”, “medium” or “high”. 

“High” indicates that the area is suitable for densification. 

The result from the study shows that the area within Sundsta has a “relatively high” potential 

for densification. Based on “förtätningstrycket” and “förtätningsutrymmet” the area is suitable 

for densification since the measure was “high”. However the measurement for 

“förtätningsbehovet” and “förtätningsfriheten” was only “medium”. This means that the area 

within Sundsta is attractive and that there are available spaces to densify, but that 

densification is limited by the political and legal conditions.  

The conclusion of the thesis is that there may be more or less appropriate to use densification 

as a method of urban development depending on the conditions of the area and the purpose of 

the densification. “Förtätningsrosen” is a useful method when applied to provide a simplified 

view of the opportunity for densification in the area. The analysis model should however be 

used with supplementary information to give a more reliable result.   
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1. INLEDNING 

Idag bor mer än hälften av jordens befolkning i städer samtidigt som världens befolkning 

fortsätter att öka. År 2030 beräknas stadsbefolkningen uppgå till 60 procent (United Nations, 

2015). Attraktionskraften till städerna bidrar till att det råder bostadsbrist i många städer. 

Urbaniseringen, inflyttningen från landsbygd till staden, har pågått ända sedan industrialismen 

på mitten av 1800-talet (Johansson, B & Orrskog, L., 2002). Sedan fyrtio år tillbaka har 

områden runtomkring och i de större städerna haft den största befolkningstillväxten samtidigt 

som fler har valt att flytta från glesbygdskommunerna. Det snabbt ökade bostadsbyggandet 

har därför lett till att städerna blivit mer utbredda (Boverket, 2012). Detta ledde till allt större 

avstånd och därmed ett ökat transportbehov. För att effektivisera redan bebyggd mark istället 

för att ta ny mark i anspråk har förtätning blivit ett alternativ. Städer kan alltså utvecklas på 

två olika sätt, genom att bygga städerna utåt eller genom att förtäta städerna och bygga dem 

inåt.  

 

Kravet på byggandet är stort. Idag måste stadsbebyggelsen ske utifrån ett 

hållbarhetsperspektiv. Agenda 21 är ett handlingsprogram, som antogs på miljökonferensen i 

Rio 1992, och syftar till att städer bör byggas utefter en hållbar utveckling. Hållbar utveckling 

har i Brundtlandrapporten från 1987 definierats som ”en utveckling som tillfredsställer 

dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina 

behov” (Nationalencyklopedin, 2015) och vilar på tre grundpelare – ekonomisk, ekologisk 

och social hållbarhet. 

 

Är hållbara städer täta eller glesa? De argument som främst framhålls för den täta staden är att 

resandet minskar till följd av kortare avstånd. När det byggs på redan bebyggd mark finns 

oftast ett utbud av service redan i närområdet, exempelvis arbete, skola och livsmedelsaffär. 

Likaså finns infrastrukturen redan tillgänglig. Den täta staden för dock också med sig 

nackdelar såsom buller och luftföroreningar. Det finns också risk att förtätning tar upp eller 

ersätter viktiga grönområden som tidigare fungerat som rekreationsområden (Johansson, B & 

Orrskog, L., 2002).      

 

I Karlstad har befolkningsmängden ökat med 25 % de senaste 50 åren till att idag vara cirka 

90 000 invånare (SCB, 2015). Karlstad har en vision om att befolkningsmängden ska uppnå 

100 000 invånare. Därför behöver Karlstad expandera och en metod för hur det ska ske måste 
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tas fram. I kommunens översiktsplan från 2012 står det om förtätning som en princip för hur 

staden ska utvecklas (Karlstad kommun, 2012). 

 

Det här examensarbetet är indelat i två delar. Arbetets första del utgörs av en litteraturstudie 

där begreppet förtätning behandlas. I arbetets andra del genomförs en fältstudie över 

förtätningspotentialen för ett område i centrala Karlstad. Fältstudien kommer att utgå från en 

analysmodell vid namn Förtätningsrosen som framtagits av Stockholms läns landsting 

(Stockholms läns landsting, 2009). Utifrån de fyra kategorierna förtätningstryck, 

förtätningsutrymme, förtätningsbehov samt förtätningsfrihet värderas områdets 

förtätningspotential.  

 

 

Figur 1. En förenklad bild av förtätningsrosen och dess kategorier (Stockholms läns landsting, 2009). 

 

Förtätning som planeringsideal är något som berör alla samhällsutvecklare. I nuläget är 

förtätning ett aktuellt ämne då många kommuner står inför utmaningen hur städerna ska 

fortsätta växa. Resultatet från fältstudien blir i första hand intressant för Karlstads kommun, 

medan förtätningsrosen som analys kan tillämpas även i andra städer.  
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1.1 SYFTE 

Examensarbetets första syfte är att redogöra för vad begreppet förtätning innebär samt dess 

för- och nackdelar. Genom att använda förtätningsrosen blir andra syftet att analysera om det 

valda området är lämpligt för förtätning. Syftet är också att ge en ökad förståelse för 

förtätningsbegreppet. 

1.2 FRÅGESTÄLLNINGAR 

Examensarbetets huvudfrågor att besvara är: 

 Vilken förtätningspotential har det valda området i Karlstad? 

 Är analysmodellen för förtätningspotential lämplig att tillämpa i Karlstad? 

 

För att kunna besvara huvudfrågorna har följande underfrågor tagits fram: 

 Vad är förtätning? 

 Vilka för- och nackdelar finns med förtätning? 

 Vilka förtätningsstrategier finns? 

1.3 MÅL 

Målet med examensarbetet är att bestämma vilken förtätningspotential ett område i Karlstad 

har utifrån modellen förtätningsrosen. Ytterligare redogörs stadsförtätningens konsekvenser 

och möjligheter.  
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2. TEORI  

Teoridelen kommer att behandla begreppet förtätning där syftet är att beskriva vad förtätning 

är, varför det förtätas och vilka konsekvenser förtätning för med sig. Avsnittet är tänkt att ge 

underlag för fältstudien och diskussionen.    

 

2.1 METOD LITTERATURSTUDIE 

Denna metoddel bygger på en analys och tolkning av texter. Den teori som behandlas 

beskriver och förklarar stadsförtätningens innebörd och hur den kan påverka en hållbar 

stadsutveckling. Eftersom en litteraturstudie bör baseras på aktuella forskningar och studier 

används mestadels vetenskapliga artiklar i detta examensarbete. 

De vetenskapliga artiklarna samlas in elektroniskt genom sökning i Karlstads universitets 

biblioteksdatabas. De databaser som används är Byggdoc, Scopus, Inspec och Google Scholar. 

Sökord som används är stadsförtätning, förtätning, hållbar stadsplanering, densification, 

urban containment, compact city, sustainable city och urban sprawl. Även tryckta källor 

behandlas. Dessa samlas in på Karlstads universitetsbibliotek genom likvärdiga sökningar.  

2.2 FÖRTÄTNING 

Förtätning kan ha många olika betydelser beroende på i vilket samanhang begreppet används. 

I det här examensarbetet används begreppet förtätning för att beskriva en tätare 

stadsbebyggelse. 

2.2.1 Vad är förtätning? 

Förtätning innebär att staden byggs inåt, alltså att redan bebyggda platser inom stadsgränsen 

exploateras ytterligare (Boverket, 2010). Den täta staden har en hög densitet av byggnader 

och många öppna offentliga platser. Förtätning framhålls som ett sätt att skapa en hållbar 

stadsutveckling. Till skillnad från det som kallas urban sprawl, och innebär en utbredning av 

staden, handlar istället förtätning om en ”kompakt utbredning” (Ståhle, A., 2008). Detta 

skapar förutsättningar att fler får bo nära de centrala delarna av staden vilket leder till att de 

befintliga resurserna utnyttjas på ett mer effektivt sätt (Boverket, 2005). De korta avstånden 

bidrar till att fler väljer alternativa transportmedel istället för bilen, vilket leder till minskade 

utsläpp. Dessutom utnyttjas infrastukturen till en högre grad. En tätare stad innehåller ett 
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varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur vilket bidrar till att flera 

funktioner integreras i ett område och blir mer lättillgängliga - en så kallad blandstad.  

2.2.2 Varför förtäta? 

Idag är trycket stort på våra större städer och det sker en ständig urbanisering. De senaste 

årtiondena har bostadsytorna och bilismens krav på utrymme blivit större vilket har lett till en 

utbredning av städerna. Mellan år 1960 och 1995 ökade befolkningen med 50 procent i 

Sverige samtidigt som stadsytan mer än sexdubblades (Boverket, 2004).  

 

Städernas utbredning ger stora avstånd mellan boende, arbete och service vilket har skapat ett 

ökat transportbehov. En gles stad gör det svårare att tillhandahålla ett fungerande 

kollektivtrafiksystem vilket har ökat behovet av bilåkande. Förtätningen leder till ett minskat 

biltransportbehov och därmed mindre utsläpp, då fler kan välja alternativa transportmetoder 

som centralt boende möjliggör. Genom att bygga inåt i städerna och utnyttja redan bebyggd 

mark sparas det på obebyggda åkrar och ängar som annars brukar tas i anspråk för 

nybyggnation (Svenska Dagbladet, 2008). När fler bor i städerna ges ett bättre underlag för 

handel, näringsliv och infrastruktur, vilket leder till ett effektivt utnyttjande av redan gjorda 

investeringar. En tätare stad ger fler bostäder i attraktiva lägen och skapar möjligheter till 

sociala möten och integration (Karlstads Kommun, 2009). När det blir en tätare stad och 

byggnaderna hamnar närmare varandra skapas inga öppna och otrygga ytor i samma 

utsträckning som i en gles stad. Detta skapar trygghet nattetid och motverkar brottslighet 

(Burton, E., 2000).    

 

Alla dessa ovanstående aspekter visar hur förtätning kan vara en hållbar 

stadsbyggnadsstrategi.  

2.2.3 Negativa konsekvenser 

Förtätning ger också negativa konsekvenser. En av dessa är att parker och grönytor ibland 

används som bebyggelseyta. Det är negativt bland annat för att klimatet påverkas. Grönytor 

tar upp mycket vatten, och när de ersätts med byggnader kan inte dagvattnet tas upp i samma 

utsträckning vilket kan leda till översvämningar. Träd och buskar fungerar som luftrengörare 

då de tar upp partiklar från omgivningen. Dessutom dämpar vegetation buller. Parker och 

grönytor är också viktiga rekreations- och aktivitetsytor för de boende i området (Burton, E., 

2000). Konflikten mellan förtätning och grönytor är en viktig fråga för de berörda parterna i 



10 

 

ett förtätningsområde, och framhålls ofta som ett motargument till förtätning. Stadsmiljöns 

kvalitet avgörs inte av antalet grönytor, utan kvaliteten på och tillgängligheten till dessa. En 

tät och grön stad är nyckeln till den önskvärda blandstaden (Svenska Dagbladet, 2008). 

 

En högre densitet på människor och således bostäder gör så att bostadsytorna minskar. Därför 

kan en tät stad upplevas som trångbodd och nya byggnader kan skymma utsikten. En viktig 

aspekt för en stads karaktär är stadssiluetten. Stadssiluetten är den bild över staden som fås 

när den studeras och upplevs på håll, det är höghusens förhållande till intilliggande 

bebyggelse. Nya höghus kan skapa oönskade förändringar i stadsrummet, där nya höghus blir 

alltför dominanta och tar uppmärksamhet från andra betydelsefulla byggnader.    

 

Luftföroreningar från transport och industri kan innebära en hälsorisk då höga halter kan öka 

risken för lungsjukdomar som astma och cancer. Enligt Burton (2000) är anledningen till att 

luftkvaliteten kan bli sämre i den täta staden dels på grund av fordonstrafiken, men också på 

grund av att bostadshusen hamnar närmare industrier och verksamheter. Ytterligare ett 

problem som uppstår när bostäder placeras för nära trafiken är höga bullernivåer.   

2.2.4 Förtätningsstrategier 

Det finns ett flertal olika strategier för förtätning i staden. Förtätning kan ske på flera olika 

typer av platser, men bör ske på redan exploaterad mark och inte ersätta grönområden. Utifrån 

platsens förutsättningar måste en grundlig bedömning genomföras för att bestämma om den är 

lämplig för förtätning eller ej (Karlstads Kommun, 2009).    

 

I de flesta städer finns ytkrävande industriverksamheter och gråytor. Dessa är särskilt 

lämpliga för förtätning, eftersom de ofta är outnyttjade och ligger nära centrala stadsdelar. 

Industrier som inte är i behov av det centrala läget kan flyttas till lämpligare platser och 

istället ge utrymme åt bostäder, handel och service. Dessutom är exploateringsgraden på 

sådana platser ofta väldigt hög (Karlstads Kommun, 2009).  

 

Hårdgjorda ytor som exempelvis parkeringsplatser tar stor plats i staden. Vid frågan om 

förtätning blir det ofta aktuellt att ifrågasätta dess betydelse och användning då de tar upp 

stora ytor. Att ta parkeringsplatser i anspråk är därför vanligt vid förtätning. En minskning av 

parkeringsplatser i centrum kan också bidra till att färre väljer att ta bilen in till staden. I vissa 
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fall måste dock de i anspråkstagna parkeringsplatserna förflyttas, vilket kan ske genom till 

exempel underjordiska garage (Karlstads Kommun, 2007). 

 

Det är ganska vanligt att det finns obebyggda tomter i de centrala delarna av en stad som av 

någon anledning inte blivit bebyggda. Dessa kan vara både stora eller små och lämpar sig bra 

för förtätning. Ur ett ekonomiskt perspektiv blir det dock inte alltid lönsamt att exploatera på 

de mindre tomterna. Många fastigheter utnyttjar inte sin byggrätt till fullo och där finns det 

ytterligare plats för nya byggnader att uppföras (Karlstads Kommun, 2009). 

 

En annan strategi för förtätning är att bygga på höjden. Detta sker genom att befintliga 

byggnader får en påbyggnad på en eller flera våningar. En påbyggnad måste göras med 

försiktighet så att inte byggnadens karaktär ändras. En fastighet kan vara mer eller mindre 

lämplig att bygga på beroende på dess konstruktion, tekniska installationer och befintlig 

byggnadshöjd. Påbyggnaden måste också passa in i stadssiluetten vad gäller höjd, skala och 

arkitektur (Karlstads Kommun, 2007). 

 

Som nämnts tidigare bör inte grönområden tas i anspråk vid förtätning eftersom grönska är 

viktigt för områdets och stadens attraktivitet. Grönskan i staden ska knytas ihop till gröna 

stråk och kan då fungera som en alternativ transportväg. De gröna stråken bör därför inte 

brytas vid en förtätning. Vid frågan om anspråkstagande av grönområden ska en bedömning 

göras om grönområdets betydelse, hur det används och om det finns ont om grönområden i 

omgivningen. Vid god tillgång till andra grönytor kan det vara motiverande att ändå ta 

grönområdet i anspråk. För de grönområden som är särskilt viktiga för staden eller området 

ska extra hänsyn tas (Karlstads Kommun, 2009).    

 

2.3 FÖRTÄTNINGSROSENS URSPRUNG 

 I detta avsnitt presenteras idén bakom förtätningsrosens ursprung och hur den användes i 

Stockholms län.  

2.3.1 Bakgrund 

Förtätningsrosen är framtagen av Stockholms läns landsting år 2009 i ett sammarbete mellan 

regionplanekontoret och Stockholms stadsbyggnadskontor. Under framtagandet av 

Stockholms nästa översiktsplan togs rosen fram för att det fanns ett behov av att undersöka 
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förtätningspotentialen på olika platser i staden. Tanken bakom förtätningsrosen var att 

Stockholm behövde bygga mer stad koncentrerat i vissa punkter. En undersökning med 

förtätningsrosen gav tydliga argument för att i översiktsplanen se de utvecklingsmöjligheter 

som fanns. I Stockholm pågick arbetet med att förtäta den befintliga bebyggelsen och 

förtätning var en grundläggande strategi i den nya regionplanen. Stockholms stad valde ut 

olika områden inom den inre storstadsregionen där förtätningspotentialen skulle kartläggas 

och beskrivas. Utifrån de fyra temana förtätningsbehov, förtätningstryck, förtätningsutrymme 

och förtätningsfrihet presenterades en indikation om förtätningspotentialen genom att väga 

samman betydelsen av bebyggelse, grönstruktur, markanvändning och rumslig integration. 

2.3.2 Modellen förtätningsrosen 

Utifrån kategorierna förtätningstryck, förtätningsbehov, förtätningsfrihet och 

förtätningsutrymme indikerar modellen ett områdes potential till förtätning. 

 

Förtätningstrycket är ett områdes attraktivitet. Den styrs av trycket på marknadens efterfråga 

för det specifika området. Ett områdes attraktivitet bestäms bland annat av dess utbud vad 

gäller service, handel och kommunikation. Närhet till naturmark, skola, affärer och bra 

förbindelser skapar ett högt inflyttningstryck till ett område. De faktorer som indikerar 

förtätningstrycket är: stort service-handels-kulturutbud; stor tillgång till parker, natur och 

vatten; god tillgänglighet till stadsrum och god regional tillgänglighet. 

 

Förtätningsbehovet stimuleras av målsättningar att uppnå en hållbar stadsutveckling. En viktig 

faktor för den hållbara staden är att minska biltransporterna och istället utnyttja 

kollektivtrafiken. Sammanhängande bebyggelse är också en viktig faktor då avbrott mellan 

bebyggelser och områden kan upplevas som barriärer och otrygga utrymmen. Blandstaden är 

en grundläggande faktor för en hållbar stadsutveckling. En kombination av bostäder och 

verksamhetslokaler gör det möjligt att blanda boende och arbetare på ett bra sätt. 

Förtätningsbehovet styrs av följande faktorer: lågt kollektivtrafikutnyttjande, mycket 

osammanhängande bebyggelse, låg funktionsblandning och litet befolkningsunderlag.   

 

Förtätningsfriheten är de politiska och juridiska förutsättningar som styr förtätningen i ett 

område. Det blir en enklare process att bygga på mark där få parter är inblandade. Finns det 

flera markägare i området blir processen genast mer komplicerad och tar längre tid eftersom 

fler är berörda. Markrestriktioner som naturreservat, flygfält och nationalparker sätter 
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juridiska gränser för var och hur det är möjligt att bygga. Mycket industrimark eftersträvas vid 

förtätning då den ytan kan vara potentiell för nya byggnader. Industrimark behöver inte vara 

ytor med industribyggnader, utan kan vara tomma ytor som enligt detaljplan ska disponeras 

för industri. Följande faktorer ingår i förtätningsfrihet: mycket oskyddad mark, stor rymlighet, 

få stora fastigheter och mycket industrimark. 

  

Förtätningsutrymme avser platsens förutsättningar för en ökad täthet och styrs av faktorerna 

mycket byggbar mark, mycket omvandlingsbar bebyggelse, mycket befintlig infrastruktur och 

mycket flack mark. Det är följaktligen stadens form och infrastruktur som bestämmer 

förtätningsutrymmet. För områden med få befintliga byggnader eller mycket obebyggd mark 

finns möjlighet att exploatera.  En förutsättning för förtätning är att det ska finnas befintlig 

infrastruktur tillgänglig.  

 

Figur 2 visar respektive kategoris fyra faktorer som indikerar förtätningspotentialen. 

 

 

Figur 2. En fullständig bild av förtätningsrosen (Stockholms läns landsting, 2009). 
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Stockholms läns landsting tog fram fyra analyser till varje tema samt en kommentar för 

respektive analys, se bilaga 1. Varje analys tilldelades sedan ett mått för att kunna bestämma 

förtätningspotentialen, se bilaga 2. 

Rosen är begränsad och tar inte hänsyn till konsekvenser av ökad biltrafik eller 

kollektivtrafik, frågor om fastighetspriser och lokalhyror, förändrade etableringsmönster för 

handel eller den lokala arbetsmarknaden. Rosen är alltså en samling strategiska 

stadsbyggnadsfaktorer och ger inte en komplett redovisning av potentialen.  

2.3.3 Stockholms studie 

Stockholm valde ut tjugo områden inom den inre storstadsregionen där förtätningspotentialen 

skulle undersökas. Genom att använda sig av olika slags kartor, diagram, tabeller och statistik 

fick varje analys ett mått i respektive område. En värdeskala från noll till ett användes, där ett 

indikerar en hög förtätningspotential. Därefter har lämpliga förslag på förtätningsstrategier 

tagits fram för varje område. 

Efter avslutad studie blev Stockholms slutsats att det krävs fler faktorer för att få ett mer 

fullständigt resultat. Resultatet speglar endast möjligheterna ur ett stadsutvecklingsperspektiv 

och förtätningsrosen fungerar mer som en riskanalys. 

 

3. METOD 

Metoden för detta examensarbete är indelat i två delar - en litteraturstudie och en fältstudie. 

Litteraturstudien är en kvalitativ metod med syfte att ge en teoretisk bakgrund till 

stadsförtätning (Ahrne, G. & Svensson, P., 2011). I fältstudien, som också är ett kvalitativt 

tillvägagångssätt, används analysmodellen förtätningsrosen för att bestämma ett områdes 

förtätningspotential. 

3.1 AVGRÄNSNING 

De centrala delarna av Karlstad är attraktiva och har en stark efterfrågan. Det är alltså här en 

del av förtätningen måste ske. Därför ska en analys göras på ett centralt område för att 

undersöka dess förtätningspotential.  



15 

 

3.1.1 Val av område 

Karlstads kommun kontaktas för rådfrågning om vilket område som är lämpligt för 

fältstudien. Kommunen har i nuläget flera områden där eventuell förtätning diskuteras. 

Utifrån kommunens förslag väljs ett område som stämmer överens med arbetets avgränsning. 

3.1.2 Sundstaområdet 

Utifrån examensarbetets avgränsning och kommunens inrådan bestämdes att området Sundsta 

var det bäst lämpade området för fältstudien. 

Strax norr om Karlstads centrum ligger Sundstaområdet, med en befolkningsmängd på 1832 

invånare (Karlstads kommun, 2014). Området sträcker sig från E18 i norr till Klarälven i 

söder samt från Klarälven i väst till Rudsvägen i öst. I Sundsta finns en blandning av både 

villabebyggelse och låga lägenhetshus. Det finns också skolbyggnader, kyrka samt bad- och 

idrottshus. I angränsande stadsdel finns livsmedelsbutiker och annan service. Sundsta 

karakteriseras av Sundstatjärnen och omkringliggande grönområde med promenadstråk samt 

närheten till älven (Karlstads kommun, 2015). 

Flera broar över älven gör det möjligt att enkelt förflytta sig till de centrala delarna till fots 

eller med cykel. I hela området finns flera olika busslinjer som sträcker sig över stora delar av 

Karlstad och gör det därmed lätt att förflytta sig även längre sträckor. 
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Figur 3. Karta över Karlstad med Sundstaområdet markerat.  

 

  

Figur 4. Sundstaområdet samt området där förtätningspotentialen undersöks (Google Maps, 2010). 

 

Det blåmarkerade området i figur 4 utreds av Karlstads kommun för eventuell förtätning. 

Detta område är utgångspunkt för fältstudien och benämns i arbetet som förtätningsområdet.  
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Förtätningsområdet utgörs av två parkeringar utplacerade på två olika lucktomter. Vidare 

finns en byggnad med två restauranglokaler, varav den ena står tom i nuläget. Bakom 

byggnaden finns outnyttjad industrimark, som idag utnyttjas till parkering. Resterande delar 

av förätningsområdet utgörs av grönområde.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Närbild på förtätningsområdet (Google Maps, 2010). 

 

 

3.2 FÄLTSTUDIE 

Fältstudien kommer utföras på ett bestämt område i centrala Karlstad. Områdets 

förtätningspotential kommer analyseras enligt Stockholms läns landstings (2009) 

förtätningsmodell. Fältstudien kommer dels utföras okulärt, men också genom studier av 

kartunderlag och statistik.  Faktorernas förklaringar och analysmått som ska användas i 

studien kommer anpassas utifrån de förutsättningar som råder i Karlstad, men bygger på de 

analysmått och kommentarer som tagits fram av Stockholms läns landsting. Dessa ändras då 

kommentarerna och analysmåtten från Stockholms studie inte är möjliga att tillämpa i 

Karlstad utan att modifieras. 
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3.2.1 Förklaring av faktorer 

I tabell 1 ges en förklaring till vad som avses med respektive faktor. Dessa förklaringar är 

framtagna särskilt för detta examensarbete men är baserade på de ursprungliga förklaringarna, 

se bilaga 1.  

 

Tabell 1. Förklaring av faktorer som används i denna studie.  

 

KATEGORI FAKTOR FÖRKLARING
Attraktivitetet i ett område bestäms av utbudet 

av vård, skola, butiker, restauranger och 

kulturverksamheter. En kartstudie visar vilka 

verksamheter som finns inom en radie på 

1000 meter.

Tillgängligheten till öppna offentliga platser att 

mötas på. Till dessa hör gångstråk, torg och 

trottoarer. En okulär studie visar vilka 

stadsrum som finns inom en radie på 500 

meter.

Möjligheterna som finns att åka kollektivt till 

stadens centrum. Turtätheten för stadsbussen 

mot centrum tas fram genom att studera 

tidtabellen för de linjer som passerar närmsta 

busshållplats.

Närhet till park, natur och vatten ökar ett 

områdes attraktivitet. Faktorn tas fram genom 

en kartstudie.

Förtätningstryck

Stort service-handels-kulturutbud

God tillgänglighet till stadsrum

God kollektivtrafiktillgänglighet 

nära innerstaden

Stor tillgång till park, natur och 

vatten

Mark som inte är bebyggd, grönytor och 

annan öppen mark, som kan vara tillgänglig för 

exploatering. Andelen mark som inte redan är 

bebyggd.

Beroende på den fysiska strukturen på ett 

område eller en byggnad är dessa mer eller 

mindre omvandlingsbara. Faktorn mäts genom 

att ta fram andelen omvandlingsbara 

byggnader i förhållande till all bebyggelse på 

förtätningsområdet.

En grundförutsättning för exploatering är 

befintlig infrastruktur såsom vägar, gator och 

VA. Finns redan tillgänglig infrastruktur leder 

det till en lägre byggkostnad.

Flack mark är i regel både billigare och 

enklare att exploatera. Genom att sätta 

områdets varierande höjdkurvor i förhållande 

till områdets storlek mäts höjdskillnaden över 

området.

Förtätningsutrymme

Mycket byggbar mark

Mycket omvandlingsbar 

bebyggelse

Mycket befintlig infrastruktur

Mycket flack mark
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3.2.2 Framtagande av analysmått 

För att bestämma potentialen för förtätning i det valda området kommer varje faktor 

bedömmas enligt analysmåtten ”låg”, ”medel” eller ”hög” beroende på hur bra faktorn 

stämmer in på området. Analysmåttet ”hög” indikerar en hög förtätningspotential. Avsnittet 

inleds med en förklaring på hur analysmåtten bestämts och avslutas med en tabell med de 

framtagna analysmåtten.  

Det är ofta lämpligt att exploatera i gamla 

industri- och hamnområden. Dels för att 

marken ofta är lågt utnyttjad men också för att 

företag är mer flexibla i lokaliseringsfrågor. 

Andelen mark som utgörs av industrimark 

mäts.

På en plats med få stora fastigheter är färre 

mark- och fastighetsägare berörda av 

exploateringen vilket oftast ger en smidigare 

planprocess. Faktorn mäts genom att 

bestämma hur många fastighetsägare som 

angränsar till förtätningsområdet.

Andel öppna ytor där förtätning är möjlig. 

Vägnätet ingår ej i öppna ytor. 

Markrestrektioner sätter juridiska gränser för 

var och hur det är möjligt att exploatera. 

Mycket oskyddad mark innebär på så sätt 

större frihet.

Förtätningsfrihet

Mycket industrimark

Få stora fastigheter

Stor rymlighet

Mycket oskyddad mark

Ett centralt mål för hållbar stadsutveckling är 

att minska bilberoendet och istället höja 

kollektivtrafikutnyttjandet. Mäts genom 

statistik från Karlstadsbuss med ett genomsnitt 

för mars månad av andel påstigande i 

Sundstaområdet per dag .

Glapp i bebyggelsen kan upplevas som 

barriärer eller otrygga områden. Därför 

förtätas gärna dessa områden för att få en mer 

sammanhängande stad. Utifrån kartunderlag 

bestäms avståndet mellan befintliga byggnader, 

mätt tvärs över förtätningsområdet.

För att uppnå en hållbar stadsutveckling 

eftersträvas blandstaden. Här mäts andelen 

byggnader där det helt eller delvis bedrivs en 

verksamhet. 

Det krävs en viss täthet på människor för att 

skapa en blandstad. Befolkningsmängden i 

området bestämmer värdet på faktorn.

Förtätningsbehov

Lågt kollektivtrafikutnyttjande

Mycket osammanhängande 

bebyggelse

Låg funktionsblandning

Litet serviceunderlag
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Mycket industrimark samt mycket oskyddad mark bedöms på liknande sätt som i Stockholm 

genom att mäta utsträckningen av dessa i förhållande till hela området.  

Analysmåttet för stort service-handel-kulturutbud och god tillgänglighet till stadsrum togs 

fram genom att bedöma vilket avstånd som är rimligt att behöva gå för att nå dessa 

verksamheter. Bedömningen resulterade i en radie på en kilometer respektive femhundra 

meter. Stor tillgång till park, natur och vatten fick samma radie som i Stockholms studie. 

Dessa tre faktorer bedöms genom att utbudet kategoriseras efter ”inget”, ”antingen” eller 

”fullständigt” utbud. Där ”inget” innebär att ingen av tillgångarna finns, ”antingen” är att 

någon av tillgångarna finns och ”fullständigt” betyder att alla tillgångarna finns inom den 

givna radien. Utifrån kommentaren angående mycket befintlig infrastruktur i Stockholms 

studie valdes att titta på utbudet av de olika delarna av infrastrukturen såsom vägar, gator och 

VA. Därför bedöms även denna faktor utifrån det ovannämnda tillvägagångssättet. 

För att förenkla de mått som användes i Stockholms studie valdes mycket omvandlingsbar 

bebyggelse att mätas genom att studera hur stor andel av bebyggelsen på förtätningsområdet 

som är omvandlingsbar. Även för mycket osammanhängande bebyggelse görs en förenkling. 

Stockholm använder en procentsats för att bestämma om bebyggelsen är osammanhängande 

eller ej. För förtätningsområdet i den här studien studeras endast avstånden mellan befintliga 

byggnader som omsluter förtätningsområdet. 

Lågt kollektivtrafikutnyttjande bestäms genom att titta på antalet påstigande resenärer från alla 

hållplatser i Sundstaområdet mot Stora Torget och sätts i förhållande till hur stor 

befolkningsmängden är för området. Detta tillvägagångssätt valdes för att få en bild av hur väl 

kollektivtrafiken utnyttjas i dagens läge. För god kollektivtrafiktillgänglighet nära innerstaden 

valdes att studera turtätheten in till centrum från den närmsta hållplatsen. Då flest reser på 

vardagar mellan 07:00 och 19:00, enligt statistik från Karlstadsbuss, sattes dessa som 

referensramar. 

Faktorerna mycket byggbar mark, mycket flack mark och stor rymlighet mäts med en 

procentsats. Till rymlighet och byggbar mark räknas parkering, industri- och grönområden 

samt lucktomter. Rymligheten bestäms genom att mäta andelen öppna ytor på 

förtätningsområdet. Rosen tolkas här annorlunda jämfört med Stockholm då de istället 

undersökt tillgänglig grönyta per person. I detta arbete valdes istället att titta på områdets 



21 

 

rymlighet för förtätning. På samma sätt som Stockholm har andelen mark som inte lutar valts 

som mått för faktorn mycket flack mark. Dock valdes en annan procentfördelning som bättre 

stämmer överens med bedömningsvärdena låg, medel och hög. 

Utifrån kommentarerna i Stockholms studie för faktorerna få stora fastigheter och låg 

funktionsblandning bestämdes dessa analysmått. De som berörs mest av den eventuella 

förtätningen är de fastighetsägare som direkt angränsar till förtätningsområdet. Därför 

studeras hur många olika fastighetsägare som finns i angränsning till området för faktorn få 

stora fastigheter. I kommentaren om låg funktionsblandning anges att blandstaden är en viktig 

faktor för stadsutvecklingen. Därför valdes att se till andelen byggnader i området som har en 

verksamhetsdel. 

Måttgränserna för faktorn litet serviceunderlag valdes med utgångspunkt i Karlstads 

kommuns statistik över befolkningsmängden i Karlstads olika stadsdelar. 

I tabell 2 anges analysmåttens kriterier som har tagits fram särskilt för detta examensarbete. 

De ursprungliga måtten presenteras i bilaga 2. 
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Tabell 2. Analysmåttens kriterier som gäller för detta examensarbetet. 

KATEGORI FAKTOR ANALYSMÅTT

Låg: Inget utbud av vård, skola, 

livsmedelsbutiker, restauranger eller 

kulturverksamheter inom 1000 meters radie 

från förtätningsområdet.

Medel: Ett fåtal verksamheter av antingen 

vård, skola, livsmedelsbutiker, restauranger 

eller kultur inom 1000 meters radie från 

förtätningsområdet.

Hög: Fullständigt utbud av vård, skola, 

livsmedelsbutiker, restauranger och 

kulturverksamheter inom 1000 meters radie 

från förtätningsområdet.

Låg: Inga trottarer, gångstråk eller torg inom 

en radie av 500 meter. 

Medel: Antingen trottarer, gångstråk eller torg 

inom en radie av 500 meter.

Hög: Fullständigt utbud av trottoarer, 

gångstråk och torg inom en radie av 500 

meter.

Låg: Den genomsnittliga turtätheten med 

Karlstads stadsbuss från närmsta busshållplats 

till Stora Torget på vardagar mellan 7:00 och 

19:00 är en eller mindre än en avgång per 

timme.

Medel: Den genomsnittliga turtätheten med 

Karlstads stadsbuss från närmsta busshållplats 

till Stora Torget på vardagar mellan 7:00 och 

19:00 är mellan två och fem avgångar per 

timme.

Hög: Den genomsnittliga turtätheten med 

Karlstads stadsbuss från närmsta busshållplats 

till Stora Torget på vardagar mellan 7:00 och 

19:00 är sex eller fler avgångar per timme.

Låg: Ingen tillgång till park, natur eller vatten 

inom 1000 meters radie från 

förtätningsområdet.

Medel: Tillgång till antingen park, natur eller 

vatten inom 1000 meters radie från 

förtätningsområdet.

Hög: Tillgång till park, natur och vatten inom 

1000 meters radie från förtätningsområdet.

Stort service-handels-kulturutbud

God tillgänglighet till stadsrum

God kollektivtrafiktillgänglighet 

nära innerstaden

Förtätningstryck

Stor tillgång till park, natur och 

vatten
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Låg: 0-33 % byggbar mark på 

förtätningsområdet såsom grönområden, 

parkeringar samt obebyggd industrimark.

Medel: 34-66 % byggbar mark på 

förtätningsområdet såsom grönområden, 

parkeringar samt obebyggd industrimark.

Hög: 67 -100 % byggbar mark på 

förtätningsområdet såsom grönområden, 

parkeringar samt obebyggd industrimark.

Låg: 0-33 % omvandlingsbar bebyggelse.

Medel: 34-66 % omvandlingsbar bebyggelse.

Hög: 67-100 % omvandlingsbar bebyggelse.

Låg: Ingen befintlig infrastruktur av vägar, 

gator eller VA på förtätningsområdet.

Medel: En del befintlig infrastruktur av 

antingen vägar, gator eller VA på 

förtätningsområdet.

Hög: Fullständig befintlig infrastruktur av 

vägar, gator och VA på förtätningsområdet.

Låg: Andel mark som lutar 67-100 %. 

Medel: Andel mark som lutar 34-66 %. 

Hög: Andel mark som lutar 0-33  %.

Låg: 0-33 % industrimark inom 

förtätningsområdet.

Medel: 34-66 % industrimark inom 

förtätningsområdet.

Hög: 67-100 % industrimark inom 

förtätningsområdet.

Låg: Förtätningsområdet angränsar till mer än 

tio fastighetsägare.

Medel: Förtätningsområdet angränsar till 

mellan sex och tio fastighetsägare.

Hög: Förtätningsområdet angränsar till mellan 

noll och fem fastighetsägare.

Låg: 0-33 % öppna ytor.

Medel: 34-66 % öppna ytor.

Hög: 67-100 % öppna ytor.

Låg: 0-33 % oskyddad mark (ej reservat) på 

förtätningsområdet.

Medel: 34-66 % oskyddad mark (ej reservat) 

på förtätningsområdet.

Hög: 67-100 % oskyddad mark (ej reservat) 

på förtätningsområdet.

Förtätningsutrymme

Mycket byggbar mark

Mycket omvandlingsbar 

bebyggelse

Mycket befintlig infrastruktur

Mycket flack mark

Förtätningsfrihet

Mycket industrimark

Få stora fastigheter

Stor rymlighet

Mycket oskyddad mark
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Låg: 67-100 % av befolkningsmängden på 

Sundsta utnyttjar kollektivtrafiken.

Medel: 34-66 % av befolkningsmängden på 

Sundsta utnyttjar kollektivtrafiken.

Hög: 0-33 % av befolkningsmängden på 

Sundsta utnyttjar kollektivtrafiken.

Låg: Ett avstånd under 150 meter mellan 

befintliga byggnader, mätt tvärs över 

förtätningsområdet.

Medel: Ett avstånd mellan 150 och 350 meter 

mellan befintliga byggnader, mätt tvärs över 

förtätningsområdet.

Hög: Ett avstånd på mer än 350 meter mellan 

befintliga byggnader, mätt tvärs över 

förtätningsområdet.

Låg: 67-100 % av byggnaderna bedriver 

verksamhet. 

Medel: 34-66 % av byggnaderna bedriver 

verksamhet.

Hög:  0-33% av byggnaderna bedriver 

verksamhet.

Låg: Befolkningsmängd över 3000 inom 

sundstaområdet.

Medel: Befolkningsmängd mellan 1500 och 

3000 inom sundstaområdet.

Hög: Befolkningsmängd under 1500 inom 

sundstaområdet.

Förtätningsbehov

Lågt kollektivtrafikutnyttjande

Mycket osammanhängande 

bebyggelse

Låg funktionsblandning

Litet serviceunderlag
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4. FÄLTSTUDIE 

En fältstudie genomförs i området Sundsta i centrala Karlstad. Under fältstudien används 

faktorerna i förtätningsrosen för att ta fram förtätningspotentialen för området. Utifrån hur väl 

faktorerna stämmer in på området har de tilldelats ett bedömningsmått. Måtten har delats in i 

låg, medel eller hög enligt Tabell 2, där hög innebär att förtätningspotentialen är stor. 

4.1 GENOMFÖRANDE 

4.1.1 Förtätningstryck 

4.1.1.1 Stort handels-service-kulturutbud 

Med utgångspunkt i förtätningsområdet görs en cirkel med 1000 meters radie på en karta över 

området. Cirkeln markerar inom vilket område handels-, service- och kulturutbudet studeras. 

Handelsutbudet begränsas till att studera antalet livsmedelsaffärer. Tillgången till vård, skola 

och restauranger bestämmer serviceutbudet medan kulturutbudet består av museum, litteratur, 

konst och fritidsaktiviteter. Faktorn studeras elektroniskt genom sökningar i olika databaser. 

4.1.1.2 God tillgänglighet till stadsrum 

 

Genom ett besök på förtätningsområdet utförs en okulär observation av tillgången till 

trottoarer, gångstråk och torg inom den givna radien. 

4.1.1.3 God kollektivtrafiktillgänglighet nära innerstaden 

Material från Karlstadsbuss insamlas och studeras. Närmaste hållplats bestäms genom att 

granska linjekartan över Sundstaområdet. Turtätheten tas fram via tidtabellen för den valda 

hållplatsen och de olika busslinjer som passerar. Ett genomsnitt för bussavgångarna per timme 

under den givna tidsramen beräknas och blir resultatet för faktorn. 

4.1.1.4 Stor tillgång till park, natur och vatten 

Med utgångspunkt i förtätningsområdet görs en cirkel med 1000 meters radie på en karta över 

området. Inom cirkeln undersöks vilka tillgångar som finns genom en elektronisk kartstudie. 
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4.1.2 Förtätningsutrymme 

4.1.2.1 Mycket byggbar mark 

För att mäta andelen byggbar mark används programmet Google Earth. Hela områdets area 

sätts i förhållande till arean för den byggbara marken. Förtätningsområdets byggbara mark 

redovisas i bilaga 5. 

4.1.2.2 Mycket omvandlingsbar bebyggelse 

Antalet byggnader som är omvandlingsbara sätts i förhållande till det totala antalet byggnader 

på förtätningsområdet. Som omvandlingsbar bebyggelse räknas outnyttjade industribyggnader 

och lokaler, fallfärdiga hus samt byggnader där verksamheten är flyttbar eller kan ges plats i 

ny bebyggelse. Resultatet tas fram genom dels en kartstudie samt en okulär observation. 

4.1.2.3 Mycket befintlig infrastruktur 

Ett antagande baserat på områdets förutsättningar har gjorts för bestämmandet av befintligt 

VA-system. Vägar och gator har observerats via kartstudie. 

4.1.2.4 Mycket flack mark 

Andelen flack mark mäts genom att titta på förtätningsområdets höjddata, som hämtas från 

Google Maps JavaScript (2015). Områdets avstånd mäts från väst till öst respektive norr till 

söder och sätts i förhållande till den varierande höjden över havet för samma sträckor. 

4.1.3 Förtätningsfrihet 

4.1.3.1 Mycket industrimark 

Programmet Google Earth används för att mäta hur stor area som utgörs av industrimark på 

förtätningsområdet, se bilaga 5. Denna area sätts sedan i förhållande till förtätningsområdets 

totala area. 

4.1.3.2 Få stora fastigheter 

Genom en kartstudie bestäms vilka fastigheter som direkt angränsar till området. Därefter 

undersöks vilka fastighetsägarna är för dessa fastigheter så att antalet berörda fastighetsägare 
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kan bestämmas. Detta görs genom att besöka de olika fastigheterna samt genom elektronisk 

studie. 

4.1.3.3 Stor rymlighet 

Stor rymlighet mäts genom att använda Google Earth. Arean av de öppna ytorna sätts i 

förhållande till arean för hela förtätningsområdet. Förtätningsområdets rymlighet visas i 

bilaga 5. 

4.1.3.4 Mycket oskyddad mark 

För att bestämma om förtätningsområdet innehar skyddad mark används en kartdatabas från 

Naturvårdsverket (2015) där eventuella markrestriktioner redovisas. Arean oskyddad mark 

sätts i relation till den totala arean för förtätningsområdet. 

4.1.4 Förtätningsbehov 

4.1.4.1 Lågt kollektivtrafikutnyttjande 

Med hjälp av statistik från Karlstadsbuss har antalet påstigande mot Stora Torget på varje 

hållplats i Sundstaområdet beräknats och jämförts med det totala antalet boende inom samma 

område. Ett genomsnitt av påstigande per dag beräknas. Det här sättet att mäta på visar inte 

den faktiska andelen resande utan ger mer en indikation på hur många inom området som 

utnyttjar kollektivtrafiken.  

4.1.4.2 Mycket osammanhängande bebyggelse 

Avståndet mellan omkringliggande befintliga byggnader mäts på en karta. Måtten tas genom 

att mäta tvärs över förtätningsområdet, se figur 6. 
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Figur 6. Måttförklaring för faktorn mycket osammanhängande bebyggelse. 

 

4.1.4.3 Låg funktionsblandning 

Genom en okulär observation undersöks hur många byggnader på Sundstaområdet som helt 

eller delvis innehar en verksamhetsdel. Då verksamheter även kan bedrivas på platser som ej 

är synliga läggs det på en säkerhetsmarginal med 20 procent. Antalet byggnader med en 

verksamhetsdel ställs i relation till det totala antalet byggnader på området. Sundstaområdets 

totala antal byggnader fastställs genom en kartstudie. 

4.1.4.4 Litet serviceunderlag 

Data om antalet boende i området hämtas från Karlstad kommuns statistikdatabas (2014). 
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4.2 RESULTAT 

4.2.1 Förtätningstryck 

4.2.1.1 Stort handels-service-kulturutbud 

Sundstaområdet har ett stort utbud av service, handel och kultur, se bilaga 3. Totalt finns det 

fem skolor varav tre gymnasieskolor och två grundskolor. Det finns också två förskolor på 

området. Närmaste vårdcentral ligger i angränsande stadsdel och det finns flera tandläkare i 

närområdet. Ytterligare service inom den givna radien är två äldreboenden och en medicinsk 

rådgivare. Inom den angivna radien finns tre livsmedelsaffärer och ett tjugotal restauranger 

med allt ifrån snabbmat till finare restaurangmat. På Sandgrundsudden finns både museum, 

konsthall samt stadsbiliotek med arrangemang såsom bio, musik och teater. Det finns även en 

fritidsgård för ungdomar. 

Då utbudet av handel, service och kultur är fullständigt har området tilldelats analysmåttet 

”hög”. 

4.2.1.2 God tillgänglighet till stadsrum 

Mångsidighet i den byggda miljön ger flera öppna platser. Sundstaområdet består av ett flertal 

gator med trottoarer som innehar grönska och bidrar till ett trevligare stadsrum. Runt 

Sundstatjärn finns ett naturligt promenadstråk och likaså längs Klarälven och på Gubbholmen. 

Inom området har inte något torg observerats.  

Analysmåttet ”medel” stämmer bäst in eftersom området saknar torg. 

4.2.1.3 God kollektivtrafiktillgänglighet nära innerstaden 

Det går två busslinjer från den hållplats som ligger närmast förtätningsområdet. Totalt finns 

det möjlighet att åka kollektivt till Stora Torget flera gånger i timmen på vardagar. 

Genomsnittet för dagstrafiken är nio avgångar i timmen. Den goda tillgängligheten till 

stadstrafiken mot centrum ger också möjlighet till att resa regionalt från resecentrum eller 

busstationen. 

Eftersom turtätheten är över sex gånger i timmen blir faktorn ”hög”. 
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4.2.1.4 Stor tillgång till park, natur och vatten 

Sundstaområdet ligger fördelaktigt med närhet till samtliga tillgångar som efterfrågas, se 

bilaga 4. Det finns ett tiotal parker i närområdet där den närmsta parken, Sundstaparken, är en 

av de största i Karlstad. Det finns också god tillgänglighet till vatten med närhet till 

Sundstatjärn och Klarälven. Längs dessa finns naturområden med både grönska och 

gångstråk. Ön Gubbholmen är ett stort grönområde med motionsspår, utomhusgym och en 

stor gräsplan. På andra sidan älven finns Sandgrundsudden som både består av ett stort 

grönområde och en parkdel. 

Tillgången till park, natur och vatten är stor och därför anges måttet ”hög”. 
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4.2.1.5 Slutsats förtätningstryck 

I tabell 3 redovisas resultatet för alla faktorer inom förtätningstryck. 

 

Tabell 3. Resultat förtätningstryck. 

 

 

4.2.2 Förtätningsutrymme 

4.2.2.1 Mycket byggbar mark 

Vid bestämning av andelen byggbar mark har lucktomter såsom parkering, industri- och 

grönområde tagits med, se bilaga 5. Förtätningsområdets totala area är uppmätt till 12 570 m
2
. 

Av denna yta är 6730 m
2
 byggbar mark vilket motsvarar cirka 54 procent. 

Utifrån den uppmätta ytan är andelen byggbar mark ”medel”.  

  

KATEGORI FAKTOR

Låg

Medel

Hög X

Låg

Medel X

Hög

Låg

Medel

Hög X

Låg

Medel

Hög X

RESULTAT

Stort service-handels-kulturutbud

God tillgänglighet till stadsrum

God kollektivtrafiktillgänglighet 

nära innerstaden

Förtätningstryck

Stor tillgång till park, natur och 

vatten
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4.2.2.2 Mycket omvandlingsbar bebyggelse 

Inom förtätningsområdet finns idag en byggnad, den består i dagens läge av ett gatukök och 

en tom lokal. Byggnaden är varken kulturhistorisk eller arkitektoniskt värdefull. Därmed 

räknas denna byggnad som omvandlingsbar. 

Då den enda byggnaden som finns på området är omvandlingsbar blir andelen 100 procent 

vilket motsvarar måttet ”hög”.  

4.2.2.3 Mycket befintlig infrastruktur 

Vid fältstudien observerades stor tillgång till gator och vägar till och från förtätningsområdet. 

Eftersom det finns många byggnader intill förtätningsområdet har det antagits att det finns 

befintligt vatten- och avloppssystem. 

Analysmåttet är ”hög” eftersom det finns befintlig infrastruktur. 

4.2.2.4 Mycket flack mark 

Genom att titta på förtätningsområdets höjddata framkom det att från väst till öst varierar 

höjden över havet med tre meter vilket motsvarar två procent då områdets sträcka är 152 

meter. Höjden över havet från norr till söder varierar med två meter och sträcker sig över 105 

meter vilket också ger en procentsats på två procent.  

Området karakteriseras av mycket flack mark och ger därmed måttet ”hög”.  
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4.2.2.5 Slutsats förtätningsutrymme 

I tabell 4 redovisas resultatet för alla faktorer inom förtätningsutrymme. 

 

Tabell 4. Resultat förtätningsutrymme. 

 

 

4.2.3 Förtätningsfrihet 

4.2.3.1 Mycket industrimark 

Ytan för industrimark uppmäts till 1395 m
2
 (se bilaga 5) och sätts i förhållande till områdets 

totala area som är 12 570 m
2
. Detta ger att andelen industrimark är 11 procent.  

Andelen industrimark ger ett ”lågt” analysmått. 

4.2.3.2 Få stora fastigheter 

Det finns tio fastighetsägare som angränsar till förtätningsområdet. Dessa är 

bostadsrättsföreningar med undantag för en fastighet som ägs av kommunens fastighetsbolag. 

Antalet fastighetsägare ger analysmåttet ”medel”.  

KATEGORI FAKTOR

Låg

Medel X

Hög

Låg

Medel

Hög X

Låg

Medel

Hög X

Låg

Medel

Hög X

RESULTAT

Förtätningsutrymme

Mycket byggbar mark

Mycket omvandlingsbar 

bebyggelse

Mycket befintlig infrastruktur

Mycket flack mark
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4.2.3.3 Stor rymlighet 

Det som räknats som öppen mark på förtätningsområdet består av parkering, industri- och 

grönområde. Detta motsvarar en area på 6730 m
2
 och ger en procentsats på 54 procent då hela 

områdets area är 12 570 m
2
. I det här fallet blir rymligheten för området lika stor som andelen 

byggbar mark. 

Procentsatsen 54 motsvarar måttet ”medel”.  

4.2.3.4 Mycket oskyddad mark 

På förtätningsområdet finns inga markrestriktioner om skyddad mark, vilket ger 100 procent 

oskyddad mark och därmed analysmåttet ”hög”.  

 

4.2.3.5 Slutsats förtätningsfrihet 

I tabell 5 redovisas resultatet för alla faktorer inom förtätningsfrihet. 

 

Tabell 5. Resultat förtätningsfrihet. 

 

 

 

KATEGORI FAKTOR

Låg X

Medel

Hög

Låg

Medel X

Hög

Låg

Medel X

Hög

Låg

Medel

Hög X

RESULTAT

Förtätningsfrihet

Mycket industrimark

Få stora fastigheter

Stor rymlighet

Mycket oskyddad mark
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4.2.4 Förtätningsbehov 

4.2.4.1 Lågt kollektivtrafikutnyttjande 

På Sundsta bor det enligt Karlstads kommun (2014) 1832 invånare. Baserat på statistik från 

Karlstadsbuss är andelen som reser kollektivt på en dag cirka 50 procent. Totalt finns 16 

hållplatser på Sundstaområdet med fyra olika busslinjer. Statistiken visar antalet påstigande 

på bussar mot centrum från varje hållplats inom området under en dag, se bilaga 6. Statistiken 

är baserad på mars månad detta år.  

Kollektivtrafikutnyttjandet får måttet ”medel”. 

4.2.4.2 Mycket osammanhängande bebyggelse 

Avståndet mellan omkringliggande befintliga byggnader ligger mellan 85 och 140 meter. Det 

kortaste avståndet uppmäts mellan Svarvaregatan 2 och Hagaborgsgatan 3. Mellan Drottning 

Kristinas Väg 2 och Malménsgatan 2 uppmätts det längsta avståndet på 140 meter.  

Alla avstånd leder till måttet ”låg” eftersom de är under 150 meter. 

 

4.2.4.3 Låg funktionsblandning 

Vid studien observerades 20 byggnader med en eller flera verksamheter, vilket ger en 

procentsats på sju procent då Sundstaområdet innehar totalt 290 byggnader. Detta är en 

osäkerhetsfaktor eftersom studien endast gjorts okulärt. För att få ett mer pålitligt resultat har 

därför en säkerhetsmarginal på 20 procent lagts till. Detta ger en procentsats på åtta procent. 

Säkerhetsmariginalen förändrar inte måttet, resultatet befinner sig fortfarande i spannet ”hög”.  

4.2.4.4 Litet serviceunderlag 

Enligt Karlstads kommun (2014) är befolkningsmänden på Sundsta 1832 personer vilket ger 

analysmåttet ”medel”.  
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4.2.4.5 Slutsats förtätningsbehov 

I tabell 6 redovisas resultatet för alla faktorer inom förtätningsfrihet. 

 

Tabell 6. Resultat förtätningsbehov. 

 

 

  

KATEGORI FAKTOR

Låg

Medel X

Hög

Låg X

Medel

Hög

Låg

Medel

Hög X

Låg

Medel X

Hög

RESULTAT

Förtätningsbehov

Lågt kollektivtrafikutnyttjande

Mycket osammanhängande 

bebyggelse

Låg funktionsblandning

Litet serviceunderlag
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4.2.5 Utvärdering av fältstudien 

Resultatet har sammanställts i en förtätningsros, se figur 7. 

 

 

Figur 7. Resultatet redovisat i förtätningsrosen. 

 

Kategorin för förtätningstrycket visar att Sundsta är ett attraktivt område och 

inflyttningstrycket är högt. Totalt får tre av fyra faktorer en hög förtätningspotential. Faktorn 

god tillgänglighet till stadsrum ges måttet ”medel” eftersom inget torg observeras vid studien. 

Utfallet för förtätningsutrymmet blir detsamma som för förtätningstrycket med tre av fyra 

faktorer med måttet ”hög”. Detta innebär att platsen ur utrymmesperspektiv är lämplig för 

förtätning.  

Platsens politiska och juridiska förutsättningar begränsar förtätningen vilket resultatet över 

förtätningsfriheten visar. Här observeras ett av fältstudiens låga mått, i form av lite 

industrimark. När det gäller kategorin förtätningsbehovet hamnar en faktor på måttet ”låg”, 

två på måttet ”medel” och en på ”hög”, vilket tyder på ett måttligt förtätningsbehov. 
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Resultatet visar att området har ett ”högt” förtätningstryck och förtätningsutrymme, samtidigt 

som förtätningsbehovet och förtätningsfriheten är ”medel”. Förväntningarna för 

förtätingstrycket och förtätningsbehovet stämmer överens med resultatet, då Sundsta är en 

populär och attraktiv stadsdel som redan har ett väl utbyggt stadsnät. För förtätningsutrymmet 

och förtätningsfriheten var det svårare att förutse resultatet.  

Sammanfattningsvis ges åtta faktorer måttet ”hög”, sex faktorer ”medel” och två faktorer 

”låg”. Genomsnittet hamnar mellan värdena ”medel” och ”hög”. Resultatet blir således att 

förtätningspotentialen för förtätningsområdet i Sundsta är medelhög.    

 

 

5. ANALYSMODELLEN I KARLSTAD  

I detta kapitel redogörs för hur väl analysmodellen förtätningsrosen fungerar i Karlstad. 

Eftersom rosen har tagits fram särskilt för att utvärdera Stockholms innerstad kan 

analysmåtten passa mer eller mindre bra att tillämpa på en annan stad. Därför är en av 

examensarbetets huvudfrågor ”Är analysmodellen för förtätningspotential lämplig att tillämpa 

i Karlstad?”.  

Analysmåtten som användes i Stockholm stämmer inte alls eller endast delvis in på Karlstads 

stad. Detta innebär att den ursprungliga analysmodellen inte var användbar för studien i 

Karlstad. För att kunna genomföra denna fältstudie och få ett mer rättvist resultat behövdes 

nya värden tas fram. Dessa nya värden grundar sig på de som togs fram av Stockholms läns 

landsting men har anpassats för att kunna användas i Karlstad.  

Vissa analysmått krävde mer anpassning än andra. I Stockholm utgår en del mått från 

spårbunden kollektivtrafik, men eftersom spårbunden kollektivtrafik inte existerar i Karlstad 

har istället motsvarigheten busstrafik valts för dessa mått. För vissa mått var det nödvändigt 

att förenkla genomförandet då Stockholms studie var mer omfattande och utfördes under ett 

längre tidsperspektiv. För en del faktorer valdes det att frångå Stockholms mått och istället 

grunda det nya måttet på faktorns kommentar. Dels för att Stockholms mått var för 

komplicerade för detta arbete, men också för att riktlinjerna i kommentarerna stämde bättre in 

på Karlstad. Stockholms läns landsting använde ett annorlunda bedömningssystem och därför 

behövdes vissa mått ändras för att bättre passa det system som används i detta examensarbete. 
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Referensramarna för radie och tidsangivelser är speciellt framtagna för detta 

förtätningområde. Beroende på det studerade områdets storlek behöver måtten anpassas.          

Efter att nya mått tagits fram blev det möjligt att utvärdera förtätningspotentialen i Karlstad 

utifrån förtätningsrosen. Analysmodellen som metod fungerar därför att använda i Karlstad, 

men dess ursprunliga mått måste ändras.  

 

6. DISKUSSION 

6.1 FÖRTÄTNING SOM STADSBYGGNADSMETOD 

Förtätning är en bra stadsbyggnadsmetod och är ett måste idag då bostadsbristen är hög. Vid 

frågan om förtätning är det dock viktigt att utgå från platsens karaktär och göra en unik studie 

för varje förtätningsområde. Alla platser är inte lämpliga för förtätning då det inte alltid 

stämmer överens med de mål och förutsättningar som finns på området. Förtätning bör inte 

bara vara ett verktyg för att få fler bostäder, utan det är också viktigt att den nya bebyggelsen 

förskönar och tillför stadsdelen något nytt. Berikas stadsdelen vid förtätning är det också 

enklare att skapa acceptans för den nya bebyggelsen. 

Förtätning medför en högre densitet av människor. En hög täthet minskar bilberoendet då 

avstånden minskar samtidigt som den totala biltrafiken på platsen ökar då fler människor bor 

på en mindre yta. En ökad biltrafik leder till ökade luftföroreningar, mer buller och ett högre 

utnyttjande av vägar. På många förtätningsområden finns redan ett utbyggt väg- och gatunät, 

men kapaciteten kanske inte är tillräcklig för den ökade belastningen. Samma sak gäller för 

bland annat VA, kollektivtrafik, skolor och vård där belastningsförmågan kan överskridas. 

När dessa inte är tillräckliga blir det inte alltid ekonomiskt försvarbart att förtäta då 

utbyggnation kan vara kostsamma investeringar.  

 

Den täta staden måste bestå av olika offentliga stadsrum där gröna parker och naturområden 

blandas med torg, kajer och lekplatser. Vid förtätning är det viktigt att bevara grönområden 

och inte ta dessa i anspråk för byggnation. Samtidigt är det inte antalet grönytor utan 

kvaliteten på dessa som har betydelse. Vid frågan om förtätning bör varje grönområdes 

utnyttjandegrad undersökas för att bestämma dess betydelse för staden och invånarna. Parker 
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är en nyckelfråga i förtätningssammanhang och ska inte ses som en begränsning utan som en 

möjlighet att skapa ett bättre stadsrum. 

För att möta dagens bostadsbrist måste en tät stad förespråkas. Tätheten måste ökas utan att 

rymligheten påverkas för att inte förlora stadsmiljöns attraktivitet.  

 

6.2 FÄLTSTUDIE 

För att kunna besvara den första huvudfrågan, ”Vilken förtätningspotential har det valda 

området i Karlstad?”, gjordes en fältstudie. I fältstudien undersöktes förtätningspotentialen i 

området Sundsta strax norr om centrala Karlstad. Detta område valdes efter rådfrågning från 

Karlstads kommun och utvärderades enligt analysmodellen förtätningsrosen, framtagen av 

Stockholms läns landsting.  

En utmaning med metoden var att ta fram lämpliga analysmått som var rimliga för Karlstad, 

men samtidigt baserades på de mått Stockholms län använde. Att skriva egna analysmått ger 

en osäkerhetsfaktor vad gäller rimligheten i värderingarna. Ytterligare har dessa mått tagits 

fram efter att området valts, vilket kan ha lett till att analysmåtten blivit anpassade efter 

rådande förutsättningar. I detta examensarbete användes ett annorlunda bedömningsystem 

mot vad som användes i ursprungsstudien. Beroende på vilka mått och vilket 

bedömningssytem som tillämpas kan det leda till olika resultat.  

Till stor del grundar sig fältstudien på Stockholms läns landstings studie, men den bygger 

också på egna kunskaper och iaktagelser vilket kan bidra till ett annorlunda resultat. De 

analysmått som värderas utifrån en radie togs fram genom att utifrån områdets storlek bedöma 

hur långt det är rimligt att behöva gå för att nå dessa verksamheter. Eftersom radien är 

grundad på egna referenser finns en osäkerhetsfaktor, en annan referens hade kunnat ge ett 

annorlunda resultat. Hade en mindre respektive större radie använts skulle det också ha 

påverkat resultatet. För vissa mått gjordes en förenkling av Stockholms mått. I dessa fall kan 

resultet ha blivit mindre trovärdigt då måtten inte är lika djupgående. En del mått har bedömts 

enligt en procentsats då den metoden passade arbetets bedömningssystem bättre. Eftersom 

analysmåtten inte värderats som en procentsats i Stockholms studie ges ett olikartat resultat. 

Resultatet hade också blivit annorlunda om procentsatserna fördelats på ett annat sätt i ”låg”, 

”medel” eller ”hög”. Måtten som grundar sig på Stockholms kommentarer bedömmer faktorn 
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på ett annat sätt vilket därmed ger ett olikt resultat. Dessa mått analyserades enligt 

kommentaren då den bättre stämde överens med det valda området. 

Utifrån resultatet lämpar sig förtätningsområdet för ny bebyggelse. På platsen finns parkering, 

industrimark samt grönområde. Parkering och industrimark utgör passande ytor för förtätning 

medan förtätning på grönområde är mer ifrågasatt. I detta fall är det dock möjligt att ta 

grönytorna i anspråk då Sundsta innehar ett stort grönområde som ligger i anslutning till 

förtätningsområdet. De grönytor på förtätningsområdet är små ytor och utgör inga 

strövområden. Denna vegetation kan till viss del ges plats efter en förtätning i form om 

grönska som omger de nya byggnaderna. Om grönskan tas hänsyn till vid en eventuell 

förtätning och integreras i planen för området behöver inte kvaliteten på området påverkas. 

Industrimarken är outnyttjad och den enda byggnaden på platsen utgörs av två lokaler varav 

den ena står tom. Den verksamhet som fortfarande bedrivs kan tänkas ges möjlighet att få en 

lokal i den nya bebyggelsen vid en eventuell förtätning. Förutom platsens förutsättningar är 

ytterligare ett argument för förtätning att förtätningsområdet ligger fördelaktigt med närhet till 

centrala Karlstad och innehar befintliga resurser. Dock krävs en utförlig utredning av 

kapaciteten vad gäller skola, vård, kollektivtrafik och infrastruktur.  

I dagens läge finns flera detaljplaner för Sundstaområdet som förespråkar ny bebyggelse med 

verksamhetslokaler i gatuplan. Karlstads kommun har planer på att förtäta den valda platsen 

som studien behandlar. Visionen är att skapa ett stadsrum med torg som inramas av den nya 

bebyggelsen. I kommunens planprogram för förtätningsområdet redogörs vikten av att ta 

hänsyn till omkringliggande byggnader och viktiga siktlinjer. I planprogrammet tas också 

eventuella risker med förtätning upp gällande bland annat buller, dagvattenhantering och 

trafikkapacitet. 

6.3 ANALYSMODELLEN FÖRTÄTNINGSROSEN 

Analysmodellen förtätningsrosen var en bra metod att tillämpa för att få en helhetssyn på 

områdets förtätningspotential. Rosen tar upp viktiga stadsbyggnadsfrågor. Den belyser 

områdets drivkrafter och begränsningar samt ger en förenklad bild av områdets 

förutsättningar.  Rosen ger endast en indikation av förtätningspotentialen och inte ett absolut 

svar på förtätningsfrågan. En undersökning enligt förtätningsrosen ger en grund för om det är 

motiverat med fortsatta förtätningsstudier för ett område.  
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Förtätningsrosen är begränsad och den osynliggör viktiga faktorer som bör tas hänsyn till vid 

frågan om förtätning. Exempel på dessa faktorer är platsens identitet, sociala aspekter samt 

bevarande av kulturvärden och viktiga byggnader. En annan orsak till att en plats inte kan 

vara lämplig för förtätning är att området inhyser viktiga biologiska arter eller 

utrotningshotade djur och växter. Analysmodellen berör i första hand befintliga 

förutsättningar på platsen och tar inte hänsyn till vilka konsekvenser som kan uppstå vid en 

förtätning. En förtätning kan ge ökade bullernivåer och högre luftföreningar. Kapaciteten för 

infrastruktur, kollektivtrafik och service kan överbelastas och dessa system kan behöva 

expanderas då de utnyttjas av fler människor. För att rosen ska ge ett mer relevant svar 

angående förtätningsmöjligheten borde den ta upp frågan om både tillgänglighet och kapacitet 

då dessa faktorer kan vara avgörande. 

Hållbar utveckling är en viktig del i stadsbyggnadsplaneringen. Analysmodellen tar delvis 

hänsyn till ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter. Rosen uppmuntrar till ett högre 

kollektivtrafikutnyttjande, att befintliga resurser utnyttjas mer effektivt och att en blandstad 

förspråkas. Dock är detta en liten del av den hållbara utvecklingen och fler perspektiv bör tas 

hänsyn till. Rosen kan utvecklas antingen genom att lägga till fler kategorier och faktorer som 

behandlar hållbarhet, eller genom att göra flera olika rosor för de olika aspekterna av hållbar 

utveckling. Modellen skulle då kunna bli mer djupgående och behandla förtätning ur ett mer 

hållbart perspektiv. Exempel på kategori skulle kunna vara förtätningskänslighet och innefatta 

faktorer som berör viktiga kulturbyggnader, områdets biologiska mångfald, bullernivåer och  

luftföroreningar. Förtätningskapacitet är ett annat exempel som kan ta upp kapaciteten för 

infrastruktur, kollektivtrafik, service och omsorg.  

 

I detta examensarbete modifierades analysmodellens förklaringar och mått för att kunna 

genomföras i Karlstad. Stockholms studie var invecklad och komplicerad vilket gjorde att den 

skulle bli svår att genomföra. Därför förenklades både genomförandet och 

bedömningssystemet för att få en mer lättarbetad process. Den modifierade metoden berör 

dock fortfarande samma innehåll. Med en enklare process blev studien mer användarvänlig 

och mindre tidskrävande. Efter modifieringen blev rosen som metod lättare att tolka men 

förenklingen kan ha medfört att resultatet inte blev lika tillförlitligt som för Stockholms studie 

då studien från Stockholm är framtagen av mer sakkunniga. 

Den modifierade metoden går att tillämpa på andra områden och i andra städer. Dock måste 

vissa analysmått anpassas till områdets storlek och läge. Detta gäller för de mått som berör 
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givna radier, befolkningsmängd och kollektivtrafik. Radier och befolkningsmängd kan variera 

kraftigt beroende på områdets storlek och täthet och kollektivtrafiken kan vara mer eller 

mindre tillgänglig beroende på områdets lokalisering. På vissa platser kan det behövas tas 

hänsyn till hur långt det är till närmsta hållplats och inte endast turtätheten för 

kollektivtrafiken. 

 

 

7. SLUTSATS 

Förtätning är en aktuell stadsbyggnadsmetod och är en viktig strategi för att möta den ständigt 

pågående urbaniseringen. Beroende på ett områdes förutsättningar och förtätningens syfte kan 

det vara mer eller mindre lämpligt att använda förtätning som en metod för stadsutveckling. 

Fältstudien på Sundsta resulterade i att förtätningsområdets förtätningspotential blev 

”medelhög” och indikerar att området är lämpligt för förtätning. Analysmodellen 

Förtätningsrosen var en bra metod att använda för att få en förenklad bild över områdets 

förtätningsmöjlighet. Dock är förtätning mer komplext än att endast ses ur ett 

stadsbyggnadsperspektiv och rosen bör användas tillsammans med kompletterande uppgifter 

och undersökningar. 

 

8. TACKORD 

Det har varit en spännande och lärorik period och nu vill vi ta tillfället att tacka de som har 

hjälpt oss på vägen. Först riktar vi ett stort tack till vår handledare på Karlstads universitet 

Malin Olin för synpunkter och vägledning genom hela examensarbetets gång. Vi vill också 

tacka Karlstadsbuss och Karlstads kommun för viktig statistik och material. Ett extra tack 

riktas till Ossman Sharif på stadsbyggnadsförvaltningen för värdefull information om 

stadsförtätning i Karlstad. Slutligen vill vi tacka Christina Martinsson och Micael Forsman för 

betydelsefull korrekturläsning. 
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BILAGA 1 

Källa: Stockholms läns landsting (2009) 
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BILAGA 2 

Källa: Stockholms läns landsting (2009) 
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BILAGA 6 

Statistik från Karlstadsbuss (2015) 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

LINJE 2 mot Stora Torget
HPLnamn Totalt antal påstigningar mars

Norrstrandstorget 1497

Hagaborg 846

Hantverkaregatan 885

LINJE 3 mot Stora Torget
HPLnamn Totalt antal påstigningar mars

Sundsta/Älvkullen 6422

Millénsgatan 6588

Mellangatan 425

Brogatan 145

LINJE 6 mot Stora Torget
HPLnamn Totalt antal påstigningar mars

Nobelplan 1435

Nolbygatan 835

Sundsta bad och idrott 1619

Dahlgrensgatan 1264

Brogatan 106

LINJE 4 mot Stora Torget
HPL namn Totalt antal påstigningar mars

Nobelplan 1540

Nolbygatan 985

Sundsta bad och idrott 2116

Hantverkaregatan 1818


