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ABSTRACT 
 
The last decades have been characterized by urbanization due to that the 
cities have widened and increased remarkably in number of inhabitants. 
The urbanization trend has led to a high pressure on land resources in 
the city. Many municipalities have therefore developed urban 
densification as a city development strategy. However, it is not 
uncommon that urban densification claims the green spaces as a suitable 
area in exploitation purpose. The reduced urban green areas have 
contributed to the valuable natural and cultural values are lost. To take 
compensatory measures of green spaces exploitation has therefore 
become an increasingly important tool for the modern urban planning. 
Though urban green spaces have a lot of positive effects in human health 
and for the environment, many municipalities in Sweden still do not have 
a strategy of the city greenery neither a strategy of compensation 
measures.   
 
This paper aims to investigate and to examine the extent to which 
compensation measures have been taken for a sample of zoning plans in 
the cities Umeå, Skellefteå and Piteå. The analysis is based on municipal 
guide lines of land and water use as well as the zoning plans and 
interviews with responsible officials in each city. To answer the questions 
to which compensation measures are used in exploitation of urban green 
areas and how the urban environment in each town has changed over 
time a literature study was made as well as a spatial overview in GIS and 
presentation of relevant data. 
 
The findings in this study shows that all the investigated cities have 
adopted a population goal that increases pressure on new housing. 
Neither of the studied zoning plans has applied adequate compensation 
measures even though the exploitation is planned on urban green spaces. 
Neither do any of the municipalities have a strategic approach for urban 
green areas despite the national authority Boverkets (2012) 
recommendation for achieving a sustainable urban planning in the 
present and in the future.  
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: urban green areas, urban densification, urban planning, green 
space compensatory 
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1 INTRODUKTION 
 
I takt med urbaniseringen som under de senaste decennierna har 
dominerat samhällsutvecklingen har planeringen kommit att fokusera 
allt mer på den funktionsblandade tätbebyggda staden med höga 
byggnadshöjder. Detta har bidragit till att grönytor har fått ge vika för 
exploatering av bostäder och verksamheter (Gupta et. al., 2012). Även om 
det rådande planeringsidealet fokuserar på att främja mötet mellan 
människor och människor som integrerar staden genom en 
sammanhållen bebyggelse av bostäder, verksamheter och grönområden, 
kan det diskuteras huruvida förlusten av den naturliga, icke- 
antropogena grönstrukturen har blivit kompenserad i planeringen 
(Persson, 2011).  
 
Enligt Plan- och bygglagen ska ett naturvärde i första hand återställas 
med samma värde på samma plats som intrånget har skett på (SFS 
2010:900). Även Miljöbalken stadgar att verksamheters påverkan på 
miljön ska kompenseras med särskilda åtgärder och att hänsynsåtgärder 
ska vidtas innan exploateringen för att i största möjliga mån förhindra 
eller motverka intrånget (SFS 1998:808). Miljökompensation kan ses 
som en trefaldig princip vilken inkluderar en objektsorienterad strategi 
och en plats- och typorienterad strategi (Persson, 2011). Den 
objektsorienterade strategin syftar i likhet med Plan- och bygglagen att 
ersätta samma naturvärde på samma plats medan den plats- och 
typorienterade strategin fokuserar på förhållandet mellan naturvärdet 
och dess funktion (ibid). Idag finns dock inga riktlinjer för i vilken 
utsträckning som exploatören ska beakta skadan på miljön och hur 
omfattande kompensationsåtgärderna bör vara trots den rådande 
lagstiftningen och allmänna strategier. Att de stadsnära grönytorna 
innehar sociala, kulturella och ekologiska värden råder det dock ingen 
tvekan om. Minskad risk för mortalitet i hjärt- och kärlsjukdomar, 
förbättrad psykisk hälsa, klimatanpassning och en mötesplats för stadens 
invånare är några av de positiva effekter som urbana grönområden har 
(Nieuwenhuijsen et. al., 2017; Gupta et. al., 2012). Trots ett ökat fokus på 
att åskådliggöra urbana grönområden och dess kvalitéer är 
kompensationsåtgärder i dagens svenska samhälle ett komplext och 
svårdefinierat fenomen som sällan nämns i det fysiska planeringsarbetet. 
 
1.1 Problembeskrivning 

 
Utgångspunkten för studien är att värdefulla natur- och kulturvärden 
som går förlorade vid exploatering på grönyta inte kompenseras 
rättfärdigt utifrån sociala-, kulturella- och ekologiska aspekter (Gupta el. 
al., 2012). Vidare baseras studien på markanvändningskonflikterna 
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mellan stadsutveckling och urbana grönområden som uppstod då 
svenska städer konkretiserade förtätning som den huvudsakliga urbana 
utvecklingsstrategin (Nieuwenhuijsen et. al., 2017; Sandström, 2002). 
Förtätning innebär att tekniska förutsättningar såsom 
dagvattenhanteringen i stadskvarter försvåras och att den ekologiska 
hållbarheten, inkluderat människors hälsa och biologisk mångfald, 
minskar.  
 
1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet är att belysa hur förtätningsprojekt har påverkat grönstrukturen i 
städerna Umeå, Skellefteå och Piteå. Syftet preciseras genom följande 
frågeställning;  
 
- I vilken utsträckning har kompensationsåtgärder vidtagits för 

exploatering på grönyta i ett urval detaljplaneområden i städerna 
Umeå, Skellefteå och Piteå?  

 
1.3 Centrala begrepp 
 
Grönstruktur: ett mångfunktionellt begrepp då det omfattar både 
grönområden och grönytor i urbana områden samt estetiska värden, 
vatten, hälsa, klimatanpassning och fungerar som en spridningskorridor 
för växt- och djurlivet (Boverket, 2012). 
 
Grönytor: definieras som allt grönt inom tätortsgränsen (Statistiska 
Centralbyrån, 2010 a).  
 
Grönområde: grönytor inom tätorten och inom en trekilometersradie 
från tätortsgränsen. Till grönområde inräknas betesmark men inte 
åkermark (Statistiska Centralbyrån, 2005). 
 
Grönytefaktorn: förhållandet mellan tomtens yta och den ekoeffektiva 
ytan. Poängsättning av olika naturvärden som kvoteras med tomtens 
totala areal (Boverket, 2016) 
 
Tätort: koncentrerad bebyggelse med minst 200 invånare där avståndet 
mellan husen är mindre än 200 meter (Statistiska Centralbyrån, 2016 a). 
 
Tätortsgrad: andelen av kommunbefolkningen bosatta i tätorten 
(Statistiska Centralbyrån, 2015).  
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Förtätning: nybyggnationer i närhet till befintlig bebyggelse. Begreppet 
kan tolkas som en strategi för stadsutveckling utan att ta ny mark i 
anspråk (Boverket, 2016).  
 
Exploateringstal/exploateringsgrad: kvoten mellan områdets markyta 
och den sammanlagda bruttoarean byggd miljö (Göteborgs stad, 2008). 
 
Blandstad: även kallad den funktionsintegrerade staden vars syfte är att 
blanda funktioner i den bebyggda miljön (Bellander, 2005).  
 
Kvartersstruktur/kvartersstad: små kvarter med blandade funktioner 
av både bostäder och verksamheter som möjliggör flöden av människor 
och skapar spontana mötesplatser (Jacobs, 1961). Den traditionella 
kvartersstaden har en exploateringsgrad mellan 1,0-2,3 (Göteborgs stad, 
2008). 
 
Kompensation: ersättning för en förlust av exempelvis klimat- eller 
ekonomiskt relaterade värden (Persson, 2011).  
 
Kompensationsåtgärder/kompensationsprincipen: att kompensera för 
minskade naturvärden i samband med exploatering, med värden av 
samma eller liknande kvalitet (SFS 1998:808).  
 
Ekologisk hållbarhet: innefattar jordens ekosystem, däribland luft-, 
land- och vattenkvalitet, men även markanvändning, biologisk mångfald, 
människors hälsa samt ekosystemtjänster (Kungliga Tekniska 
Högskolan, 2017).  
 
Plan- och bygglagen: den svenska lagstiftningen som reglerar 
bebyggelse och markanvändning (SFS 2010:900).  
 
Miljöbalken: den svenska ramlagstiftningen om miljön (SFS 1998:808).  
 
Detaljplan: ett kommunalt planeringsinstrument för att reglera mark- 
och vattenanvändningen inom ett avgränsat område (SFS 2010:900). 
 
1.4 Disposition 
 
Det första kapitlet ger en introduktion till problematiken med minskad 
andel grönstruktur i urbana områden i samband med förtätningsprojekt. 
Kapitlet konkretiserar även syfte och frågeställningar samt presenterar 
en begreppslista.  
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Kapitel två behandlar de lagar och regelverk som ansett relevanta att 
betona för studien. Kapitlet beskriver för den svenska plan- och 
miljölagstiftningen samt rapporter från Boverket. 
 
Kapitel tre lyfter fram tidigare studier inom ämnet, vilket är en blandning 
av vetenskapliga artiklar och relevant litteratur. De tidigare studierna 
samt lagar och regelverk ligger till grund för studiens diskussion, analys 
och tolkning.  
 
Det fjärde kapitlet redogör för val av metod, urval och avgränsningar. 
Kapitlet beskriver hur tolkningen av insamlade data har behandlats samt 
diskuterar empirins styrkor och svagheter.  
 
I kapitel fem beskrivs bakgrunden för det studerade ämnet och dess 
rumsliga kontext.  
 
I kapitel sex presenteras resultaten. 
 
I kapitel sju analyseras och diskuteras resultaten utifrån teoretiska 
utgångspunkter. Personliga tankegångar och ställningstagande till 
empirin presenteras med ett kritiskt förhållningssätt. Även förslag till 
framtida forskning inom samhällsplanering ges genom representativa 
modeller. 
 
Kapitel åtta är en sammanfattning av studien.  
 
2 LAGAR OCH REGELVERK 
 
2.1 Plan- och miljölagstiftning 
 
2.1.1 Plan- och bygglagen 
 
Enligt den svenska Plan- och bygglagen ska varje kommun ha en 
uppdaterad översiktsplan som omfattar hela kommunens yta och 
inkluderar långsiktig vägledning beträffande mark- och 
vattenanvändningen (SFS 2010:900). Översiktsplanen ska innefatta 
riktlinjer om den byggda miljön, hur den ska användas, bevaras och 
utvecklas. I planen ska kommunen åskådliggöra riksintressen och 
beskriva hur de ska tillvaratas.  Miljökvalitetsnormerna ska följas och 
landsbygdsutvecklingen i strandnära lägen ska utredas i enlighet med 
Miljöbalken. Översiktsplanen är inte ett juridiskt bindande dokument 
tillskillnad från detaljplaner. Detaljplaners syfte är att reglera mark- och 
vattenanvändningen, bebyggelse och byggnadsverk inom ett avgränsat 
område. Detaljplaner ska upprättas då ny sammanhållen bebyggelse, 
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förändringar eller bevarande av bebyggelse och nytt byggnadsverk, 
planeras att uppföras. Kommunen kan reglera bebyggelsens användning, 
utformning och antal bostäder av olika slag samt bestämma 
byggnadernas placering. Vidare kan kommunen reglera områdets 
vegetation och markutformning. Planen ska inkludera en plankarta över 
området med tillhörande planbestämmelser samt en planbeskrivning. I 
plankartan ska det tydligt framgå vilka ändamål planområdet ska ha. 
Planbeskrivningen ska innehålla en redogörelse för planens 
förutsättningar, syfte och genomförande samt bakgrund till 
utformningen av planområdet och relevanta planillustrationer. Det ska 
även synliggöras om detaljplanen avviker från kommunens översiktsplan 
och bakomliggande skäl. Om planen förväntas bidra till påtagliga 
miljökonsekvenser ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas i 
enlighet med Miljöbalkens sjätte kapitel (ibid).  
 
2.2.2 Miljöbalken 
 
Miljöbalken är den svenska ramlagstiftningen vars syfte är att främja en 
hållbar utveckling och säkerhetsställa en hälsosam och god miljö (SFS 
1998:808). Miljöbalkens övergripande utgångspunkter är femfaldiga. 
Den första utgångspunkten är att skydda människors hälsa och miljön 
mot skador oavsett om skadan orsakas av miljöpåverkan eller 
föroreningar. Den andra till att vårda och trygga värdefulla natur- och 
kulturmiljöer. Den tredje till att bevara den biologiska mångfalden. Den 
fjärde till att mark och vatten ska användas utifrån ett långsiktigt socialt, 
ekologiskt, kulturellt och samhällsekonomiskt perspektiv. Den femte 
utgångspunkten är att främja återvinning och återanvändning från 
hushållen av såväl råvaror som energi. Alla som bedriver eller planerar 
för verksamhet ska vidta hänsynsåtgärder som förhindrar eller 
motverkar att verksamheten medför skada för människors hälsa eller 
miljön. Vidare är det stadgat att särskilda åtgärder ska kompensera 
verksamheters intrång i det allmänna intresset vid exploatering (ibid). 
Paragrafen lyder; 
 

”Tillstånd eller dispens och upphävande av tillstånd eller dispens får 
förenas med skyldighet att utföra eller bekosta 1. särskild undersökning 
av berört område, 2. särskilda åtgärder för att bevara berört område, 
och 3. särskilda åtgärder för att kompensera det intrång i allmänna 

intressen som verksamheten medför.” 
 

- SFS 1988:808 kap. 16 §9 
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2.2 Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende 
  
2.2.1 Miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” 
 

"Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och 
hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. 
Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och 

anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt 
och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra 

resurser främjas." 

 – Riksdagens definition av miljökvalitetsmålet (Miljömål, 2016) 

Enligt miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” ska den bebyggda miljön 
främja en hållbar utveckling och medföra goda livsmiljöer för människor 
(Miljömål, 2016). Över tid och i takt med urbaniseringen har 
befolkningen i svenska tätorter ökat. Detta har inneburit att tätorters 
landarealer har vidgats. Urbaniseringen har även bidragit till att 
stadskärnor i allt större utsträckning förtätas. Förtätning beskrivs som en 
miljövänlig strategi eftersom transportbehovet minskar. Å andra sidan 
ökar bullernivåerna och utrymmet för rekreationsmöjligheter minskar då 
förtätning inte sällan innebär att grönytor tas i anspråk (ibid).  
 
2.2.2 Urban grönstruktur och den fysiska planeringens roll 
 
Boverket (2012) betonar grönstrukturens 
mångfunktionalitet som en viktig utgångspunkt för 
Sveriges stadsgrönska. Grönstrukturen i urbana 
områden fungerar som en spridningskorridor för djur 
och växter, klimatanpassning, bidrar till renare luft 
samt har estetiska och hälsorelaterade värden. Vidare 
innehåller grönstrukturen funktioner direkt kopplade 
till vattenfrågor, såsom dagvattenhantering och 
avrinningsområden. Boverket (2012) betonar att 
grönstruktur inte enbart innefattar fysiska och 
tekniska värden, utan även sociala värden där 
människan står i centrum. Idag har cirka 50 svenska 
kommuner ett grönstrukturprogram eller en 
grönstrukturplan (se figur 1).  
 
Vikten av grönytor i urbana områden behandlas även 
i Boverkets (2017) vision för Sverige år 2025 
som syftar till att bevara tätortsnära natur och 
möjliggöra rekreation i nuläget och i framtiden. 

Figur 1. Svenska kommuner som har 
ett antaget grönstrukturprogram eller 
en grönstrukturplan inkluderat i dess 
översiktsplan. Källa: Boverket (2012)	
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Myndigheten betonar att varje kommun bör utarbeta en 
grönstrukturplan tillhörande deras översiktsplan. Syftet med 
grönstrukturplanen är att utifrån natur- och kulturhistoriska värden 
åskådliggöra vilka grönområden som är lämpliga att exploatera och vilka 
som bör bevaras. Vegetationen och grönytorna ska utredas i planen för 
att urskilja om negativa effekter på klimatet och eventuella 
miljöförstöringar kan minimeras. Visionen innefattar även mål gällande 
förtätning och hur bebyggelsen kan upprättas så att en god livsmiljö 
skapas. För att nå visionen för Sverige år 2025 föreslår Boverket (2017) 
tre huvudsakliga strategier. Den första strategin innebär att samtliga 
kommuner och berörda markägare ansvarar för att den tätortsnära 
naturen underhålls utifrån människan och områdets miljövärden (ibid). I 
denna del av grönstrukturplanens strategiska process betonas även att 
kommunerna ska synliggöra grönytorna och deras geografiska 
lokalisering (Boverket, 2012). Den andra strategin innebär att samtliga 
kommuner ska ha en uppdaterad grönstrukturplan och att kommuner 
ska utreda befintliga grönytors värden. Den tredje delen av 
grönstrukturplanen ska innehålla strategier om hur den kommunala 
grönstrukturen ska användas. Detta innebär att kommuner och 
exploatörer ska ta hänsyn till grönytors kvalitet och miljömässiga värden 
samt sociala aspekter vid förtätning av ett område (Boverket, 2017).  
 
3 TIDIGARE STUDIER 
 
3.1 Urbanisering, förtätning och urbana grönområden 
 
3.1.1 Ett förändrat planeringsperspektiv 
 
Nyström & Tonell (2012) betonar att den fysiska planeringen i allt större 
utsträckning fokuserar på att komplettera staden utifrån befintlig 
infrastruktur. Detta har lett till att planeringen har delats upp i tre 
huvudsakliga förhållningssätt. Det första förhållningssättet är att 
planeringen ska möjliggöra nybyggnationer på oexploaterad mark. Den 
andra är att planeringen ska möjliggöra att förändringar sker i redan 
bebyggda miljöer och den tredje är att planera för vård och bevarandet av 
befintliga miljöer. Nyström & Tonell (2012) belyser särskilt att stor 
hänsyn ska tas vid exploatering av redan bebyggda miljöer, vilket kräver 
att exploatören har tillräckligt med kunskap. För samtliga 
förhållningssätt ska en avvägning mellan det allmänna och det enskilda 
intresset genomföras varav tonvikten bör ligga på att inkludera berörda 
medborgare i planeringsprocessen. Nyström & Tonell (2012) betonar att 
den nutida planeringen kräver ett omstrukturerat fokus då den fram tills 
idag har baserats på att utvinna så mycket som möjligt av mark- och 
vattenresurserna. De menar att fokus istället bör ligga på att exploatera 
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utifrån ett långsiktigt hållbart planeringsperspektiv där naturresurserna 
beaktas och bevaras (ibid).   
 
Sandström (2002) beskriver hur urbana områden världen över har ökat i 
yta under de senaste decennierna. I Sverige är trenden densamma. 
Majoriteten bor i tätorter och i städer som har ett invånarantal högre än 
10 000. Utifrån urbaniseringen skildrar författaren höga påfrestningar 
på stadsmiljön. Tungmetaller och petroleumprodukter har ökat i såväl 
luften som i marken och i vattnet. Även det lokala klimatet, 
översvämningsrisker, buller, ljus samt nya arter är konsekvenser av 
urbaniseringen. Sandström (2002) menar dessutom att stadens 
biologiska mångfald och andelen grönområden har påverkats där marken 
ansetts mer lämplig för byggnader och övrig infrastruktur. Vidare 
beskrivs hur urbana grönytor har estetiska, funktionella, ekologiska, 
tekniska, symboliska och spekulativa värden. Utifrån dessa kvalitéer har 
grönstruktur blivit ett allt viktigare verktyg i dagens samhällsplanering. 
För Sveriges del har andelen urban grönyta minskat drastiskt i takt med 
förtätningen av städers centrum. Den fysiska planeringen har dock 
kommit att fokusera allt mer på hållbarhet och bevarandet av urbana 
grönområden, vilka ska regleras i varje kommuns grönstrukturplan som 
ett kompletterande dokument till översiktsplanen (ibid).  
 
3.1.2 Urbana grönområden och människors hälsa 
 

”…green cities are healthy cities” 
 

- Nieuwenhuijsen et. al. (2017) 
 
Nieuwenhuijsen et. al. (2017) beskriver urbana grönområden som högst 
väsentliga för människors hälsa. De menar att stadsutvecklingen har 
bidragit till att sjukdomar tenderar att klustras i urbana områden, men 
att nivåerna av ohälsa skulle minska om grönstrukturen fick mer 
utrymme i stadsplaneringen (ibid). Även Maas et. al. (2006) belyser 
urbana grönområdens positiva inverkan på människors hälsa. De har 
funnit ett signifikant samband mellan människors upplevda hälsa och 
närheten till grönområden inom en- och trekilometersradie. 
Grönstruktur bör därför inte ses som ett luxuöst inslag i 
stadsplaneringen utan som en viktig komponent i strävan mot en hållbar 
utveckling (ibid).  
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3.2 Att kompensera för exploatering på grönyta 
 
3.2.1 Miljökompensationens införande i Sverige 
 
Begreppet miljökompensation myntades i Sverige genom Emanuelsson 
et. al. (1996) rapport. Rapporten syftade till att belysa viktiga åtgärder för 
hållbart utnyttjande och bevarande av biologisk mångfald inom den 
tätortsnära miljön. Detta för att skapa riktlinjer för hur värdefulla miljö- 
och biotopvärden ska kompenseras vid exploatering. Emanuelsson et. al. 
(1996) rekommendationer ledde till att en Departementsutredning 
genomfördes år 1997. Syftet med utredningen var att förhindra en 
gradient inskränkning i naturmiljöer varav kompensation lyftes fram 
som en positiv åtgärd (Ds 1997:52). Då exploatörer gör intrång i 
naturkänsliga områden ska skadan enligt Departementsutredningen 
ersättas. Även en minskad biologisk mångfald förväntas hindras genom 
att vidta kompensationsåtgärder i urbana områden. Utredningen 
refererar till den tyska kompensationsprincipen som innebär att det inte 
får tas fler natur- och kulturvärden än vad exploatören ger miljön 
tillbaka. Oundvikliga intrång i miljön ska därför kompenseras med 
likvärdiga kvalitéer. Enligt det tyska systemet kring markanvändning är 
det exploatörens ansvar och skyldighet att kompensera för intrånget 
genom konkreta åtgärder (ibid). Departementsutredningen beskriver hur 
Tyskland har upprättat fyra kompensationsåtgärder med en 
prioriteringsordning. Den mest prioriterade åtgärden är att undvika 
intrånget helt, följt av den näst prioriterade åtgärden som syftar till att 
begränsa intrånget. Den tredje åtgärden innebär att den inskränkta 
resursen ska kompenseras med direkta åtgärder och den fjärde åtgärden 
innebär att resursen ska ersättas eller kompenseras med likvärdig resurs 
på annan plats än inom planområdet. Om dessa åtgärder inte uppfylls 
blir exploatören ersättningsskyldig, varav en avgift till 
naturskyddsfonden ska betalas in (ibid).  
 
Departementsutredningen refererar även kompensationsåtgärder till den 
svenska miljölagstiftningens allmänna regler om att en hållbar utveckling 
ska säkras, att den biologiska mångfalden ska bevaras och att värdefulla 
natur- och kulturmiljöer ska skyddas och vårdas (Ds 1997:52). Vidare 
framhävs hänsynsreglerna som ett argument för relevansen av 
kompensation. Utredningen betonar även vikten av Plan- och bygglagens 
ställningstagande, att miljön i första hand ska kompenseras med samma 
naturvärde på samma plats, i andra hand genom att kompensera för 
samma naturvärde på en annan plats och i tredje hand att bistå med 
ekonomiska resurser till ett hotat område (ibid).  
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3.2.2 Kompensationsbegreppet och kompensationsstrategier 
 

”Själva poängen med miljökompensation är att det är ett verktyg som 
skall öka våra naturvärden i samhället” 

 
- Persson (2011, s. 157) 

 
Persson (2011) behandlar komplexiteten i kompensationsbegreppet. 
Termen är bred och kan tolkas på olika sätt. Exempelvis benämner 
Stockholm stad kompensationen för grönområden som 
”grönmarkskompensation” medan Trafikverket väljer att inkludera både 
grönområden och andra värdefulla natur- och kulturvärden inom termen 
”miljökompensation”. Vidare betonar Persson (2011) förekomsten av en 
ytterligare kompensationsterm kallad ”ekologisk kompensation”, vilken 
används då exploatören vill utesluta socio- ekonomiska aspekter.  
Författaren skildrar miljökompensation som en nödvändig åtgärd 
orsakad av en medveten antropogen handling varpå syftet är att ersätta 
förlorade värden (ibid). 
 
Persson (2011) belyser fördelarna med miljökompensation som 
kunskapsgivande och som en vinnande handling för både miljön och 
exploatören där exploatören ansvarar för att den totala andelen 
miljövärden inte minskar. Kompensationsåtgärder kan dock kritiseras ur 
den synpunkten att naturvärden inte skapas antropogent, vilket kan leda 
till att miljön liknas vid ett kapital och att exploatering försvåras. Persson 
(2011) konkretiserar att miljökompensation är ett viktigt verktyg för 
samhällsplaneringen men att det krävs tydliga riktlinjer och strategier för 
att tillämpningen ska fungera. En kompensationsåtgärd bör vara 
miljömålsorienterad, vilket innebär att åtgärderna ska grunda sig i de 
värden som ger bäst verkan utifrån de 16 nationella miljömålen. Utifrån 
kompensationsstrategier och de uppenbara fördelarna med 
miljökompensation menar Persson (2011) att prioriteringsfrågan kring 
kompensationsåtgärder och åtgärdernas kompensationsgrad bör ta 
större plats i den fysiska planeringen. Exploatörer bör genomföra mer 
omfattande utredningar av naturens rekreationsmöjligheter och dess 
sociala värden (ibid).  
 
3.2.3 Värdering av grönytor och ekokonton 
 

” In highly urbanized areas such as big towns and cities it is extremely 
difficult to find space to plant a new tree.” 

 
- Gupta et.al. (2012, s. 334) 



11 
	

 
Gupta et. al. (2012) beskriver att den nuvarande urbaniseringstakten 
förväntas leda till att fem av åtta miljarder människor är bosatta i urbana 
områden år 2030. Även om tillväxten i städer innebär fördelar såsom 
ökade resurser för bland annat näringslivet och bostadsmarknaden, 
skapas konsekvenser för urbana grönområden vars markyta minskar 
trots dess välkända ekologiska, sociala, estetiska och kulturella värden. 
Enligt Gupta et. al. (2012) bör urban grönstruktur därför utvärderas 
utifrån ett index som definierar grönskans kvantitet, storlek, andel och 
kvalitet. Detta förväntas främja väsentliga värden som bidrar till att en 
långsiktigt hållbar samhällsplanering uppnås. Vidare menar författarna 
att den generella procentuella andelen grönstruktur i staden inte är lika 
väsentlig som hur ytorna fördelas i olika stadsdelar och områden, baserat 
på indexet för grönstruktur. Ett index konstruerat för kvantifiering och 
kvalificering av urbana grönområden presenteras som ett viktigt verktyg 
för att förbättra kvaliteten på stadens grönska men även för att 
identifiera kritiska områden och upprätta lämpliga åtgärder. Gupta et. al. 
(2012) menar att indexet idag bör utvärderas utifrån Geografiska 
Informationssystem (GIS) och fjärranalysbilder samt att indexet även 
bör gestaltas via 3D- modellering. Slutligen betonas svårigheterna med 
att ersätta eller kompensera urbana grönområden då stadsutrymmet är 
begränsat, vilket innebär att dagens fysiska planering har kommit att få 
ett utökat fokus på ”urban green layers” det vill säga att grönskan 
fokuseras till hustak eller husfasader (ibid).  
 
Även Larsson (2007) betonar kompensationsåtgärder som ett väsentligt 
samhällsplanerarinstrument för att säkerhetsställa grönstrukturen i 
städer. Kommunernas grönstrukturplan bör därför inkludera ett 
ekokontosystem innefattande biotopvärden. Ekokontot möjliggör att 
nödvändiga kompensationsåtgärder krediterar biotopvärden från 
ekokontosystemet, varav kostnaderna betalas av exploatören på 
motsvarande sätt (ibid). Persson (2011) nämner ekokonton och 
värdesättningen av grönytor med poäng som olika typer av 
planeringsmekanismer. Poängsättningen av grönytor kan benämnas som 
grönytefaktorn vilken delar in naturtyper i olika värden mellan 0,0 och 
1,0 beroende på dess egenskaper. Ju högre poäng desto högre är 
naturvärdet. Naturtyperna skapar sålunda olika ytor inom en area utifrån 
deras värderade poäng. Denna modell innebär att poängen som ges för 
varje yta inom den totala arean ska motsvara summan av planområdets 
värde. För att modellen ska stämma i slutändan behöver 
kompensationsåtgärdernas poäng därför motsvara miljöskadans poäng 
(ibid). Danielson et. al. (2015) menar att det finns givna metoder och 
förhållningssätt för kompensationsåtgärder men att begreppet är 
svårdefinierat. Problem uppstår beträffande vad som ska kompenseras 
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och vem som tolkar de olika naturtypernas värden. De betonar även att 
kompensationsvärden är föränderliga över tid och varierar i takt med 
stadsutvecklingen. Därför bör värdering av naturtyper och grönytor ske 
kontinuerligt (ibid).  
 
4 METOD 
 
Uppsatsen är en fallstudie i tre städer utmed norrlandskusten, Umeå, 
Skellefteå och Piteå. Valet av städer grundar sig i en nyfikenhet att 
undersöka huruvida Umeå, Skellefteå och Piteå har liknande 
stadsutvecklingstrender trots olikheter i storlek, sammansättning och 
geografisk lokalisering. En detaljplan i varje stad har granskats och 
innehållet har analyserats med avseende på i vilken utsträckning som 
kompensationsåtgärder har vidtagits. För att få en vidare förståelse hur 
kommunala tjänstemän ställer sig till respektive stadsutveckling, 
kommunal grönstrukturplanering och detaljplan har telefonintervjuer 
med ansvariga planarkitekter genomförts. Intervjuerna genomfördes 
med Tomas Strömberg, stadsarkitekt på Umeå kommun, Harriet 
Wistemar, kommunarkitekt på Skellefteå kommun och Florian Steiner, 
stadsarkitekt på Piteå kommun. Det insamlade materialet identifierades 
och analyserades utifrån tre analyser. För att åskådliggöra städernas 
förändringar i folkmängd, tätortsgrad och invånartäthet sedan år 1990 
upprättades tabeller baserat på offentlig statistik från Statistiska 
Centralbyrån. Vidare presenteras ett urval flygfoton av ett annat område 
än de studerade detaljplaneområdena vid två olika tidpunkter för att 
exemplifiera städernas förändring över tid. Respektive stad, dess 
markanvändning och planområdets lokalisering har kartlagts i 
Geografiska Informationssystem (GIS) för att synliggöra och visualisera 
grönområden och bebyggd mark. För att tydliggöra förslag till framtida 
forskning inom samhällsplanering skapades ett representativ förslag i 
Autodesk Revit 2016 till alternativ utformning av en av de här studerade 
detaljplaner.  
 
4.1 Forskningsmetod 
 
För studien har en kvalitativ forskningsmetod strategiskt tillämpats. 
Valet av forskningsmetod grundar sig på att det ansetts förstärka syftets 
karaktär och skapa en helhetsbild av den insamlade empirin. Då 
kompensationsåtgärder är ett nutida fenomen, har de kvalitativa 
uppgifterna grundat sig på bakgrundsinformation om de studerade 
städerna. Enligt Denscombe (2009) kan kvalitativa studier skapa en 
utvecklad helhetsbild och bidra till en ökad förståelse om det studerade 
ämnet. En nackdel med kvalitativa studier är att forskarens identitet, 
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ålder och kön kan påverka intervjuerna och hur respondenterna väljer att 
svara på frågorna (ibid).  
 
4.1.1 Fallstudie 
 
Denna fallstudie är uppdelad i tre delar. Den första delen har haft 
inläsning av kommunala plandokument och övergripande strategier som 
utgångspunkt. I denna del har demografiska och geografiska trender 
kartlagts och åskådliggjorts genom såväl illustrationer i form av tabeller 
och figurer som ett representativt urval flygfoton. Den andra delen har 
syftat till att ge en djupare förståelse och granskning av respektive 
detaljplan utifrån de identifierade trenderna och tidigare studier om 
urbana grönområden och miljökompensation. Den tredje delen har 
grundat sig på kvalitativa data i form av telefonintervjuer med 
planarkitekter för de studerade detaljplanerna, vilka sedan har 
analyserats. Enligt Denscombe (2009) fokuserar fallstudier på att betona 
ett eller ett fåtal attribut av ett särskilt fenomen. Målet med att 
undersöka ett särskilt fenomen är att möjliggöra relevansen till ett större 
och generaliserbart perspektiv utifrån bakomliggande processer, vilket 
har varit utgångspunkten för denna studie (ibid). 
 
4.2 Urval och avgränsning 
 
Studien har avgränsats till att studera kompensationsåtgärder för ett 
urval detaljplaner inom en trekilometersradie från Umeå, Skellefteå och 
Piteås stadskärna. Förlorade natur- och kulturvärden samt sociala 
värden har undersökts utifrån miljökompensation i planområdena 
Kvarteret Mården 11 m.fl. i Umeå, Kvarteret Renen, Strömsör m.m. i 
Skellefteå och Kvarteret Rönnen i Piteå. Detta innebär således att 
ekonomisk kompensation till privatpersoner eller verksamheter då 
kommunen tar mark i anspråk inte har behandlats.  Urvalet grundar sig i 
kommunernas arbete att förtäta i centrala lägen. För att exemplifiera har 
ett relevant urval flygfoton av ett annat område än detaljplaneområdena 
betonats. Då förtätning och befolkningstillväxt präglar samtliga städer 
kan det antas att exemplifieringen är en representativ generalisering. 
Vidare har en CAD- modell skapats baserat på tidigare studier samt lagar 
och regelverk. Modellen grundar sig på en av de studerade 
detaljplanerna, Mården 11 m.fl., för att exemplifiera hur 
miljökompensation kan beaktas och vilka kompensationsåtgärder som 
kan anses lämpliga att vidta. Anledningen till att CAD- modellen baseras 
på Mården 11 m.fl. är att det är den planen som har varit antagen längst 
av här studerade detaljplaner. Värt att nämna är att syftet med 
exemplifieringen är att betona bevarandet av grönytor i urbana miljöer 
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utifrån studiens syfte, vilket innebär att modellen kan ha frånsett andra 
aspekter av samhällsplaneringen. 
 
GIS- kartorna som presenterar markanvändningen i respektive stad 
baseras på öppna baskartor där kategoriseringen har delats upp i fem 
variabler som ansågs mest relevanta utifrån studiens syfte (se tabell 1). 
Värt att nämna är att grönytor inom kvartersmark har frånsetts i 
kategoriseringen för att visualisera en övergripande generaliserad bild 
kring markanvändningen i staden. En mer ingående analys av 
markanvändning och bebyggelsestruktur har istället grundat sig på de 
studerande detaljplanerna i respektive stad.  Bakgrundsdata grundar sig 
på offentlig statistik för tätorterna Umeå, Skellefteå och Piteå, vilka i 
studien benämns städer.  
 
Tabell 1. Kategorisering av markanvändningsvariabler. 
Källa: OpenStreetMap, (2017) 

Variabler  
OpenStreetMap 

 Variabler egen 
kategorisering 

 Bostadsområden	  Bostäder och 
bostadsområden 

 Kulturskog  
 Naturskog	 
 Naturreservat	 

 Naturligt 
gräsbevuxen mark 

Park  
Planerade grönytor  

Bollplan  
Idrottsanläggningar  

 
 Aktivitetsyta  

Sjö och vattenmagasin    Vattenområden 

 
4.3 Empiriinsamling och bearbetning 
 
3.3.1 Bakgrundsdata 
 
Bakgrundsdata består av statistisk gällande befolkningsmängd, 
invånartäthet och tätortsgrad hämtat från Statistiska Centralbyrån för 
tidsperioden 1990 fram till år 2015. Datat bearbetades i Excel varav en 
procentuell förändring mellan tidpunkterna beräknades för att tydliggöra 
städernas utveckling. För konstruktion av kartor i Geografiskt 
Informationssystem, ArcGIS version 10.3.1 har data hämtats från 
Lantmäteriet gällande kommunindelning och topografi. 
Markanvändningsvariablerna baseras på OpenStreetMap (2017) och 
kategoriserades utifrån studiens syfte till fem relevanta variabler (se 
tabell 1).  
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3.3.2 Kvalitativa data 
 
Det kvalitativa materialet baseras på tre semistrukturerade 
telefonintervjuer med planarkitekter för respektive detaljplan. Den 
semistrukturerade metoden har tillämpats ur den aspekten att det har 
funnits en flexibilitet i intervjufrågorna där respondenten har fått 
möjlighet att utveckla sina idéer. Intervjuerna pågick i cirka 30 minuter 
och utgick ifrån ett antal förutbestämda intervjufrågor (se bilaga 1). 
Syftet med intervjuerna var att få en övergripande inblick i det 
kommunala planarbetet med grönstruktur och förtätning. Det var av vikt 
att få en helhetsbild om natur- och kulturvärden har inventerats inom 
detaljplaneområdet och huruvida kompensationsåtgärder har vidtagits. 
Intervjudata bearbetades utifrån tre analyser varav liknande svar 
gällande stadsmässig befolkningstillväxt och grönstruktur framkom vid 
samtliga intervjuer. För att möjliggöra en sådan identifiering fördes 
anteckningar under intervjuerna varav relevanta citat antecknades. 
Direkt efter intervjuerna sammanfattades materialet varav relevanta 
underrubriker för samtliga intervjuer skapades. Dessa underrubriker 
möjliggjorde en jämförelse mellan de studerande städerna.  
 
Enligt Braun & Clarke (2006) behöver forskaren göra en avvägning av 
intervjumaterialet då det inte finns något enkelt svar på frågan om 
proportionen av insamlade kvalitativa data är tillräcklig. Vidare har 
denna studie haft ett teoretiskt angreppssätt då jag har drivits av ett 
analytiskt intresse baserat på tidigare studier och egna förväntningar på 
intervjuerna. Analysen har skapat en detaljerad beskrivning av specifika 
delar av insamlade data hellre än att skapa en övergripande inblick i 
ämnet. Analysen bygger således på ett selektivt urval som anses relevanta 
för studiens syfte och karaktär (ibid).  
 
Denscombe (2009) menar att processen att analysera kvalitativa data är 
ett femstegsförfarande. Steg ett innebär att materialet förbereds, det 
andra steget innebär att skapa förtrogenhet med data och det tredje 
steget att tolka data utifrån kodning eller kategorisering. Steg fyra syftar 
till att data ska verifieras utifrån studiens syfte och lämpligheten samt 
huruvida ett neutralt tillvägagångssätt har tillämpats. Detta steg är 
således grunden till materialets validitet och reliabilitet samt huruvida 
data är generaliserbart. Det slutgiltiga steget är att det bearbetade 
materialet presenteras på ett rimligt sätt (ibid).  
 
4.3.3 Litteraturöversikt 
 
Utöver en inläsning av vetenskapliga artiklar, relevant litteratur och en 
beskrivning av den svenska plan- och miljölagstiftningen har Umeå, 
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Skellefteå och Piteås översiktsplan granskats. Därtill har en mer 
ingående läsning av de tre studerade detaljplanerna genomförts. De 
detaljplaner som har lästs in och analyserats är Detaljplan för 
fastigheten Mården 11 m.fl. inom Öst på Stan i Umeå kommun, 
Detaljplan för kvarteret Renen, Strömsör m.m. inom stadsdelen 
Älvsbacka i Skellefteå kommun och Kvarteret Rönnen- planprogram i 
Piteå kommun. 
 
4.4 Metoddiskussion 
 
Enligt Denscombe (2009) har alla forskningsmetoder brister. För denna 
studie kan resultatet ha påverkats och förhastade slutsatser dragits då de 
granskade detaljplanerna är i olika skeden i detaljplaneförfarandet. 
Detaljplanen Mården 11 m.fl. lokaliserat i Umeå och Kvarteret Renen, 
Strömsör m.m. i Skellefteå är antagna och har vunnit laga kraft medan 
Kvarteret Rönnen i Piteå endast är i upprättelsefasen av ett 
planprogram. Detta har inneburit att en plankarta med tillhörande 
planbestämmelser endast presenteras för detaljplaneområdena i Umeå 
och i Skellefteå.  
 
För materialinsamlingen av bakgrundsdata uppstod problem att finna 
statistik som var representativ för samtliga studerade städer. Detta med 
anledning av att den önskvärda statistiken främst är baserat på tätorter 
med över 30 000 invånare, vilket är fallet för Umeå och Skellefteå men 
inte för Piteå. Den önskvärda statistiken som har exkluderats i studien är 
sålunda förändringar i landareal, andelen stadsgrönska, antalet 
nybyggnationer och förändringar i byggnadshöjd.  
 
Kvaliteten på det insamlade data kan ha påverkats av valet att genomföra 
telefonintervjuer. Med anledning av att intervjuerna genomfördes via 
telefon gavs ingen möjlighet för varken respondenteten eller intervjuaren 
att bilda sig en uppfattning om ålder, kroppsspråk eller etniskt ursprung, 
vilka är några faktorer som kan påverka intervjusvaren (Denscombe, 
2009). Detta kan ses som en positiv aspekt då det kan tänkas ha bidragit 
till en ökad objektivitet och opartiskhet hos mig. Dock kan det diskuteras 
huruvida intervjusvaren skulle ha varit utförligare om ett fysiskt möte 
hade genomförts. En svårighet med att bedöma kvalitativa data överlag 
är att det är omöjligt att genomföra en exakt likadan undersökning om 
den skulle behöva kontrolleras (ibid). I vilken utsträckning som data kan 
anses tillräckligt och tillförlitligt är därför en bred tolkningsfråga. Ur den 
synpunkten är det även av vikt att reflektera över min roll och hur den 
har påverkar studiens resultat. Detta förklaras enligt Denscombe (2009); 
 
 



17 
	

”forskarens identitet, värdering och övertygelser spelar en roll i 
produktionen och analysen av kvalitativa data, och att forskaren därför 
bör se till att distansera sig från sina normala, vardagliga övertygelser 
och vänta med att ta ställning till sociala frågor så länge forskningen 

pågår” 
 

- Denscombe (2009, s. 384) 
-  

5 BAKGRUND och RUMSLIG KONTEXT 
 
5.1 Umeå kommun 
 
Umeå är lokaliserat i Västerbottens län (se bilaga 2) och är residensstad i 
länet (Umeå, 2017). År 2016 var 122 892 personer bosatta i Umeå 
kommun (Statistiska Centralbyrån, 2017 a).  
 
År 2008 antog kommunfullmäktige i Umeå ett befolkningsmål på 
200 000 invånare år 2050 (Umeå kommun, 2017). Detta kräver att den 
årliga befolkningstillväxten är minst 2 000 invånare. För att uppnå målet 
har kommunen upprättat ett antal strategier. Dessa strategier är den så 
kallade femkilometersstaden, att komplettera lämplig bebyggelse, att 
skapa hög täthet i nya stadsdelar, att utveckla offentliga rum, bidra till 
tillväxt i kollektivtrafikstråk samt att sträva mot den hållbara staden 
definierad av mångfald och jämlikhet. Kommunen beskriver mer konkret 
att den fysiska planeringens fokus ligger på att förtäta stadskärnan med 
ny eller kompletterande bebyggelse med höga byggnadshöjder inom en 
radie på femkilometer från Umeås stadskärna samt från 
Universitetsområdet. Vidare betonas viljan att uppnå en attraktiv 
blandstad som har ett tillfredsställande kulturellt utbud med många 
mötesplatser som främjar integration (ibid).  
 
I Fördjupningen för Umeå betonas att kommunens grönstruktur 
möjliggör rekreation, naturupplevelser, friluftsliv och mångfald samt 
fungerar som ett karaktäristiskt uttryck för stadens geografiska 
förutsättningar och estetik (Umeå kommun, 2011). Grönstrukturen 
betraktas som en viktig tillgång utifrån de sociala- och ekologiska 
perspektiven samt ur ett tillgänglighetsperspektiv. Kommunen anser att 
det bör finnas en grön oas såsom stadsdelsparker inom ett avstånd på 
maximalt 250 meter från bostaden. I fördjupningen skrivs att det i 
framtiden bör upprättas ett grönstrukturprogram med övergripande 
strategier och riktlinjer för hur förlorade värden ska kompenseras då 
grönyta eller naturmark tas i anspråk. Ett förslag på ett sådant program 
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är att grunda en platsbank som pekar ut alternativa områden som 
lämpliga för stadsparker eller naturmiljöer (Umeå kommun, 2011).  
 
5.2 Skellefteå kommun 
 
Även Skellefteå ligger i Västerbottens län (se bilaga 2). Invånarantalet i 
kommunen uppgick år 2016 till 72 266 personer (Statistiska 
Centralbyrån, 2017 a).  
 
Skellefteå kommun har en översiktsplan från år 1991 som har legat till 
grund för uppdaterade fördjupade översiktsplaner och tematiska tillägg. 
År 2016 antog kommunfullmäktige i Skellefteå en Fördjupad 
översiktsplan för Centrala stan vilken betonade ett befolkningsmål i 
kommunen på 80 000 invånare år 2030 (Skellefteå kommun, 2016). 
Syftet med planen är att skapa beslutsunderlag för framtida utveckling av 
centrala stan i linje med Skelleftebornas önskemål. Vidare är syftet att 
skapa förutsättningar för 1 200 nya bostäder i centrala stan för att 
tillgodose befolkningsmålet. För att skapa en hållbar, unik, attraktiv och 
mångsidig stadsmiljö vill kommunen arbeta med att förtäta genom ny 
bebyggelse eller påbyggnationer och skapa ett tydligt stadsrum. I 
fördjupningen beskrivs en sammanhängande grönstruktur som en viktig 
aspekt för såväl djur- och naturlivet som för människans hälsa och 
sociala behov. Stadsgrönskan består idag av alléer, mindre parker och 
planteringar (ibid).  
 
5.3 Piteå kommun 
 
Piteå är lokaliserat i Norrbottens län (se bilaga 2). År 2016 var 41 904 
personer bosatta i kommunen (Statistiska Centralbyrån, 2017 a).  
 
År 2016 antog kommunfullmäktige i Piteå en ny översiktsplan 
innefattande planstrategier och riktlinjer för mark- och 
vattenanvändning fram till år 2030 (Piteå kommun, 2016). Syftet med 
planen är att främja en hållbar utveckling och befolkningstillväxt. 
Kommunens befolkningsmål är 46 000 invånare år 2030. Kommunen 
planerar att skapa en attraktiv miljö för näringsverksamhet, kultur, 
utbildning och boende. För att tillgodose befolkningstillväxten ska 
produktionen av bostäder öka i centrala lägen utifrån kommunens 
antagna utvecklingsstrategi förtätning samt dess vision om att 
karaktäriseras som en blandstad. Piteå har under de senaste 25 åren haft 
en befolkningsökning, dock med en problematisk demografi då många 
invånare är över 65 år. Kommunen vill därför satsa på ett rikt näringsliv 
och attraktiv infrastruktur. Översiktsplanen innehåller ett antal strategier 
gällande grönstrukturen i kommunen och särskilt inom Piteås 
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stadskärna. All planering ska säkerhetsställa gröna miljöer som i sin tur 
ska främja mötet mellan människor, aktiviteter och rekreation. Stadens 
parker och träd ska bevaras och underhållas och likaså andra 
grönområden med höga värden. Piteå kommun har sedan år 2012 ett 
stadsbildsprogram som framhäver att de tidigare gröna miljöerna i 
stadskärnan har fått ge vika för hårdytor såsom parkeringsplatser (ibid).  
 
5.4 Förändrade stadsmiljöer 
 
Städerna Umeå, Skellefteå och Piteå har sedan 1990-talet haft en 
markant befolkningstillväxt (se tabell 2). Tabell 2 visar att städerna 
överlag har haft en positiv procentuell förändring i folkmängd för 
respektive femårsperiod. För Umeås del har befolkningstillväxten 
inneburit att invånartätheten har ökat avsevärt. Att Umeå inte har 
präglats av en tätortsutvidgning trots den snabba befolkningstillväxten 
beror på att omfattande nybyggnationer har uppförts främst inom 
stadens gränser. Under samma tidsperiod har invånartätheten i 
Skellefteå minskat trots den stadsmässiga befolkningstillväxten. Detta 
beror på att staden har vidgats, vilket har skapat en spridning i 
bosättningsmönster. Även Piteås stadsmiljö har förändrats i och med 
urbaniseringen. Staden har utvidgats till följd av att invånartätheten har 
minskat. I tabell 2 visas att befolkningsökningen från föregående 
mätning var som högst i Umeå och i Piteå år 1995 och i Skellefteå år 
2015.  
 
Tabell 2. Förändring i folkmängd och invånartäthet (inv/km2) i städerna Umeå, Skellefteå och Piteå.  
Källa: Statistiska Centralbyrån (2017 b) 

Folkmängd och invånare per km2  

 
Umeå Skellefteå Piteå 

År 
Folkmängd  
(+- %) 

Täthet 
(+- %) 

Folkmängd  
(+- %) 

Täthet  
(+- %) 

Folkmängd  
(+- %) 

Täthet  
(+- %) 

1990 60 305 1 852 31 051 1 506 17 727 1 009 

1995 
68 494  

(+12 %) 
2 048  

(+9,6 %) 
31 940  

(+2,8 %) 
1 479  

(+-0 %) 
22 402  

(+21 %) 
902  

(-11%) 

2000 
70 959 

(+4,5 %) 
2 124 

(+3,6 %) 
31 742 

(+-0 %) 
1 463 

(+-0 %) 
22 152 

(-0,1 %) 
892 

(-0,1 %) 

2005 
75 643 

(+6,2 %) 
2 299 

(+7,7 %) 
32 425 

(+2,2 %) 
1 506 

(+2,9 %) 
22 650 

(+2,8 %) 
918 

(+2,9 %) 

2010 
79 594 
(+5 %) 

2 331 
(+1,4 %) 

32 775 
(+1,1 %) 

1 507 
(+-0 %) 

22 913 
(+1,2 %) 

926 
(+0,9 %) 

2015 
83 249 

(+4,4 %) 
2 586 

(+9,9 %) 
35 516 

(+6,8 %) 
1 431 

(+- %) 
23 067 

(+0,7 %) 
981 

(+-0 %) 
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Även tätortsgraden i Umeå, Skellefteå och Piteå har stigit sedan 1990-
talet (se tabell 3). År 2015 var nästan 70 procent av 
kommunbefolkningen i Umeå bosatt i staden medan knappt 50 procent 
av Skellefteborna var bosatta i Skellefteå stad (se tabell 3). Under samma 
år var över hälften av Piteås kommunbefolkning bosatta i staden (se 
tabell 3). Trots att Piteå är den minsta staden av här studerade städer, 
sett till folkmängd och täthet (se tabell 2) visar tabell 3 att det är den 
staden där andelen tätortsbosatta har ökat mest mellan år 1990 och 2015.  
 
Tabell 3. Tätortsgrad i Umeå, Skellefteå och Piteå. 
 Källa: Statistiska Centralbyrån (2017 a).  
Tätortsgrad 
År Umeå Skellefteå Piteå 

1990 66,0 % 41,2 % 44,3 % 
1995 67,6 % 42,3 % 54,7 % 

2000 67,9 % 43,8 % 54,9 % 
2005 68,3 % 45,0 % 55,4 % 
2010 69,0 % 45,7 % 56,0 % 
2015 69,0 % 49,3 % 55,5 % 

 
Som tidigare nämnt är förtätning av centrala stadsdelar ett rådande 
planeringsideal för Umeå, Skellefteå och Piteå (Umeå kommun, 2011; 
Skellefteå kommun, 2016; Piteå kommun, 2016 b). En exemplifiering på 
en sådan exploatering visas i figur 2 och figur 3. Flygfotona uppvisar 
området Öbacka strand lokaliserat cirka två kilometer från Umeås 
stadskärna och i närheten av Universitetsområdet samt Umeälven (AB 
Bostaden, 2017). Fotona åskådliggör en kraftig förtätning på en mark 
som tidigare dominerades av grönstruktur till att innehålla 550 
lägenheter i byggnader med 10 våningar (Umeå kommun, 2017 b; Umeå 
kommun, 2013). Enligt Boverket (2012) har ingen av de studerade 
kommunerna en strategisk grönstrukturplan som säkerhetsställer 
stadsgrönskans mångfunktionella betydelse, vilket fallet Öbacka strand 
är en generaliserad exemplifiering på. Liknande fall där stadsnära 
grönytor har tagits i anspråk och exploaterats finns även i Skellefteå och i 
Piteå.  
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Figur 2. Flygfoto över Öbacka strand år 1986. Källa: Umeå kommun (2017 c).  
 

 
  Figur 3. Flygfoto över Öbacka strand år 2015. Källa: Umeå kommun (2017 c).  
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Figur 5. Förslag till gestaltning av Mården 11 m.fl.  
Källa: Umeå kommun (2016) 
	

Bostäder 

6 RESULTAT 
 
6.1 Detaljplan för fastigheten Mården 11 m.fl. 
 
År 2014 påbörjade Umeå kommun arbetet med detaljplanen för Mården 
11 m.fl. och den trädde i laga kraft 25 juli 2016 (Umeå kommun, 2016). 
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för ett attraktivt 
bostadsområde med tydlig kvartersstruktur, inrymmandes totalt cirka 
200 hyreslägenheter med varierande byggnadshöjd från fyra till nio 
våningar (se bilaga 3). Inom planområdet planeras även ett 
parkeringsgarage vars tak ska vara gräsbeklätt. Planområdets totala areal 
är 16 000 m2 varav kvartersmarken omfattar 13 000 m2. Detta innebär 
en exploateringsgrad på 1,6.  Syftet är även att upprätta en ny förskola 
som ersätter den befintliga samt att anlägga en ny park med höga 
kvalitéer som kompenserar för borttagandet av den befintliga aktivitets- 
och fotbollsplanen (Umeå kommun, 2016). Figur 4 visar hur 
planområdet ser ut idag och figur 5 förslaget till dess framtida 
gestaltning.                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 4. Flygfoto över Mården 11 m.fl. år 2017.  
Illustration: Författaren 
 
Planområdet är beläget i stadsdelen Öst på Stan cirka två kilometer från 
Umeås stadskärna (se bilaga 3). I planområdet ingår fastigheten Mården 
11 och 12 samt del av Umeå 2:1. Mården 11 och Umeå 2:1 ägs av Umeå 
kommun medan Mården 12 ägs av AB Bostaden (Umeå kommun, 2016). 
För exploateringen av bostäderna står AB Bostaden som ansvarig 
byggherre, medan byggnationen av förskolan är kommunens ansvar.  
Detaljplanen bedöms inte ha någon betydande miljöpåverkan, vilket 
innebär att ingen miljökonsekvensbeskrivning har upprättats. 
Planområdet inkluderas i riksintresseområdet för Kulturmiljövård men 
fastigheterna bedöms inte inskränka i intresset (ibid).  
 

Förskola 

Parkering 

Park 
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Detaljplanens antagande överklagades av 44 personer till Länsstyrelsen 
och ärendet gick vidare till Mark- och miljödomstolen som inte gav 
prövningstillstånd under 2014 (Umeå Tingsrätt, 2016). Detta innebar att 
överklagan avslogs år 2015. Anledningen till överklagandet var den 
kraftiga förtätning som detaljplanen medför och den hårda exploatering 
som skapar konsekvenser för boende i närliggande områden och för de 
nyinflyttade. Vidare uttryckte medborgarna sin besvikelse över att den 
redan begränsade grönytan i området kommer att minska ytterligare och 
förändras i och med exploateringen samt skapa sociala konsekvenser för 
människors integration och barnens behov av utemiljö med blandad 
växtlighet, ljus och naturlig skuggning. Överklagandena avslogs med 
hänvisning till Umeå kommuns snabba tillväxt och förtätningsambition, 
varav detaljplanen tillgodoser bostadsbehovet och behovet av 
förskoleplatser. Exploateringen ska dock ske med beaktandet av kravet 
att relevanta kompensationsåtgärder genomförs (ibid).  
 
Planområdet består idag av bebyggelse med kulturmiljövärden, en 
aktivitetsyta och ett närliggande parkstråk (Umeå kommun, 2016). 
Området är utpekat i Umeå kommuns fördjupade översiktsplan som 
lämpligt för att upprätta ny tät bebyggelse. Den nya stadsparken som 
ersätter den befintliga aktivitetsytan planeras att samnyttjas av den nya 
förskolan och av boende inom området. Parken anses kompensera för 
förskolans minskade gårdsareal. Vidare betonas att den nya parken 
kommer att kräva underhåll och skötsel av både kommunen och 
förskolan, vilket till viss del förväntas minska om ytorna byggs i hållbara 
och kvalitetssäkrade material. Attraktiviteten med parken och dess 
medvetna materialval anses kompensera för den reducerade grönytan. 
Detaljplanen förväntas även generera fördelar för parkbesökarna då de 
ska kunna ta del av en kvalificerad och högkvalitativ miljö som är 
barnpassad, under de tider som parken inte används av förskolan. Vidare 
planeras friytan i parkens större cirkel att fungera som en hårdgjord yta 
för att möjliggöra en isbana under vintertid (ibid) (se figur 3).   
 
6.2 Umeå kommuns syn på förtätning, tillväxt och 
kompensation 
 
6.2.1 Befolkningstillväxt och förtätning 
 
Enligt Tomas Strömberg, stadsarkitekt på Umeå kommun har staden 
sedan 1960-talet präglats av tillväxt med ett snitt på 1 000 invånare per 
år. Den kontinuerliga tillväxten har bidragit till att kommunen har 
antagit förtätning som utvecklingsstrategi för att tillgodose Umeå med 
goda kvalitéer. Strömberg nämner att de pågående tillväxtprojekten kan 
uppfattas som att staden har ”växtvärk” men att det inte är det antagna 
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befolkningsmålet på 200 000 invånare till år 2050 som är den 
ursprungliga orsaken till scenariot. För att tillgodose möjligheter till 
befolkningstillväxt bör den kommunala planeringen satsa på tre 
huvudsakliga punkter; 
 
”a) fler arbetstillfällen b) att fler vill flytta till Umeå, skapa attraktivitet 
till staden c) bostäder att flytta till” – (Tomas Strömberg) 
 
6.2.2 Detaljplanens lämpliga lokalisering och relevanta syfte 
 
Fastigheten Mården 11 m.fl. är enligt Strömberg ett tydligt utpekat 
område för förtätningen av Umeå stad, vilket tar stöd i översiktsplanen 
Fördjupningen för Umeå. Planområdet är lämpligt för ny attraktiv 
bebyggelse med en högsta byggnadshöjd i likhet med omkringliggande 
områdens byggnadshöjder. Områdets geografiska lokalisering innebär att 
risken för störande skuggbildningar är liten. Strömberg betonar att 
området ligger i utkanten av riksintresseområdet och förväntas därmed 
inte göra något intrång i den skyddade miljön. Beträffande grönytan 
inom planområdet menar Strömberg att den reducerade grönytan som 
planen medför grundar sig i en rimlig avvägning mellan kvantitet och 
kvalitet. Strömberg menar vidare att volymen grönyta är viktig och högst 
intressant men att en högre kvalitet på grönytan kompenserar för den 
minskade arealen. För Mården 11 m.fl. förväntas exploateringen 
generera högre kvalitéer ur det avseendet att fler personer kommer att 
nyttja marken samt att gestaltningen av parken är välplanerad; 
 
”Den högre kvalitén utgår från att vi bedömer att vi skapar en miljö där 
fler användare kan nyttja marken genom en flerdelad yta…..gård, 
förskola, parkyta och högre kvalitet gällande växtligheten kommer att 
innebära att fler nyttjar parken i framtiden” – (Tomas Strömberg) 
 
6.2.3 Värdering av grönytor 
 
Enligt Strömberg finns det idag inte någon kommunal värdering av 
grönytor via ekokonton, men att tydliga incitament att hålla hög kvalitet i 
innerstaden återfinns i Umeås fysiska planering. Minskade ytor 
kvartersmark kompenseras med stora gemensamma ytor där kvalitet 
skapas genom gestaltning av staden. Beträffande 
kompensationsstrategier betonar Strömberg att planen för Mården 11 
m.fl. har beaktat en typorienterad kompensation eftersom att den 
borttagna aktivitetsytan har ersatts med en liknande aktivitetsyta. Vidare 
anses att en platsorienterade kompensation har vidtagits då den nya 
parken kompenserar för den grönyta som tas i anspråk för 
bostadsbebyggelse. Innehållsmässigt menar Strömberg att planområdet 
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har antagit en helt annan strategi där gestaltningen är den största 
kompensationen.  
 
Enligt Strömberg är stadsutformningen ur ett fastighetsperspektiv delad i 
tre parter, vilka är gator och parker, miljövård och tillväxtintresse. All 
kommunal planering grundar sig i politiska beslut. Om en 
markanvändningskonflikt skulle uppstå är det kommunfullmäktige som 
tar ansvar och beslutar i frågan; 
 
”….styrs av politiska beslut som anger vägledande mål” – (Tomas 
Strömberg) 
 
6.2.4 Framtidsvision 
 
Strömberg betonar att Umeå kommun idag har bra planeringsunderlag 
för utveckling av såväl stadskärnan som omkringliggande områden men 
att arbetet med att vidareutveckla strategier är kontinuerligt och 
nödvändigt. Målet med den kommunala planeringen är att tillhandahålla 
ett tillräckligt underlag för att tillgodose stadens invånare. Tillväxten idag 
är av den graden att all planering inte hinns med rent tidsmässigt; 
 
”Det är många strategier som inte är klara ännu, planeringen är ett 
långsiktigt instrument” – (Tomas Strömberg)  
  
6.3 Detaljplan för Kvarteret Renen, Strömsör m.m. 
 
År 2004 beslutade byggnadsnämnden i Skellefteå kommun att upprätta 
ett detaljplaneförslag för kvarteret Renen och ett år senare beslutades 
även att ett detaljplaneförslag för kvarteret Strömsör skulle upprättas 
(Skellefteå kommun, 2017). Dessa två förslag tillsammans med berörd 
infrastruktur och tidigare gällande detaljplaner inom området 
inkluderades till en sammanslagen detaljplan kallad Kvarteret Renen, 
Strömsör m.m. vilken trädde laga i kraft 16 april 2017 (ibid) (se bilaga 6). 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra 200 nya bostäder, kontor med 
400 arbetsplatser och ett parkeringshus för 500 bilar. I planen ges även 
förslag på reglering av gestaltning, kulturmiljö, trafik och dagvatten. 
Planområdet ska bidra till en stadsmässig promenadvänlig miljö och 
inneha blandad bebyggelse med blandade upplåtelseformer och mellan 
tre till nio våningar (Skellefteå kommun, 2017). Figur 6 visar hur 
planområdet ser ut idag och figur 7 förslaget till framtida gestaltning.  
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Figur 7. Förslag till gestaltning av Kvarteret 
Renen, Strömsör m.m.  
Källa: Skellefteå kommun (2017) 
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Figur 6. Flygfoto över Kvarteret Renen,  
Strömsör m.m. år 2017.  
Illustration: Författaren 
 
Planområdet är lokaliserat på Älvsbacka intill Skellefteälven och E4:an, 
vilket är i nära anslutning till stadskärnan (Skellefteå kommun, 2017) (se 
bilaga 5). Marken är kommunalt ägd och har en areal om cirka 30 000 
m2, varav kvartersmarken är planerad att omfatta cirka 17 000 m2. Detta 
innebär en exploateringsgrad på 1,7. Inom kvartersmarken ska 25 
procent vara grönyta (se bilaga 6). I detaljplanen nämns att förslaget 
delvis innebär en avvikelse gentemot den kommunala översiktsplanen då 
den planerade bebyggelsen frångår de övergripande riktlinjerna för 
området. Inom planområdet finns värdefulla trädarter, tomma 
verksamhetslokaler och blandad vegetation i nära anslutning till 
Skellefteälven (Skellefteå kommun, 2017). 
 
Eftersom detaljplanen innebär en betydande miljöpåverkan har en 
miljökonsekvensbeskrivning upprättats under 2016. Den betydande 
miljöpåverkan grundar sig, enligt Länsstyrelsen, framförallt på det 
överskridande värdet för kvävedioxid och den ökade trafiken som de 
planerade verksamheterna förväntas skapa samt det trängre gaturummet 
som bebyggelsen bidrar till. Enligt Sweco Architects AB som upprättade 
miljökonsekvensbeskrivningen för detaljplanen Kvarteret Renen, 
Strömsör m.m. berörs miljömålen ”Frisk luft” och ”God bebyggd miljö” 
främst av den planerade bebyggelsen (Skellefteå kommun, 2017). Därför 
föreslås att husfasaderna byggs ihop och skapar en barriär mot 
luftföroreningar. Vidare förslås träd, bullerplank och övrig vegetation 
som effektiva åtgärder för att förbättra luftkvalitén. Planen bedöms skapa 
konsekvenser för stadsgrönskan då värdefulla träd behöver tas bort och 
kompenseras med en ny torgyta. Sweco Architects AB föreslår att all 
möjlig vegetation sparas och att en inventering av trädarter görs för att 
säkerhetsställa bevarandet av skyddsvärda arter. Vidare kommer 

Park 
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detaljplanen innebära att växtligheten i planområdet minskar i och med 
den framtagna dagvattenlösningen i form av ett ledningssystem samt 
exploatering inom upphävt strandskyddsområde. Beträffande 
planområdets ekosystemtjänster bedöms de både skapas och frånses. 
Ekosystemtjänster skapas i och med möjlighet till odling på balkonger 
och anläggandet av en bäck i den nya stadsparken. De ekosystemtjänster 
som exkluderas i planen är borttagandet av de värdefulla trädarterna 
(ibid).  
 
6.4 Skellefteå kommuns syn på förtätning, tillväxt och 
kompensation 
 
6.4.1 Befolkningstillväxt och förtätning 
 
Enligt Harriet Wistemar, kommunarkitekt på Skellefteå kommun är 
tillväxten i staden kontinuerlig och trycket på bostäder i centrala lägen 
högt. Förtätning är sålunda en lämplig strategi för att tillgodose behovet; 
 
”Vi ska se till att utveckla områden i centrala lägen” – (Harriet 
Wistemar) 
 
6.4.2 Detaljplanens lämpliga lokalisering och relevanta syfte 
 
Enligt Wistemar är Kvarteret Renen, Strömsör m.m. centrala 
lokalisering lämpligt för attraktiv bostadsbebyggelse. Planområdet är 
utpekat i översiktsplanen som exploateringsområde och har sedan 
tidigare varit planlagt för bostäder men avslogs på grund av att 
miljökvalitetsnormerna överskred det rekommenderade decibelvärdet. 
Wistemar betonar även trafik- och bullerfrågan som komplex, vilket har 
löst genom att planera för en barriär mot E4:an på den befintliga 
grönytan.  
 
6.4.3 Värdering av grönytor 
 
Wistemar nämner att Skellefteå kommun i dagsläget inte har någon 
värdering eller prioritering av grönytor runtom stadskärnan. Beträffande 
kompensationsåtgärder för förlorade natur- och kulturvärden menar hon 
att det inte har varit ett aktuellt inslag i den fysiska planeringen då 
exploatering inte ansett skada miljön och därmed inte vara nödvändigt 
att genomföra; 
 
”Värdering av grönyta och vegetation är intressant….att ett enda träd 
kan ha så stor betydelse” – (Harriet Wistemar) 
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Wistemar beskriver svårigheterna med att fastställa vilka värden som 
grönytor innehar, men att det är uppenbart att en grönyta som används 
mindre har ett lägre värde än en välskött och planerad stadspark.  
 
6.4.4 Framtidsvision 
 
En gradering av befintliga grönytor i staden bör enligt Wistemar 
genomföras i framtiden för att underlätta planärenden och 
säkerhetsställa grönstråken. Hon betonar att det uppstår ständiga 
markanvändningskonflikter gällande exploatering och bevarandet av 
grönytor, men att i- antagspråkstagna grönytor ofta är utpekade som 
lämpliga bebyggelseområden i kommunens översiktsplan. I vissa fall har 
dock en planerad exploatering avstannat och lagts ned på grund av att 
grönytan ansetts viktig att bevara; 
 
”Bevarandet av grönytor beror på hur stadsdelen ser ut” – (Harriet 
Wistemar) 
 
6.5 Detaljplan/planprogram för Kvarteret Rönnen 
 
År 2016 påbörjade Piteå kommun arbetet med att upprätta ett 
planprogram för Kvarteret Rönnen vars syfte var att åskådliggöra 
förutsättningarna och ange riktlinjer för ny attraktiv bebyggelse (Sweco 
Architects AB, 2017). Planprogrammet ska möjliggöra en bebyggd miljö i 
form av ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart stadskvarter med 
en tillfredsställande skogsmiljö. Vidare förväntas exploateringen ske i 
enlighet med förtätningen av staden med en allt högre byggnadshöjd. 
Cirka 250 bostäder planeras att bebyggas i två till åtta våningar på en 
areal av 18 000 m2 av områdets totala areal på 19 000 m2, vilket innebär 
en exploateringsgrad på 1,2. Planprogrammet framhäver olika 
upplåtelseformer i byggnaderna som önskvärt och att olika exploatörer 
strävar efter att uppnå en diversifiering inom området så att planområdet 
kan karaktäriseras som en blandstad. Genom att uppföra byggnader med 
olika karaktär och byggnadshöjder som inrymmer olika lägenhetsareor 
förväntas en bostadskarriär möjliggöras inom området (ibid). Figur 8 
visar hur planområdet ser ut idag och figur 9 förslaget till framtida 
gestaltning av området.  
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Figur 9. Förslag till gestaltning av 
Kvarteret Rönnen.   
Källa: Sweco Architects AB (2017) 
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Figur 9. Förslag till gestaltning av 
Kvarteret Rönnen.  
Källa: Sweco Architects (2017) 
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 8. Flygfoto över Kvarteret Rönnen år 2017.  
Illustration: Författaren 
 
Planområdet är lokaliserat i stadsdelen Norrmalm som är en av de äldsta 
delarna av Piteå stad och som sedan år 1781 har en rutnätsplan (se bilaga 
7). Kvarteret Rönnen angränsar idag till de nybyggda kvarteren Häggen 
och Löjan samt Noliaområdet (se bilaga 7). Inom området finns en 
förskola och en grundskola (Sweco Architects AB, 2017). Planområdet 
består idag av en aktivitetsyta och en grönyta tillhörande förskolan samt 
ett flertal värdefulla lövträd. För att möjliggöra fler bostäder inom 
kvarteret kommer aktivitetsytan att exploateras och ett antal av de 
värdefulla träden tas bort. Även grundskolan flyttas för att ge utrymme 
för bostäder. Kvarterets innergårdar ska bli gröna och ett grönt gångstråk 
ska anläggas som förbinder planområdet med den närliggande 
stadshotellsparken och pocketparken (ibid).  
 
Planområdet är i kommunens översiktsplan utpekat som ett potentiellt 
område för exploatering i form av större stadskvarter med många 
bostäder (Piteå kommun, 2017). Marken är kommunalt ägd och berörs 
idag av stadsplanen D00049 Läroverket kv. m.fl. från 1966-09-27 som 
omfattar kvarteren Forellen, Flundran, Ärlan, Näckrosen och Rönnen 
samt ett grönområde. Exploateringen kan försvåra dagvattenhanteringen 
då marken kommer att bestå av främst hårdytor, vilket problematiserar 
vatteninfiltrationen. Grönytor bör därför inkluderas i planen för att 
undvika negativa följder (Sweco Architects AB, 2017). I samband med 
upprättandet av planprogrammet genomfördes en social 
konsekvensanalys vilken betonade att utemiljön inom planområdet är i 
utvecklingsbehov (Piteå kommun, 2017). 
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6.6 Piteå kommuns syn på förtätning, tillväxt och 
kompensation 
 
6.6.1 Befolkningstillväxt och förtätning 
 
Enligt Florian Steiner, stadsarkitekt på Piteå kommun ska den mesta 
bebyggelsen finnas i centrala lägen. Nybyggnationer ska främst uppföras 
på redan exploaterade områden i linje med den kommunala 
förtätningsstrategin och stadsmiljöprogrammets riktlinjer för 
bebyggelse; 
 
”I stadsmiljöprogrammet står det att förtätning ska ses som en utökad 
stadskärna där en princip är gröna innergårdar” – (Florian Steiner) 
 
Steiner menar att en markanvändningskonflikt mellan förtätning och 
grönstruktur undviks genom att omvandla områden som redan är 
bebyggda med verksamheter eller bostäder. Denna princip innebär även 
att kommunen i största mån undviker att ta ny mark i anspråk.  
 
6.6.2 Planprogrammets lämpliga lokalisering och relevanta syfte 
 
Steiner beskriver Kvarteret Rönnens centrala lokalisering som en 
möjlighet att förstora stadscentrumet. Planområdet inrymmer idag stora 
öppna ytor, en förskola och en grundskola. Planprogrammets syfte är 
enligt Steiner att förtäta med bostäder och flytta grundskolan mittemot 
planområdet för att förtäta skolverksamheten. Med tanke på 
planområdets storlek ska tre till fyra fristående bostadskvarter uppföras 
med tillhörande kvartersmark. Stora fina lövträd har identifierats inom 
området, vilket Steiner menar är viktiga ingångsvärden för utformningen 
av kvarteret och bör därför inkluderas i plankonceptet. Vidare betonas att 
planprogrammets grönstråk som ska löpa genom kvarteren ska förbindas 
med parken intill Piteå stadshotell och pocketparken för att öka 
rekreationsmöjligheterna. Steiner menar att planprogrammet idag har 
två alternativa utformningar. Det första alternativet syftar till att behålla 
förskolan med tillhörande grönyta inom planområdet och det andra till 
att stänga förskolan för att möjliggöra fler bostäder; 
 
”Om förskolan finns kvar blir det mer grönyta än vad det finns idag” – 
(Florian Steiner) 
 
6.6.3 Värdering av grönytor 
 
Steiner beskriver att det idag inte finns någon strategisk 
grönstrukturplan för Piteå men att ett sådant vägledande dokument har 
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varit under bearbetning i många år. Anledningen till att planens 
antagande har skjutits upp är på grund av att kommunen har valt att 
prioritera andra ärenden. Den nyantagna översiktsplanen inkluderar en 
övergripande värdering av grönområden i olika storlek utifrån 
kategorierna ”natur”, ”friluftsliv” och ”kulturmiljö”; 
 
”…övergripande värdering av grönområden, allt från stora 
strövområden till små kvartersparker” – (Florian Steiner)  
 
Enligt Steiner har Piteå kommun inget ekokontosystem men att 
kompensationsprincipen är beskriven i det pågående dokumentet för 
grönstukturplanering. Beträffande kompensationsstrategierna 
objektsorienterad kompensation, typ- och platsorienterad kompensation 
menar Steiner att det inte har skett några direkta åtgärder i Kvarteret 
Rönnen enligt de begreppen. Att främja stadsgrönskan inom 
planområdet är dock ett starkt incitament;  
 
”Utgångspunkten är att stärka grönskan inom området” – (Florian 
Steiner)  
 
Vidare betonar Steiner att kompensationsprincipen även inkluderas i 
markanvisningsavtal till privata exploatörer. Kompensationsprincipen 
innebär i detta avseende att stadsgrönskan säkerställs.  
 
6.6.4 Framtidsvision 
 
Att tydliga riktlinjer för kompensationsåtgärder bör arbetas fram utifrån 
värderingen av grönytor är enligt Steiner en viktig framtida 
planeringsaspekt; 
 
”…vill komma dit att styra bättre med kompensation, just nu finns inga 
riktlinjer hur kompensation ska tillämpas. Första steget är helt enkelt 
en antagen grönstrukturplan” – (Florian Steiner) 
 
6.7 Gemensamma stadsbyggnadstrender och syn på 
kompensation 
 
Samtliga studerade kommuner präglas av en befolkningsmässig 
stadstillväxt. Trots att antalet invånare, tätortsgrad och invånartäthet i 
städerna (se tabell 2 & 3) skiljer sig åt kan det tydligt identifieras en 
liknande trend gällande markanvändningen inom en trekilometersradie 
från stadskärnan (se bilaga 3, 5 & 7). Detaljplanerna för Umeå, Skellefteå 
och Piteå inkluderar liknande riktlinjer för bostadsbebyggelse, att 
attraktiva byggnader med olika byggnadshöjder ska uppföras i enlighet 
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med planeringsidealet förtätning. Gemensamt för planerna är även att 
områdena är utpekade i respektive kommuns översiktsplan som lämpliga 
för exploatering. Vidare finns det likheter i strävanden mot att ny 
bebyggelse placeras så att en kvartersstruktur uppnås och en blandstad 
främjas. Samtliga här undersökta planområden är lokaliserade i ett 
stadsnära läge, på ett avstånd upp till två kilometer från stadens 
centrum. I jämförelsen av dessa detaljplaner urskiljs att arealen och 
exploateringsgraden för respektive planområde är olika. Skellefteå har 
den högsta exploateringsgraden på 1,7. Planen för Umeå den näst högst 
på 1,6 och Piteå den lägsta graden på 1,2. Beträffande de kommunala 
tjänstemännens uttalanden om stadsutveckling och respektive 
planområde framkommer att liknande argument kring förtätning, 
detaljplanens relevans för staden, värdering av grönytor samt 
framtidsvisioner.  
 
7 DISKUSSION  
 
Att förtäta städer är enligt Nyström & Tonell (2012) ett nödvändigt 
nutida förhållningssätt inom samhällsplaneringen, vilket även stärks av 
innebörden i miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” (Miljömål, 2016). 
Förtätning skapar dock konsekvenser för staden, grönområden tas i 
anspråk och människors hälsa påverkas. Trots grönstrukturens allmänt 
kända sociala, kulturella och ekologiska värden (Gupta et. al., 2012; 
Sandström, 2002) minskar stadsgrönskan i takt med att nybyggnationer 
placeras allt tätare och med en allt högre byggnadshöjd, vilket figur 2 och 
figur 3 tydligt åskådliggör i fallet Öbacka strand. Att intrång i miljön sker 
vid en sådan exploatering råder det ingen tvekan om.  Enligt 
Miljöbalkens stadgar ska kompensationsåtgärder vidtas för en sådan 
exploatering som Öbacka strand. Detta gäller även för planområdena 
Mården 11 m.fl., Kvarteret Renen, Strömsör m.m. och Kvarteret Rönnen 
vilka har planerat för bebyggelse som uppenbart innebär att arealen 
grönyta minskar och att värdefulla natur- och kulturvärden går förlorade. 
Inte minst påverkas den ekologiska hållbarheten som är beroende av god 
luft-, land- och vattenkvalitet (Kungliga Tekniska Högskolan, 2017). Ur 
denna synpunkt är det av vikt att relatera klimatpåverkan till människors 
psykiska ohälsa i enlighet med Nieuwenhuijsen et. al. (2017). Att det 
finns ett signifikant samband mellan människors upplevda hälsa och 
närheten till grönytor i urbana områden betonas även av Maas et. al. 
(2006). Trots att vikten av en stadsnära välmående grönstruktur även 
framkom under intervjuerna med ansvariga planarkitekter är avsnittet 
om kompensationsåtgärder i respektive detaljplan högst begränsat. 
 
Idag har ingen av de studerade kommunerna en strategisk 
grönstrukturplan som säkerhetsställer stadsgrönskans mångfunktionella 
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betydelse (Boverket, 2012). Inte heller har kommunerna åskådliggjort 
vilka grönytor som är lämpliga för att bevara eller exploatera utifrån dess 
natur- och kulturhistoriska värden, vilket Boverket (2017) anser vara en 
förutsättning för att möjliggöra rekreation i nuläget och i framtiden. 
Vidare belyses att kommuner och exploatörer ska ta hänsyn till grönytors 
kvalitet och deras miljömässiga värden samt sociala aspekter vid 
förtätning av ett område (ibid). Det kan därmed konstateras att Umeå, 
Skellefteå och Piteå inte har vidtagit tillräckliga kompensationsåtgärder, 
trots att respektive detaljplan medför en exploatering på grönyta och gör 
ett uppenbart intrång i miljön. I och med städernas avsaknad av en 
strategisk grönstrukturplan kan det antas att något ekokontosystem där 
biotopvärden krediteras och kompenseras i likhet med Larssons (2007) 
argument, inte existerar. Detta påstående stärks av intervjuerna där 
ingen av respondenterna nämner ett sådant ekokontosystem eller 
liknande system för biotopvärden. Inte heller kan det konstateras att 
Umeå, Skellefteå och Piteå har arbetat fram ett index där grönytor 
värderas efter kvalitet och funktion som Gupta et. al. (2012) betonar som 
ett högst väsentligt samhällsplanerarinstrument för att identifiera 
kritiska områden och undersöka lämpliga åtgärder. 
 
För detaljplanen Mården 11 m.fl. i Umeå kan det fastslås att 
kommunmedborgarna i högsta grad är missnöjda med den kraftiga 
förtätning som skapar konsekvenser i form av försämrade sociala värden. 
Det kan hävdas att åtgärden för att kompensera borttagandet av den 
befintliga aktivitetsytan är bristfällig trots att Strömberg menar att den 
nya aktivitetsytans mångfunktionalitet och spännande vegetation 
kommer att locka fler användare. Bristerna består framförallt i att det 
inte har genomförts någon inventering av områdets natur- och 
kulturvärden, att kommunen inte har någon värdering av stadsgrönskan 
och att syftet med kompensationsåtgärder har frångåtts. Syftet med 
kompensationsåtgärder är enligt Persson (2011) att öka de stadsnära 
naturvärdena. I detta studerade fall minskar naturvärdena trots åtgärden 
med en ny aktivitetsyta som till viss del kan hävdas stå i linje med 
Perssons (2011) tre strategier (objektsorienterad kompensation, typ- och 
platsorienterad kompensation) för miljökompensation. Enligt Strömberg 
anses den största kompensationen för Mården 11 m.fl. vara den nya 
gestaltningen av området trots att en sådan kompensation inte syftar till 
att ersätta intrånget i miljön. Det är uppenbart att en sådan exploatering 
inom planområdet är en medveten avvägning mellan det enskilda och det 
allmänna intresset och att korrelationen till det antagna 
befolkningsmålet på 200 000 invånare till år 2050 är stark.  
 
Det kan konstateras att detaljplanen Kvarteret Renen, Strömsör m.m. i 
Skellefteå har den högsta exploateringsgraden av samtliga studerade 
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planer. Det kan även konstateras att detaljplanen är den enda av här 
studerade planer som ansett påverka miljön i den utsträckningen att en 
miljökonsekvensbeskrivning är nödvändig. Även om miljöpåverkan 
främst innebär luftföroreningarna tas grönytor inom planområdet i 
anspråk och värdefulla natur- och kulturvärden, såsom skyddsvärda 
trädarter går förlorade. Här finns svårigheter att ersätta samma 
naturvärde på samma plats i enlighet med Plan- och bygglagen då 
marken uppenbart är i-anspråkstagen för bebyggelse trots att 
detaljplanen anvisar att 25 procent av kvartersmarken ska vara grönytor. 
Planen framhäver inte huruvida de skyddsvärda trädarterna 
kompenseras med samma värde på en annan plats eller om kommunala 
ekonomiska resurser avsätts för att åtgärda hotade naturmiljöer, vilket är 
stadgat i planlagstiftningen och betonat i Departementsutredningen Ds 
1997:52. För Kvarteret Renen, Strömsör m.m. bör det därför diskuteras 
om den nya torgytan kan anses ha högre kvalitet och bidra till högre 
sociala värden än vad de specifika trädarterna har för invånare bosatta i 
staden. Att grönytor inom planområdet tas i anspråk är enligt Wistemar 
dock inget problem trots att stadsgrönskan innehåller värdefulla 
trädarter som inte kompenseras. I likhet med gestaltningen av Mården 11 
m.fl. är det uppenbart att Kvarteret Renen, Strömsör m.m. huvudsakliga 
syfte är att öka attraktiviteten i staden och öka bostadsbeståndet för att 
främja det kommunala befolkningsmålet på 80 000 invånare år 2030.  
 
Det är påtagligt att planprogrammet för Kvarteret Rönnen påverkar 
landskapsbilden då området idag karaktäriseras av stora aktivitetsytor 
och skolverksamhet som ska ersättas med över 200 bostäder. Att anlägga 
ett grönt gångstråk som löper genom hela planområdet från Piteå 
stadshotell till pocketparken kan hävdas vara en kompensationsåtgärd 
för de natur- och kulturvärden som går förlorade då ett antal lövträd tas 
bort. Trots att Steiner betonar att de värdefulla lövträden har varit 
utgångspunkten för hur grönskan ska användas inom området anses det 
sålunda lämpligt att ta bort en del av dem. En intressant aspekt är att 
Steiner menar att andelen grönyta förväntas öka i och med 
exploateringen och hävdar att hänsynsåtgärder i likhet med Miljöbalken 
har vidtagits innan exploateringen. Att den ökade andelen grönyta 
kommer att bidra till högre naturvärden kan dock inte fastslås med tanke 
på att Piteå kommun inte har antagit några strategiska 
kompensationsåtgärder såsom Persson (2011) trefaldiga princip, 
grönytefaktorn eller Gupta et. al. (2012) grönytaindex. Vidare bör även 
borttagandet av aktivitetsytan betonas då den uppenbart fungerar som 
en mötesplats och därmed har viktiga sociala värden, vilka inte utreds i 
planen. Även för Kvarteret Rönnen är syftet att utforma ett 
arkitektoniskt tilltalande bostadskvarter och främja det antagna 
befolkningsmålet i kommunen på 46 000 invånare år 2030.  
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Att samtliga studerade detaljplaner har en bristande redogörelse för 
miljökompensation och kompensationsåtgärder kan i enlighet med 
Persson (2011) och Danielson et. al. (2015) bero på okunskap samt 
komplexiteten med kompensationsbegreppets definition och hur det ska 
tolkas. Från analysen av detaljplanerna och de kommunala 
tjänstemännens uttalande kan det konstateras att 
kompensationsbegreppet har tolkats olika. För Umeå kommun verkar 
kompensation främst syfta till estetiska och sociala värden hellre än 
natur- och kulturvärden. För Skellefteås del verkar 
kompensationsbegreppet syfta till att utveckla sociala värden, men till 
stor del inte vara ett aktuellt planeringsinstrument. För Piteå kommun 
verkar kompensationsprincipen vara vägledande för all bebyggelse trots 
att det inte finns någon konkret definition av kompensationsbegreppet. 
Det bör därför diskuteras huruvida det finns ett samband mellan att 
samtliga studerade kommuner definierar kompensation olika och att 
samtliga kommuner saknar en strategisk grönstrukturplanering som 
inkluderar en värdering av grönytor.  
 
Att komplexitet uppstår i att vidta kompensationsåtgärder då 
kompensationsbegreppets innebörd är odefinierat kan uppfattas som 
självklart. Även om de här undersökta städerna inte har definierat 
kompensationsbegreppet kan Umeå kommun bedömas ha vidtagit 
kompensationsåtgärder i likhet med Perssons (2011) trefaldiga princip. 
Enligt Gupta et. al. (2012) är det högre tryck på markresurserna i mer 
urbana områden vilket bidrar till att svårigheter uppstår i att finna 
utrymme för miljökompensation. I det perspektivet kan det ifrågasättas 
huruvida kompensationsåtgärder för exploatering på grönyta är en mer 
nödvändig kunskap för Umeå som har ett högre tryck på stadsnära 
resurser, trots att kommunen saknar en grönytavärdering. I denna 
aspekt bör urbaniseringens utfall i städerna betonas. För Umeås del har 
urbaniseringen inneburit en kraftig ökning av tätortsbosatta. I Skellefteå 
och i Piteå har urbaniseringen inneburit att staden har vidgats och att 
tätortsgraden har minskat. Trots detta präglas såväl Umeå som Skellefteå 
och Piteå av likande stadsbyggnadstrender och har en allt högre 
efterfrågan på bostäder i centrala lägen även om graden av stadstillväxt 
varierar. Detta innebär en potentiell markanvändningskonflikt mellan 
exploatering och bevarande av grönytor varav Boverkets (2012) 
ställningstagande till en strategisk grönstrukturplanering får allt större 
betydelse.  
 
Det är inte okänt att en långsiktig hållbar stadsutveckling kräver tydliga 
riktlinjer och strategier för hur den bebyggda miljön och hur 
stadsgrönskan ska användas, vilket betonas av Persson (2011) och 
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Larsson (2007). Trots detta verkar Umeå, Skellefteå och Piteås 
samhällsplanering fokusera på att exploatera och förtäta hellre än att 
inventera befintliga grönytors värden. Följden blir att natur- och 
kulturvärden går förlorade och behöver ersättas. Miljökompensation är 
ett sparsamt använt samhällsplanerarverktyg för här studerade 
detaljplaner trots att kommuner är skyldiga att vidta åtgärder för intrång 
i miljön enligt Plan- och bygglagen och Miljöbalken. Att varken Umeå, 
Skellefteå eller Piteå har någon kompensationsstrategi i form av 
ekokonton, ett index för urbana grönområden, objektsorienterad 
kompensation, typ- eller platsorienterad kompensation kan tänkas bero 
på deras avsaknad av grönstrukturplanering och enligt Danielson et. al. 
(2015) på grund av kompensationsbegreppets komplexitet. I detta 
avseende bör även den ekonomiska aspekten nämnas. Avsaknaden av 
kompensationsstrategier och bristen på nya innovativa lösningar för att 
trygga den urbana grönstrukturen kan hävdas bero på begränsade 
ekonomiska resurser. Om de kommunala resurserna omstruktureras till 
att fokusera allt mer på stadsgrönskan och att arbeta fram strategier för 
hur kompensation ska tillämpas är det möjligt att både tiden och 
kapitalet för att utveckla nya bostadskvarter minskar. Huruvida en 
avsaknad grönstrukturplanering inkluderat strategiska riktlinjer för 
urbana grönområden kan bidra till en hållbar stadsutveckling bör dock 
diskuteras. Om det inte har genomförts någon form av värdering av 
grönytorna och lämpliga kompensationsstrategier för att trygga dessa 
ytor, trots vetskapen om grönstrukturens sociala- och tekniska 
förutsättningar kan hållbarhetsperspektiv ifrågasättas.  
 
7.1 Förslag till framtida åtgärder och vidare studier 
 
Självfallet kräver dagens planering en avvägning mellan det allmänna 
och enskilda intresset då trycket på att städer tillgodoser bostadsbehovet 
samtidigt som näringslivet främjas, är högt. Å andra sidan är även trycket 
på stadens naturresurser högt. Högre krav ställs på infrastrukturen där 
tillgänglighet och närhet efterfrågas samtidigt som grönområden behöver 
bevaras för att bidra till en god livsmiljö som främjar människors hälsa. 
Riskerna med de snabba nybyggnationerna i Umeå, Skellefteå och Piteå 
är att den biologiska mångfalden och diversifiering av natur- och 
växtarter minskar samt att ohälsan bland städernas invånare ökar. För 
att trygga stadsgrönskan bör städerna överväga att arbeta med vegetation 
inte enbart på markytan utan med det som Gupta et. al. (2012) beskriver 
som ”urban green layers”. Inom bostadskvarter som har ett 
parkeringshus med låg byggnadshöjd, i likhet med byggnaden inom 
Mården 11 m.fl., bör kommunerna överväga att anlägga odlingslotter 
eller någon form av grön gemenskapsyta ovanpå byggnadens tak (se 
figur 10, ”mitt förslag till framtida gestaltning”). 
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Figur 10. Teoribaserat förslag till alternativ utformning för Mården 11 m.fl.  
Illustration: Författaren  
 
Även kvartersparker och större stadsparker bör kunna ta uttryck i nya 
utformningar såsom trappstegs- eller pyramidliknande vegetation (se 
figur 10) där både estetiska- och sociala värden uppfylls utan att stadens 
naturvärden minskar. Den mildaste kompensationsåtgärden som 
samtliga städer skulle kunna vidta är gröna tak (så kallade sedumtak) 
inte minst för att säkerhetsställa naturvärden men även för att underlätta 
dagvattenhanteringen. För att möjliggöra att sådana tak även tillgodoser 
sociala värden kan taken utformas med lutning så att grönskan på höga 
byggnader syns från marken. Ett ytterligare alternativ kan vara att förse 
husfasaderna med växtlighet och därmed främja såväl sociala som 
estetiska värden (se figur 11). 
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Figur 11. 3D- illustration av teoribaserat förslag till Mården 11 m.fl.  
Illustration: Författaren 
 
Idag finns inga indikationer på att den stadsmässiga 
befolkningstillväxten i Umeå, Skellefteå och Piteå kommer att avta. Detta 
innebär att samhällsplaneringen kommer att behöva nya innovativa 
lösningar för att främja en hållbar stadsmiljö även om de ekonomiska 
resurserna är begränsade. Likaså är det av största vikt att ange 
kommunala bestämmelser för i vilken utsträckning som 
kompensationsåtgärder ska vidtas vid exploatering och i vilken 
utsträckning som befintlig miljö ska bevaras. I dagens urbaniserade 
samhälle kan det uppfattas som omöjligt att finna en optimal lösning för 
hur städer ska utvecklas. Huruvida de motstående intressena förtätning 
och grönstruktur ska beaktas och användas på bästa sätt är dock en högst 
aktuell samhällsplanerarfråga som framtida forskning bör undersöka 
vidare. Vidare studier bör således fokusera på att undersöka hur 
miljökompensation kan främja en hållbar stadsutveckling i nutiden och i 
framtiden.  
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8 SAMMANFATTNING  
 
Denna studie undersöker hur grönstrukturen i städerna Umeå, Skellefteå 
och Piteå har påverkats i takt med urbaniseringen och det nutida 
planeringsidealet förtätning. Enligt Gupta et. al. (2012) innebär 
stadsutvecklingen inte sällan att grönytor tas i anspråk i syfte att 
exploatera. Därför är det av vikt att belysa hur kommunal 
grönstrukturplanering kan säkerhetsställa stadsgrönskan i nutid och i 
framtiden (Boverket, 2012). Utgångspunkten för denna studie har varit 
att granska ett urval detaljplaneområden i de tre städerna för att 
åskådliggöra i vilken utsträckning som kompensationsåtgärder har 
vidtagits för intrång i miljön.  
 
Kompensationsåtgärder är i dagens samhällsplanering ett relativt okänt 
fenomen trots att det är stadgat i såväl Plan- och bygglagen som i 
Miljöbalken att särskilda åtgärder ska vidtas då verksamheter inskränker 
natur- och kulturvärden. Utöver lagstiftningen finns det en rad olika 
strategier för hur miljökompensation ska hanteras. Trots att 
kompensationsbegreppet är komplext hävdar Persson (2011) att det är av 
största vikt att vidta kompensationsåtgärder för att naturvärdena i 
urbana miljöer inte ska gå förlorade varpå problem med människors 
hälsa kan undvikas (Nieuwenhuijsen et. al., 2017) och tekniska 
förutsättningar såsom dagvattenhanteringen inom detaljplanelagda 
områden främjas (Boverket, 2012).  
 
För att få en förståelse kring de studerade städernas arbete med urban 
grönstruktur tolkades deras översiktsplaner och relevanta fördjupningar. 
Även telefonintervjuer genomfördes med ansvariga planarkitekter för 
vardera här granskade detaljplaner. Det framkom att varken Umeå, 
Skellefteå eller Piteå har någon strategisk grönstrukturplanering eller 
värdering av tätortsnära grönytor trots att planeringen har kommit att 
fokusera allt mer på långsiktig hållbarhet. Sammantaget framkom även 
att städerna inte har definierat kompensationsbegreppet vilket gör det 
svårt att vidta några strategiska åtgärder då grönytors exploateras.  
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Bilaga 1 
 
- Varför planeras det för ny bebyggelse i Umeå, Skellefteå eller 

Piteå? 
- Varför tas grönyta-mark i anspråk? 
- I vilken utsträckning har den befintliga grönytan beaktats? 
- Hur har kompensation för förlorade natur- och kulturvärden 

beaktats under planarbetet utifrån balanseringsprincipen och de 
tre strategierna objektsorienterad kompensation, platsorienterad 
kompensation, typorienterad kompensation? 

- Finns det någon värdering av kommunala grönytors kvalitéer och 
vilka värden anser ni att grönområden har? 

- Med tanke på att kommunen har antagit ett befolkningsmål samt 
har förtätning som utvecklingsstrategi, anser ni att det finns en 
konflikt i markanvändningen? 

- Enligt Boverket (2017) ska alla kommuner och berörda 
markägare ansvara för den tätortsnära naturen utifrån 
människans rekreationsmöjligheter och områdets miljövärden. 
Även grönstrukturen och dess geografiska lokalisering ska 
synliggöras. Vidare menar Boverket (2017) att samtliga 
kommuner ska ha en uppdaterad grönstrukturplan som 
innehåller en värdering av grönytor. Slutligen ska 
grönstrukturplanen innehålla strategier hur den kommunala 
grönstrukturen ska användas. Med tanke på nämnda strategier, 
hur ser den strategiska grönstrukturplaneringen i kommunen ut? 

- Är det någonting du vill tillägga? 
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Bilaga 2 
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Bilaga 3 
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Bilaga 4 
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Bilaga 5 
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Bilaga 6 
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Bilaga 7 

	


